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I. Fișa de identificare a unității de învățământ în anul școlar 2020-2021 

 
Denumirea unității de învățământ Școala Gimnazială „Jean Bart”  

Adresa  Str. Calea Unirii, nr. 53, loc. Suceava, jud. Suceava 

Director  Ceornodolea Gabriela 

Felul numirii pe post Detașare în interesul învățământului 

Actul de numire - 

Nivelul de învățământ preșcolar, primar, gimnazial 

Forma de învățământ zi 

Număr de clase  20 

Învățământ preșcolar 5 

Învățământ primar 9 

Învățământ gimnazial 6 

Total elevi 322 

Colectiv didactic format din 32 Cadre didactice din care 5 educatori, 9 profesori pentru 

învățământ primar și 18 profesori 

Învățământ preșcolar 5 cadre didactice 

Învățământ primar 9 cadre didactice 

Învățământ gimnazial 18 cadre didactice 

Beneficiari gradație de merit 2 

Membri în CNEME 3 

Metodiști ai ISJ - 

Responsabili cercuri pedagogice - 

Membri în consiliul Consultativ a ISJ - 
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II. Argument – continuitate și schimbare 
 

Obiectivele în domeniul educației avute în vedere, în mod prioritar, în elaborarea Proiectului de 

Dezvoltare Instituțională a școlii sunt: 

 Asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație ; 

 Dezvoltarea abilităților necesare învățături de-a lungul întregii vieți; 

 Corelarea sistemului de educație și a celui de cercetare, dezvoltare și inovare cu obiectivele și reperele 

europene; 

 Creșterea calității în educație pentru formarea resurselor umane creative; 

 Egalizarea șanselor la educație ale tuturor elevilor; 

 Creșterea calității actului educational - ca bază a creșterii competivității forței de muncă; 

 Dezvoltarea unui sistem informațional computerizat pentru și între toți partenerii educativi; 

 Organizarea de activități de predare-învatare de tip online, prin folosirea platformelor educaționale. 

 Societatea contemporană este foarte dinamică și, în consecință, factorii implicați în activitatea de 

educAție trebuie să se adapteze rapid la schimbări, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activității 

din școală, atăt pe termen scurt – prin planurile operaționale, căt și pe termen lung , prin proiectul de 

dezvoltare instituțională. 

 Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susținută decât de un sistem de 

educație performant și flexibil, bazat pe inovație, disponibilitate și cooperare, ca premisă a incluziunii 

sociale. În acest context, școala noastră urmărește să educe elevul nu numai pentru a dobândi informația, 

cât mai ales pentru a o valorifica, aplicând-o în mod creativ în practică. 

Politica educațională a Școlii Gimnaziale „Jean Bart” respectă principiile care guvernează 

învățământul preuniversitar ( expuse în Art.3 din Legea Educației Naționale ). Prezentul Proiect de 

Dezvoltare Instituțională (PDI ) este elaborat în concordanță cu politica educațională pe termen lung a 

Școlii Gimnaziale „Jean Bart” Suceava, în baza condițiilor sociale și economice ale perioadei actuale (puse 

în evidență de analiza PESTE) și a rezultatelor analizei SWOT. 

Destinat deopotrivă celor din interiorul școlii, dar și celor din afara școlii, planul de dezvoltare al 

școlii concentrează atenția asupra finalităților educației (dobândirea de abilități, atitudini, competențe), 

asigură concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, 

resurse material- financiare, relații sistemice și comunitare). 

Proiectul de dezvoltare instituțională: 

  asigură coerența transpunerii strategiei pe termen lung a școlii într-o listă de obiective pe termen scurt, 

ce pot fi ușor înțelese și manageriale: 

 favorizează creșterea încrederii în capacitățile și forțele proprii; 

 asigură dezvoltarea personală și profesională, întărește parteneriatele din interiorul și exteriorul 

unității școlare; 

 stimulează dezvoltarea ethosului școlar. 

 Pregătirea elevilor se extinde pe parcursul a trei cicluri curriculare care au obiective ce converg spre 

realizarea finalităților preconizate de lege în formarea inițială a copiilor. Ea devine astfel deosebit de 

complexă, necesitând maximă responsabilitate din partea celor care o gestionează urmărind: 

- „aducerea” în școală a învățării; 

- monitorizarea progresului școlar în atingerea standardelor educaționale prevăzute de curriculum școlar 

propiu fiecărui nivel de învățământ; 

- evaluarea ieșirilor din sistem plecând de la standardele de evaluare; 

-  reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii.  

 PDI stabilește strategia școlii în următorii 4(patru) ani și fixează țintele strategice în funcție de 

misiunea asumată a școlii, de resursele umane și materiale ale acesteia, dar și de condițiile concrete ale 
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comunității educaționale (cadre didactice, elevi, părinți). Această strategie are ca scop final creșterea 

calității procesului instructiv- educativ conform cerințelor Uniunii Europene privind formarea 

competențelor cheie la elevi, dar și păstrarea identității naționale în contextul globalizării unei societăți a 

învățării pe tot parcursul vieții.  

 Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea 

culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica educațională a Școlii Gimnaziale „Jean 

Bart” Suceava, continuitate susținută atât de rezultatele elevilor sub îndrumarea cadrelor didactice, cât și 

de așteptările părinților și ale comunității locale. S-au reformulat țintele strategice pentru perioada avută 

în vedere, astfel încât PDI 2021-2025 să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și 

valorile europene. 

Proiectul de dezvoltare instituțională a unei unități școlare este un document și totodată un instrument 

de lucru întrucât asigură o imagine reală și o analiză a ceea ce a fost și este școala și, în același timp, 

proiectează pe termen lung activitățile viitoare. 

PDI indică „țintele” de progres pe care partenerii educaționali le negociază și le împărtășesc: 

scopurile, obiectivele și programele de acțiune, conferind astfel unitate și coerență funcțională întregii 

organizații și diferitelor sale compartimente. El are o importanță deosebită pentru că determină 

concentrarea eforturilor tuturor actorilor educaționali înspre îndeplinirea obiectivelor comune, 

coordonarea priorităților și a utilizării resurselor, creșterea nivelului de eficiență, măsurarea continuă a 

progresului, ameliorarea permanentă a calității activității. Totodată, planul facilitează concertarea tuturor 

domeniilor funcționale ale managementului(curriculum, resurse umane, resurse material- financiare, relații 

sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei de dezvoltare pe termen lung a școlii. 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2021-2025 s-a realizat plecând de la o 

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

mediului organizaţional intern.  

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

a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.  

Proiectul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea „punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea „ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.  

 Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea „punctelor tari" (care reprezintă capitalul 

de referinţă) şi a „oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. Scopurile strategice 

asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de 

educaţie şi calificare reclamate de societate.  

 Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-a  făcut  pe  baza 

programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen 

mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de comunitatea locală (Consiliul 

local/ Primăria Suceava) şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava.  

 S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, 

a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate 

de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici - parteneri tradiţionali 

ai instituţiei.  

 Programele M.E. privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor 

principale de dezvoltare instituţională în perioada 2021-2025.  

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

societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi 

publică.  
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Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava este una din unităţile de învățământ ale municipiului Suceva 

având în structura sa următoarele trepte de şcolarizare: învățământ preșcolar; învăţământ primar, 

învăţământ gimnazial și are ca structură arondată GPN „Neghiniță”- Suceava. 

 Rezultatele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava ne îndreptăţesc în 

asumarea unor obiective manageriale care să pună în practică intenţia de dezvoltare instituţională a  

colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruire a elevilor.  

 

III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

III.1. Contextul legislativ 

 

În calitate de document programatic care configurează strategia educațională pe termen mediu 

Proiectul de dezvoltare instituțională a școlii se înscrie în parametrii strategiei naționale și locale de 

dezvoltare, constituind, în același timp, un răspuns proactiv la evoluției sociale ale mediului în care 

funcțonează școala, la cerințele de formare și la așteptările beneficiarilor școlii. 

Funcționarea și dezvoltarea școlii presupun efortul combinat al structurilor de conducere, al 

colectivului de cadre didactice și al personalului școlii, al elevilor și al părinților care, împreună, formează 

o comunitate educațională distinctă, având carateristici specifice. 

Prezentul proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput, având la bază: 

 Legea nr. 1/4.01.2011, Legea Educației Naționale; 

 Regulamentul de organizare și funcționare de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C  

nr .5447 din 31 august 2020; 

 Legea 53/2003 –Codul muncii actualizat 2017; 

 Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calitații in educației, care aprobă, cu modificări și 

completări.OUG nr 75/2005; 

 OMECTS 4865/2011: Norme metologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalui 

de conducere din inspectoratele școlare și a personalului didactic din Casele Corpului Didactic; 

 OMECTS 5547/2011; Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; 

 OMECTS 5559/2011; Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului 

didactic din învățământ; 

 OMECTS 5561/2011: Metologia privind formarea continuă a personalui din învățământ 

preuniversitar; 

 O.M.Ed.C nr 4889/08.08.2006, privind genaralizarea instrumentelor  de asigurare a calitații în 

educație formare profosională la nivelul rețelei învățământul preuniversitar; 

 OMECTS 5565/2011; Regulamentul privind regimul actelor de studii și a documentelelor școlare 

gestionate de unitațile de învățământ preuniversitar; 

 OMECTS 5574/2011: Metologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaținal pentru copiii, 

elevii și tinerii cu cerințe educaținale speciale integrați în învățământul de masă; 

 OMECTS 5576/07.10.2011: Criteriile generale de acordare a burselor elevilor de învățământ 

preuniversitar de stat;        

 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de etică din învățământul preuniversitar de stat; 

 OMECTS 5556/2011: Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școare și  Centrelor 

de  Documentare și Informare; 

 Curriculum  național-cadru de referință; 

 H.G.1534/2008: Standardele de referință și indicatorii de perfomanță pentru evaluarea și asigurarea 

calității în învățământul preuniversitar; 
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 H.G.21/2007: Standardele de autorizare, de funcționare provizorie a unitaților de învățământ 

preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

 Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrul educației naționale și cercetării știintifice nr. 

4.742/2016; 

 Ordinul nr. 364/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ primar, ciclul 

achizițiilor fundamentale-clasa pregatitoare, clasa I și clasa a-II-a a Metologiei privind aplicarea 

planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar, ciclul achizițiilor fundamentale-clasa 

pregatitoare, clasa I și clasa a -II-a; 

 Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

 Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a 

unităților care oferă activitate extrașcolară; 

 Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metologiei–cadru de organizare și desfașurare a 

competițiilor școlare a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activității 

educative, școlare și extrașcoare; 

 Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursilor, 

expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățămînt preuniversitar; 

 Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziților de 

calcultoare, cu modificările ulterioare; 

 Legea 319/2006 privind protecția și securitatea muncii; 

 HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii securității 

și sănătate pentru locul de muncă; 

 HG nr. 1028/2006 prind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea 

echipamentelor cu ecran de viziualizare; 

 Legea nr. 307/2006 privind Apărarea împotriva incediilor; 

 OMEN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor școlare pentru clasele primare; 

 OMEN nr. 3393/28.02.2017vprivind aprobarea programelor școlare pentru clasa a-V-a; 

 Ordin nr .5545/10.09.2020 pentru aprobarea Metologiei-cadru privind desfășurarea activiităților 

didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal; 

 Ordinul comun MEC si MS privind instituirea unor măsuri de combatere și prevenire a infectării cu 

SARS-COV -2(5487/31.08.2020 și 1494/31.08.2020); 

 OU a Guvernului nr. 144/24.08.2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe 

nerabusabile necesare desfasurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului 

școlar /universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-COV-2. 

 

III.2. PREZENTAREA UNITĂȚII ȘCOLARE 

 

a) Contextul sistemului educațional actual 

 Descentralizarea sistemului școlar, creșterea autorității decizionale a conducerii unității, mai ales 

a directorului, în domeniile financiar, al resurselor umane, curricular și al dezvoltării generale a 

școlii; 

 Formarea continuă a personalului didactic; 

 Transformarea cadrului didactic în manager al situațiilor de învățarr ce au drept principal actor 

elevul și perfecționarea continua a procesului instructive-educativ; 

 Folosirea rețelelor informative în întreaga activitate din unitatea școlară; 

 Inovarea procesului instructive-educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii; 
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 Transformarea comunității locale într-un partener efectiv în viața unității școlare. 

 

b) Coordonate geografice și circumscripția școlară 

 
STRĂZILE ARONDATE LA CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLII GIMNAZIALE „JEAN BART” SUCEAVA 

- Strada Calea Unirii de la intersecția cu Calea Burdujeni 

- Strada Gheorghe Doja 

- Strada Calea Burdujeni partea spre Colegiul Tehnic „A. I. Cuza” Suceava 

- Strada Cuza Vodă 

- Strada Nicolae Grigorescu 

- Strada Alunului 

- Strada Iasomiei 

- Strada Ștefan Răzvan 

- Strada Spicului 

- Strada cpt. Grigore Andrei 

- Strada Făgetului 

- Strada Eugen Dobrilă 

- Strada 22 Decembrie până la „Tabita” 

- Strada Ecaterin Teodoroiu 

- Strada Vasile Pârvan 

- Strada Înfrățirii 

- Strada Eternității 

- Strada Grigore Antipa 

- Strada General Iacob Zadik 

- Strada Pictor Panaiteanul 

 

 

c) Coordonate generale 

 

Tipul școlii Școală gimnazială CP-VIII, cursuri de zi, cu structură arondată 

grădiniță cu program normal 

Programul școlii  08:00 – 19:00; 2 schimburi 

12:00 – 14:00 Program „Școală după școală” pentru elevii din 

ciclul primar în funcție de solicitările existente 

Limba de predare Limba română 

Adresa  Str. Calea Unirii nr.53, cod poştal 720119 

Telefon / fax 0330401947 

E-mail scoala_jean_bart@yahoo.com 

Site-ul școlii www.https://jeanbartsv.ro 

Pagina de Facebook https://www.facebook.com/scoala.jeanbart 

 

d) Coordonate istorice 

 

Multe orașe s-au format în jurul sau la adăpostul cetăților și curților domnești cum este cazul 

Sucevei care apare în documente la sfârșitul secolului al XIV –lea, respective 10 februarie 1388, într-un 

act emis de Cancelaria Domnească, Petru Mușat alegând Suceava drept centru administrativ 
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și politic al țării. Schimbarea capitalei de la Siret la Suceava corespunde necesității apărării Moldovei, atât 

împotriva Ungariei, dar și a Poloniei, întrucât Siretul era un loc deschis, prea aproape de Polonia, în timp 

ce Suceava avea o poziție dominant care asigura controlul efectiv al regiunilor înconjurătoare.  

Burdujeniul, actualul cartier al Sucevei este menționat câteva secole mai târziu, în a doua jumătate 

a secolului al XVII-lea, ca o așezare rurală al cărei centrude gravitație îl constituia mânăstirea Teodireni. 

Denumirea de Burdujeni, conform legendei, se datorează unui cioban (burduja sau Burdujo) ce a trăit pe 

moșia boierului Toader (Teodor) Movilă. Când cronicarul Moldovei, Miron Costin(1633-1691) s-a 

căsătorit cu fiica lui Toader Movilă, Elena, aceasta a primit ca zester, printer altele,și moșia ce avea să 

secheme Burdujeni. Pe lângă serviciul de baci, Burdujo, îndeplinea și serviciul de „ștafetar” al marelui 

cărturar (pârcălab de Hotin în vremea lui Dabija –Vodă 1661-1666) între cetatea Hotin și părțile 

burdujenene. Pentru serviciile sale, Miron costin ar fi dat o mășie lângă apa Sucevei, unde se afla „cierul 

domnesc”, adică un loc bun d epășunat al mieilor. 

Lui Toader Movilă îi este atribuită și Mânăstirea Teodireni zidită în anul 1597 pe locul unde 

existase o bisericuță de lemn ctitorită de Jean Bart, ca loc de închinăciune și de apărare la vremuri grele. 

Se pare că Jean Bart ar fi așezat câteva familii de ruteni, veniți în nordul Moldovei după 1490, din 

Pocuția. În dreapta intrării mânăstirii sunt pictați în mărime natural Toader Movilă și Miron costin, 

ultimul ținând în mână miniature mai veche a bisericii. Satul Burdujenibia naștere în a doua jumătatea a 

secolului al XVII-lea datorită necesității lucrării pământului Mânăstirii Teodireni, pentru aceasta fiind 

aduși țărani riteni dinpartea Storojinețului. Pe la 1766 s-au stabilit în număr mare în regiunea Burdujeni, 

Ancata, Siminicea. În urma răpirii Bucovinei de către austrieci, în 1775, satul burdujeni este izolat de 

Suceava, devenind punct de frontier. După 1784 grupuri de aremni și români din Transilvania, Bucovina 

s-au stabilit în Burdujeni punând bazele târgului Burdujeni, deoarece locuitorii de aici erau opriți să 

treacă la târgul săptămânal din orașul Suceava. Statutul, recunoașterea ca târg aveau să fie câștigate de 

locuitorii Burdujeniului la 25 iunie 1786, când domnitorul Alexandru Constantin Moruzzi își va da 

acordul, stabilind și ziua iarmaroacelor. Pe lângă aremeni, ruteni se stabilesc aici definitiv și evreii, cu 

condiția să plătească domniei 75 de galbeni de fiecare familie. Alături de aceștia sunt menționați și 

țiganii, deoarece Mânăstirea avea țiganii ei, robi așezați în parta de sud-est a târgului, la barieră unde 

începe strada Cuza-Vodă, existând „Mahalaua țigănească” populară cu căldărari, covali, lăutari, 

lingurari. În anul 1899 populația Burdujeniului număra 3345 locuitori, iarv în anul 1930, 4706 locuitori, 

din care 3407 români, 1244 evrei, 32 germani, iar sub 10 ruteni, ucrainieni, poloni, Bulgari. Ca loc de 

trecere, localitatea a avut o importanță economică, financiară, astfel încât între 1901 și 1902 a fost 

construită, pe locul unui pichet de frontier, gara Burdujeni. Sfârșitul Primului Război Mondial readucea 

Bucovina României prin hotărârea românilor bucovineni de la 28 noiembrie 1918, iar granița dintre 

Burdujeni și Suceava va dispărea.  

 

Și iar spre școală … 

 

Așezat pe marginea Sucevei, la intersecția drumurilor ce duc spre botoșani, Dorohoi, Siret și 

mărginit de râul Suceava, Burdujeniul Sucevei a fost împărțit între târg și sat. Zona târgului are școală, 

încă de la începutul sec. al XX-lea. Școala a fost ridicată în anul 1902. Fostul director C. Vălinescu, 

împreună cu reprezentantul Ministerului de Agricultură și domenii, au determinat poziția și locul în 

suprafață de 1224 metri pătrați, alături de primărie, pe strada principală, unde se află și acum. Din 

monografia scrisă de Elena Găinariu aflăm că prima școală se compunea din „parter și etaj, iar încăperile 

sunt distribuite în felul următor: la parter două săli pentru cl. I  și a II-a despărțite una de alta prin sala 

de intrare. Tot aici mai sunt două camera ce servesc de locuință dirigintelui care este domnul Calangea 

Eugen. La mijlocul sălii, pe dreapta cum intri, lângă perete, o scară fixă cu grilaj de fier și balustradă 

duce la etaj, unde se găsesc alte patru încăperi și anume: două săli față în față pentru cl. a III-a și a IV-a, 



P a g i n ă  10 | 69 

 

cancelaria școlii și sala de bibliotecă unde există și un dulap ce servește de muzeu școlar. „Până în anul 

1912, în comuna Burdujeni a existat o singură școală care  funcționa cu șase clase de băieți, având 

de educat și băieții satului. Fetele învățau în localul primăriei. În anul 1912 satul și-a terminat de 

construit localul propriu de școală. Școala din târg, în anul 1912, a revenit la patru clase și la starea ei 

mixtă din trecut. Avea șase posturi cu cinci învățători titular și unul detașat. Școala avea în „țarina 

Burdujeni 3 ha și 50 ari, teren arabil și un ha de luncă pe stânga râului Suceava. Avea și cantina, iar pe 

timp de iarnă, în fiecare zi, luau masa peste 40 de elevi săraci. Vechea școală, construită în anul 1902 

(corpul B) a fost o perioadă și orfelinat, aici fiind găzduite fetele aduse de la orfelinatul din zona Gării 

Burdujeni. Activitatea școlară s-a desfășurat în această clădire până în anul școlar 1964-1965 când, pe 

Calea Unirii, s-a construit un nou local. Localul nou construit era în incinta actualului Colegiu Tehnic 

„A.I. Cuza”. Aici, pe Calea Unirii 49, a funcționat până în anul 1973, când s-a mutat în actuala clădire 

de pe Calea Unirii 53. Crescând foart mult numărul copiilor, noul local al școlii era insuficient. De 

aceea, vechea clădire este igienizată, racordată la instalația de încălzire și devine din nou școală pentru 

elevii din clasele I-IV, începând din anul 1987. Începând cu anul 2011-2012, clădirea corpului B, veche 

de peste 100 de ani a fost vândută către S.C. Electroconstrucția ELCO S.A Suceava cu sediul în București 

unei personae particulare. Învățământul se desfășoară, în continuare doar în corpul A, de pe Calea Unirii 

53.  

  

 III. 3. Analiza de tip cantitativ 
 

III.3.1. Resurse umane:  

Preșcolari  

 Grupa 

mică  

Grupa 

mijlocie 

Grupa 

mare  

Total  

2015-2016 35 32 20 87 

2016-2017 41 23 33 97 

2017-2018 21 33 31 85 

2018-2019 23 19 46 88 

2019-2020 18 35 39 92 

2020-2021 20 18 49 87 

 

Învățământ primar- elevi 

 

Clasa 

pregă-

titoare 

Clasa 

I 

Clasa 

a II-a 

Clasa 

a III-

a 

Clasa 

a IV-

a Total 

2015- 

2016 40 47 19 15 22 154 

2016- 

2017 44 37 47 18 15 153 

2017- 

2018 36 35 33 45 21 124 

2018- 

2019 36 39 35 35 43 188 

2019- 

2020 34 33 39 35 37 178 

2020- 

2021 20 35 32 35 39 161 

Învățământ gimnazial - elevi 
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Clasa 

a V-a 

Clasa  

a VI-

a 

Clasa 

 a VII-a 

Clasa  

a VIII-

a Total  

2015-

2016 21 16 21 26 84 

2016-

2017 20 19 15 20 74 

2017-

2018 14 22 18 16 70 

2018-

2019 17 18 24 21 80 

2019-

2020 35 17 16 22 90 

2020-

2021 30 32 18 16 96 

 

În unitatea noastră numărul elevilor şi a cadrelor didactice a evoluat în ultimii ani astfel:  

 

Anul şcolar 
Nr. 

elevi 

Nr. 

norme 

cadre 

didactice 

 2002-2003 635 37 

2003-2004 576 34 

2004-2005 521 31 

2005-2006 452 27,5 

2006-2007 389 26 

2009-2010 272 19,57 

2010-2011 242 18,28 

2011-2012 454 23,34 

2012-2013 393 22,82 

2013-2014 393 22,6 

2014-2015 274 18,21 

2015-2016 325 19,71 

2016-2017 324 21,4 

2017-2018 279 22,83 

2018-2019 356 24,36 

2019-2020 360 25,55 

2020-2021 344 23,96 
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Anul şcolar Nr. elevi 
Nr. elevi cu 

CES 

2016-2017 324 - 

2017-2018 279 - 

2018-2019 356 - 

2019-2020 360 18 

2020-2021 344 19 

2021-2020 345 21 

 

Se observă cu uşurinţă o fluctuație în scăderea numărului de elevi ca urmare a îmbătrânirii 

cartierului şi scăderii natalităţii, fapt ce a dus la scăderea numărului de cadre didactice care lucrează în 

unitatea noastră școlară. Clasele sunt constituite conform normativelor, media efectivelor de elevi fiind, la 

fiecare nivel, în parametrii prevăzuți de Legea Învățământului. 

 

La începutul anului școlar 2021-2021, în şcoală situaţia încadrării cu personal didactic este 

următoarea:  

 

 

 

 

 

 

La începutul anului școlar 2021-2021, în şcoală situaţia încadrării cu personal didactic auxiliar-

administrativ şi nedidactic este următoarea:  

 

Didactic auxiliar: 
- ½ Secretar  I A – cu studii superioare  

- Administrator financiar I – contabil şef cu ½ normă în unitatea noastră, studii superioare  

- 1 Administrator patrimoniu, studii superioare. 

Personalul nedidactic este format din:  

- 1 portar  

- 3 îngrijitoare.  

  

III.3.2. Resurse materiale  

Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava: 

doctor 1 3% 

 grad didactic 

I 

13 40% 

grad didactic 

II 

8 25% 

definitivat 5 16% 

debutant 5 16% 

0

100

200

300

400

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Evoluție efective școlare

preșcolar primar gimnaziu Total

Titulari
53%

Netitulari
47%

DISTRIBUȚIE PERSONAL DIDACTIC

Distribuție grade didactice

doctor  grad didactic I

grad didactic II definitivat

debutant

Tranșe de vechime

peste 25 20-25

15-20 10-15

5-10 1-5

Sub 1



P a g i n ă  13 | 69 

 

- 8 săli de clasă 

- 1 Cabinet informatică- folosit și ca sală de clasă 

- 1 Laborator de fizică- chimie – folosit și ca sală de clasă  

- 1 Sală de gimnastică   

- 1 Teren de sport  

- 1 Bibliotecă  

- 1 cancelarie, 1 birou secretar, 1 birou contabilitate/administrativ, 1 birou consiliere școlară, 1 

arhivă, 1 sală „Corn și lapte”, 1 sală de material didactice 

- 1 Cabinet medical  

- 2 băi 

- 1 magazie 

  

 GPN „Neghiniță”- Suceava funcționează în 2 apartamente cu 2 camere la parterul unui bloc de 

locuințe: 

- 3 săli de clasă 

- 2 băi 

- 1 sală de materiale 

- 1 cancelarie 

- 2 vestiare. 

  

Prin sprijinul Consiliului local, unitatea noasträ are o dotare modernä, fiecare sală de clasă fiind 

dotată cu tehnologie electronică de predare la distanță (PC, camera web, videoproiector, conectare la 

internet iar unele din ele cu imprimantă). Toate birourile au calculator sau laptop cu conectare la Internet. 

Școala are constituită platformă de lucru online pe GSuite Education. 

Tot prin sprijinu Consiliului local Suceava școala dispune de sistem de monitorizare audio-video a 

tuturor spațiilor școlare, centralä antiefracție, centralä de detectare a incendiilor și centrală proprie pe gaz, 

în ultimii ani realizându-se lucrări care au dus la asigurarea confortului şi siguranţei elevilor şi 

personalului şcolii.  

Școala are în dotare există materiale didactice care permit realizarea a multiple activităţi de învăţare: 

planșe, hărți, videoproiectoare, material specific laboratorului de fizică-chimie. Există un cabinet de 

informatică cu 21 de stații de lucru. 

III.3.3. Resurse financiare/surse de finanțare: Bugetul local - Consiliul Local al Municipiului 

Suceava, Bugetul de stat, mici sponsorizări- donaţii. 

III.3.4. Resurse curriculare 

Unitatea noastră şcolară dispune de planurile de învăţământ pentru învăţământul primar şi 

gimnazial, fiecare învăţător şi profesor are programele şcolare în vigoare şi le consultă în vederea întocmirii 

planificărilor semestriale şi a proiectării pe unităţi de învăţare, cunosc standardele curriculare de 

performanţă, în vederea asigurării calităţii în învăţământ, toţi elevii au primit manuale şcolare care au fost 

comandate în termenul stabilit de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, cadrele didactice consultă 

ghidurile metodologice, în procesul de predare-învăţare-evaluare sunt folosite caiete de lucru, fişe de lucru, 

fişe de evaluare etc.  

Comisia pentru curriculum solicită cadrelor didactice propuneri pentru curriculum la decizia şcolii, 

până la sfârşitul semestrului I, acestea sunt supuse consultării de către elevi şi părinţi, care pot veni şi cu 

alte propuneri. În funcţie şi de resursele umane ale şcolii, se stabileşte apoi oferta de discipline opţionale 

şi extinderi, se aprobă în consiliul profesoral şi se avizează de către consiliul de administraţie, iar elevii şi 

părinţii la clasele primare şi numai elevii din clasele gimnaziale aleg disciplina pentru care optează pe bază 

de semnătură, în luna aprilie, pentru a se putea forma grupele la nivel de clase şi a se ţine cont de acest 
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lucru în întocmirea orarului. În luna mai propunerile de programe pentru disciplinele opţionale sunt duse 

la vizat la Inspectoratul Şcolar.  

În anii școlari 2019-2021 și 2020-2021 s-au derulat următoarele discipline opţionale integrate: 

Educație prin șah, Matematică și științe în societatea cunoașterii, Lectura ca abilitate de viață, Rădăcini 

latine în cultura și civilizația românească, Educație rutieră, În lumea lui … a fost odată, Educație pentru 

viață, Educație pentru sănătate. 

 

III.4. ANALIZA DE TIP CALITATIV 

 

III.4.a. Oferta educațională 

Unitatea noastră şcolară funcţionează ca şcoală cu învăţământ primar şi gimnazial (secundar 

inferior) și învățământ preșcolar în structura arondată unității noastre (GPN „Neghiniță” Suceava).  

Elevii învăţă în două schimburi astfel: 

- schimbul I clasele CP, I, II, III, IV, VIII 

- schimbul II clasele V, VI , VII. 

În unitatea nostră școlară lucrează numai cadre didactice calificate, titulare în învăţământ.  

interesante şi eficiente. 

Tipuri de produse educaționale oferite de Şcoala Gimnazială ,,Jean Bart” Suceava: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului Activități specifice 

1. Serviciul educațional Educație conform programei naționale;  

Elaborarea proiectelor educaționale;  

Derularea unui program atractiv de activități educative și 

extrașcolare; 

Școala de vară. 

2. Serviciul de asistență medicală Servicii medicale prin cabinetul medical;  

Existența cadrelor sanitare medii în instituție;  

Asigurarea unui program eficient de activități sanitare; 

Respectarea regulilor de igienă în spațiile destinate 

preșcolarilor și elevilor;  

3.  Serviciul de îngrijire, ocrotire Îngrijitoare care efectuează curățenia, dezinfecția spațiilor. 

4. Serviciul de consiliere Se realizează prin cadrele didactice și prin prezența pe 

parcursul a 8 ore pe săptămână a unui consilier școlar (CJRAE); 

5. Serviciul de sprijin pentru elevii 

cu CES 

Se realizează prin cadrele didactice prin adaptarea 

curriculară/programe remedialepersonalizate și prin sprijinul 

de specialitate al consilierului școalar, a persoanelor de sprijin 

ale elevilor cu CES. 

 

Pe lângă orele de curs, noi mai desfăşurăm şi o multitudine de activităţi extracurriculare, ca de 

exemplu: excursii, drumeţii, concursuri pe diverse teme, participări la olimpiade şcolare, proiecte locale, 

judeţene, naţionale etc, la care elevii noştri au obţinut premii. 

 

III.4.b. Personalul didactic 

Calitatea personalului didactic de predare: calificat 100% cu performanțe în activitatea didactică/ 

științifică. Cadrele didactice anjajate înn unitatea școlară parcurg etapele metodologiei de mișcare a 

personalului didactic. 
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Nivelul de competență științifică și de utilizare a tehnologiei digitale a cadrelor didactice ete bun, 

motivația lor pentru performanță profesională este ridicată, deși inegală, numărul de cadre didcatice care 

participă la cursuri de formare continuă este semnificativ, dar nivelul de operaționlizare în practica școlară 

curentă a competențelor dobândite pentru realizarea programului școlar al elevilor poate fi îmbunătățit.  

Relațiile interpersonale sunt bazate, în general, pe colabotrare, deschidere, comunicare. 

 

III.4.c. Rezultatele elevilor la sfârșit de an școlar 

Promovabilitate: 

Anul școlar Nr. elevi înscriși la început 

de an școlar 

Nr. elevi promovați la 

sfârșitul anului școlar 

Procent de  promovabilitate 

primar gimnazial general primar gimnazial general primar gimnazial general 

2017-2018 168 70 238 165 68 233 98,21% 97,14% 97,89% 

2018-2019 197 75 272 197 71 268 100% 94,66% 98,52% 

2019-2020 188 90 278 188 88 276 100% 97,77% 99,28% 

2020-2021 160 93 253 160 87 247 100% 93,54 97,62% 

 

Aanul școlar Număr elevi și preșcolari Număr elevi și preșcolari cu CES 

2016-2017 324 13 

2017-2018 279 19 

2018-2019 356 18 

2019-2020 360 18 

2020-2021 336 19 

 

III.4.d. Note la purtare 

Situația disciplinară: 

 

Anul școlar 

Note la purtare Procent elevi cu 

note scăzute la 

purtare (%) 10 9 8 7 Sub 7 

2017-2018 221 3 3 1 0 0,29% 

2018-2019 258 1 5 3 6 0,55% 

2019-2020 266 4 2 3 1 0,36% 

2020-2021 239 5 5 2 2 0,56% 

 

III.4.e. Rezultate la examenul de Evaluare Națională 

Limba și literatura română 

Anul școlar Prezenți Medii/note 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2017-2018         
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2018-2019         

2019-2020 21 6 6 0 5 1 1 0 

2020-2021 15 2 6 5 0 2 0 0 

 

Matematică 

Anul școlar Prezenți Medii/note 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2017-2018         

2018-2019         

2019-2020 21 12 2 5 2 0 0 0 

2020-2021 15 5 1 3 4 2 0 0 

 

III.5. Analiza P.E.S.T. (E) 
 

Activitatea unei instituții de învățământ este influențată într-o mare măsură de factorii politici, 

economici, sociali, tehnologici și ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta își desfășoară 

activitatea. Performanța instituțională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjuctura politică și 

legislative, de evoluția economică la nivel local, regional, national și international, de progresul social intern 

și de integrarea în structurile economice și culturale ale Uniunii Europene. 

III.5.a. Contextul politic 

  Cadrul legislativ, specific învățământului preconizează descentralizarea și autonomia sistemului de 

învățământ - Planul strategic al Ministerului Educației Naționale cu prioritățile: descentralizare, asigurarea 

calității, resurse umane, învățarea continuă, oferta educațională flexibilă, accesibilitate la educație, 

diversitate culturală, standarde europene. 

Ca ansamblu de factori favorabili oferta politică a Guvernului României în domeniul educației este 

concentrată în jurul următoarelor obiective : 

- Apropierea școlii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administrație și 

finanțarea precum și existența unor strategii de dezvoltare care valorifică potențialul unităților de 

învățământ. Strategia de dezvoltare a județului Suceava 2014-2020 și 2020-2024, Strategia de dezvoltare 

a regiunii S-E pentru perioada 2014-2020 și 2014-2020; 

- Deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare și consiliere; 

- Liberalizarea unor sectoare, și domenii de activitate, precum și existența unor programe la nivel 

guvernamental cu impact în activitatea educațională (piața cărții și manualelor, achizițiile de material 

didactic, programe de formare a personalului); 

- Existența unor strategii de adaptare a sistemului de învățământ românesc la standardele europene și 

internaționale;  

- Descentralizarea și depolitizarea sistemului educativ; 

- Dezvoltarea instituțională a educației permanente; 

- Sporirea resurselor material și informaționale la dispoziția unităților de învățământ prin proiecte și 

programe de finanțate de statul roman sau de către organismele europene – programe de dotare a 



P a g i n ă  17 | 69 

 

laboratoarelor și cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătățirea fondului de carte, SEI 

(sistem educational informatizat) ; 

- Finanțarea de către stat a programelor de asistență social pentru elevi – Programul guvernamental „ 

Lapte- Corn” , Programul  „Euro 200”; 

-   Existența proiectelor de pregătire și perfecționare a cadrelor didactice și a programelor cu finalități de 

educație și formare profesională; 

-  Asigurarea resurselor financiare pentru derularea proiectelor Programul Național „Școala de acasă”, 

Programul național „Educația în siguranță”, „Școala după școală” în perioada pandemiei cu virusul 

SarsCov2; 

- Implicarea Consiliilor locale în finanțarea dotării școlilor cu tehnologie adaptată predării la distanță; 

-   Cadrul legal favorabil accesului de către unitățile școlare la fonduri structurale. 

Dintre factorii nefavorabili amintim doar insuficienta valorificare a oportunităţilor oferite de 

programele europene. 

Procesul de învățământ din Școala Gimnazială „ Jean Bart” Suceava se desfășoară pe baza legislației 

generale și celei specifice sistemului de învățământ preuniversitar, având în atenție toate actele normative 

din domeniu, notificările și ordinele emise de M.E.N. și de I.S.J. Suceava. 

Politica educațională propusă de școala noastră este pe deplin în concordanță cu politica educațională 

națională, în care învățământul este o prioritate națională, cu Reforma învățământului din România și nu 

este aservită partidelor politice care succed la guvernare, ci servește educației tinerei generații pentru a 

deveni cetățeni europeni, capabili să se integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă și în spațiul 

transnațional. 

Strategia educațională propusă de școala noastră este în deplină concordanță la nivel național și 

vizează mai multe obiective: 

- creșterea performanței sistemului românesc de învățământ; 

- asigurarea politicilor de echitate socială; 

- asigurarea deprinderilor și competențelor care să permită dezvoltarea  personală, intelectuală și 

profesională din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții; 

- deschiderea sistemului de educație, formare profesională și cercetare către societate, către mediul 

social economic și cultură; 

- stimularea inovării și creativității, inclusiv a spiritului antreprenorial, la nivelurile deeducație și de 

formare profesională; 

- construirea societății cunoașterii  prin transformarea educației în vector de dezvoltare socio-

economică; 

- asigurarea competitivității la nivel european și internațional; 

- stimularea creativității, inovării și transferușui tehnologic, folosirea platformelor educaționale și a 

resurselor online; 

- promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unoe studii și 

analize; 

- respectarea principiului autonomiei în educație și a principiului responsabilității publice și întărirea 

mecanismelor legate de funcționare a aacestor principii; 

- creșterea resurselor financiare alocate educației prin atragerea unor surse de finanțare extrabugetare; 

- respectarea principiului dialogului social. 

III.5.b. Contextul economic 

Pe plan național este încurajată politica de dezvolatare a sectorului privat, a industriilor mici și 

mijlocii, cee ace determină diversitatea ofertelor de școlarizare, în plan local, datorită diferențelor de 

dezvoltare economică, apar dezechilibre ce generează un acces inegal la educație. 

Din perspectivs descentralizării financiare și a nevoii de adaptare a ofertei educaționale la raportul 

real dintre cererea și oferta de pe piața muncii, implicarea mediului de afaceri și dezvoltarea parteneriatelor 
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cu agențiii economici vor fi soluții opportune, care vor contribui la atenuarea fenomenului migrației forței 

de muncă.  

În municipiul Suceava, rata destul de ridicată a șomajului are efecte negative asupra școlii: 

- condiții grele de viață și de studio pentru elevii provenind din familiile cu părinți șomeri; 

- diminuarea motivației învățătură al elevilor; 

- dezbinarea unor familiii din cauza lipsurilor materiale; 

- creșterea ponderii elevilor care au nevoie de consiliere școlară pe linia educației emoționale; 

- plecarea mai multor părinți în străinătate în căutare de locuri d emincă și lăsarea copiilor în grija 

bunicilor sau rudelor. 

Problemele demografice sunt reprezentate la nivel de țară prin scăderea natalității, cee ace duce la 

scăderea populației școlare cu efecte pe termen lung asupra sistemului de învățământ. Școala Gimnazială 

„Jean Bart” Suceava este afectată de reducerea populației școlare, iar colectivul de cadre didactice, pentru 

a face școala mai atractivă, devine motivate în lărgirea ofertei CDȘ, desfășurarea unor activități 

extracurriculare interesante și ridicarea nivelului calității educației. 

Prezentul proiect de dezvoltare instituțională trebuie să se integreze în cadrul reformei învățământului 

preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor firești dintre școală și comunitate având în vedere 

faptul că „produsele educaționale” vor devein actori active și pe scena comunității locale, capabili să 

acționeze responsabil și competent pentru binele personal cât și pentru binele comunității . 

       Tendința de globalizare și internaționalizare a educației, are ca efect certificarea calității produselor 

nu prin volumul de muncă, ci prin inteligența încorporată în produs. O consecință a acestui fapt va fi libera 

circulație a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care se vor impune pe piața calității.  

Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava este situate în cartierul Burdujeni. Aproximativ 65% dintre 

elevii școlii la terminarea ciclului gimnazial urmează cursurile școlilor profesionale din Suceava. 

        Interesul agenților economici pentru acordarea de donații sau pentru sponsorizări instituțiilor de 

învățământ preuniversitar este, în continuare, foarte scăzut, spre zero. Fondurile de bază sunt asigurate de 

Bugetul Consiliului Local și de M.E.N. prin I.S.J. Suceava. 

Variabilele economice relevante pentru judeţul Suceava vizează mediul de afaceri local, creşterea 

nivelului investiţilor şi programele de finanţare în derulare.  

Factori favorabili:  

- Extinderea în judeţ a reţelelor de agroturism şi turism montan;   

- Dezvoltarea în judeţ a unor unităţi cu profil de industrie alimentară (lapte, pâine, carne), agricol şi de 

prelucrare a lemnului;   

- Posibilitatea obţinerii unor resurse financiare extrabugetare din programe de finanţare realizate prin 

derularea unor proiecte în parteneriat.   

- Existenţa programelor guvernamentale de sprijinire socială a elevilor care provin din familii cu venituri 

reduse (Rechizite gratuite, Cornul şi Laptele, Euro 200 ); 

- Acordarea de burse şcolare;   

- Acordarea de către primării a sprijinului material pentru elevii cu CES; 

-  Stimularea educațională a   participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din 

familiile defavorizate sub formă  de tichete sociale; 

- Extinderea programelor judeţene /locale derulate precum şi iniţierea unor noi programe care au ca grup 

ţintă copiii şi elevii dintr-un mediu socioeconomic defavorizat;   

- Extinderea pentru grupurile vulnerabile a ofertelor de educaţie de tip A doua şansă;   

- Programe speciale de asigurare a accesului la educaţie a populaţiei de etnie rromă.   

Factori nefavorabili:  
- Nivelul mediu al veniturilor pe familie sub nivelul mediu al veniturilor din U.E.;   

- Structură industrială slabă şi nivel scăzut al investiţiilor străine directe;   

- Insuficienta dezvoltare a sectorului privat, a industriilor mici şi mijlocii;  
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- Menţinerea diferenţelor de nivel al dezvoltării economice în diferite zone ale judeţului;   

- Migraţia internaţională a forţei de muncă cu riscuri majore de abandon/ eşec şcolar;   

- Eşecul al copiilor rămaşi fără supraveghere parentală.   

- Situaţia materială precară a familiilor multor elevi determină abandonul şcolar de către aceştia şi migraţia 

în comunitatea europeană pentru ocuparea unui loc de muncă;   

- Şanse destul de mici de integrare în rândul forţei de muncă ocupate a populaţiei cu studii medii, întrucât 

oferta existentă nu acoperă forţa de muncă disponibilă care, la nivelul judeţului reprezintă cca. 3000 de 

absolvenţi;   

- Discrepanţe accentuate între condiţia socială a populaţiei rurale, comparativ cu cea urbană şi cu 

disparităţi de nivel mediu între diferitele categorii sociale;   

- Costurile relativ ridicate ale şcolarizării pentru continuarea studiilor în învăţământul liceal, cu efecte 

negative asupra participării la educaţie, de la dezinteres până la absenteism şi chiar abandon şcolar;    

- Inexistenţa unui sistem instituţional de monitorizare a evoluţiei absolvenţilor.   

            

III.5.c. Contextul social 

      Elevii școlii noastre sunt și copiii locuitorilor din Suceava, foarte rar sunt elevi care fac naveta din satele 

învecinate. 

Problemelor sociale li se acordă atenție sporită la nivel local și național, iar programele de combatere a 

violenței, a consumului de droguri și de alcool, și-au dovedit eficiența. 

Factori sociali: 

  fluctuațiile demografice influențează cifrele de școlarizare ale unităților de învățământ; 

  creșterea numărului de familii monoparentale, creșterea abandonului școlar, creșterea ratei 

infracționalității în rândul tinerilor, creșterea ratei divorțialității ; 

  oferta educațională adaptată  intereselor elevilor ; 

  așteptările comunităților de la școală ; 

  rolul sindicatelor și a  societății civile modifică obiectivele de dezvoltare instituțională ;  

  cererea crescândă venită din partea comunității pentru educația adulților și pentru programe de 

învățare pe tot parcursul vieții transformă unitățile de învățământ în furnizori de servicii educaționale 

Municipiul Suceava are o populație de aproximativ 200.000 locuitori. Potențialul economic este dat de  

activități comerciale ale sectorului privat. Puțini dintre locuitorii municipiului merg la serviciu în alte 

localități din județ. 

 

III.5.d. Contextul tehnologic   

Pe plan mondial se constată o trecere de la societățile industriale la societățile   informaționale ăn care 

calculatoarele și rețeau Internet joacă un rol important în producție, servicii, educație etc. dotarea școlii 

noastre ține cont de acest context și de rolul tehnologiei în realizarea unui învățământ modern, prin 

implicarea elevului în folosirea unor metode alternativ-participative în lecții. Școala este conectată la 

Internet cu fibră optică și wi-fi, există laptopuri și desktopuri în toate sălile de clasă și birouri, 

videoproiectoare, copiatoare, fax, telefon, 

Cadrele didactice dețin competențe de utilizare a tehnologiei informației și utilizează TIC în activitatea 

de autoinstruire. Elevii studiază utilizarea calculatorului în cadrul disciplinei TIC din trunchiul comun, dar 

au posibilitatea alegerii unui opțional care să aprofundeze noțiunile specifice acestei discipline în cadrul 

ofertei anuale de CDȘ.   

Tehnologia are un  rol foarte important în asigurarea calității și a eficientizării procesului de 

învățământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică. În acest 

sens încercăm să motivăm toate cadrele didactice pentru a urma cursuri de perfecționare și de operare PC. 
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Cadrele didactice de toate specialitățile se pregătesc permanent în ceea ce privește utilizarea 

programelor și aplicațiilor pe calculator, realizează activități online prin folosirea platformelor 

educațioanale online, apelează la resursele educaționale deschise (RED), în condițiile impuse de prevenirea 

și combaterea îmbolnăvirilor cu Sars-CoV-2. 

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ. 

Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică. În acest sens 

încercăm să motivăm toate cadrele didactice pentru a urma cursuri de perfecţionare şi de operare PC și 

pentru desfășurarea activităților online. Școala dispune de un laborator cu 21 calculatoare, toate sălile de 

clasă dotate cu calculator/laptop, videoproiector și cameră web.  

Sălile profesorale și birourile personalului didactice auxiliar sunt dotate cu câte un calculator conectat 

la internet și câte un multifuncţional care deservesc cadrele didactice.  

 

Factori favorabili: 
- Creşterea rolului tehnologiilor informatice şi de comunicare în toate domeniile;   

- Crearea şi utilizarea unei baze naţionale de date referitoare la educaţie (BDNE);   

- 90% dintre familiile din judeţ au acces la televiziune şi telefonie mobilă;   

- Posibilitatea folosirii tehnologiilor multimedia şi a Internetului pentru a îmbunătăţi calitatea învăţării;   

- Alinierea sistemului educaţional românesc la domeniile de competenţă cheie agreate în context european;   

- Tehnologia eLearning - resursă pentru educaţie, aducând problemele vieţii reale în şcoală, permiţând 

deopotrivă informarea elevilor şi formarea priceperilor lor în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiei;   

- Existenţa Ofertei de formare în vederea obţinerii Permisului European pentru Conducerea Calculatorului 

– ECDL.   

Factori nefavorabili:  
- Insuficienta pregătire a populaţiei de pentru utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale 

(Microsoft Office);   

- Utilizarea computerelor şi mediilor virtuale de către adulţi pentru distracţie şi comunicare.   

  

III.5.e. CONTEXTUL ECOLOGIC 

     Programul național de protecția mediului devine din ce în ce mai important într-un spațiu afectat în 

permanență de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină protecția mediului este bine venit și că 

educația ecologică trebuie să devină o componentă fundamentală în educarea tinerilor. 

Școala derulează proiecte ecologice, parteneriate în cadrul unor programe din calendarul MEN și ISJ 

Suceava, sau în colaborare cu ONG-ri cu preocupări ecologice, prin participarea elevilor îndrumați de 

cadrele didactice. În proiectele ce vizează protecția mediului, școala noastră are abordări interdisciplinare 

și stimulează munca în echipă. 

Împreună cu elevii organizăm activități de igienizare în curtea școlii, în apropierea acesteia dar și în 

cartier (anumite activități). S-au plantat pomi, s-a semănat iarbă, s-au plantat flori, s-au colectat deșeurile 

în mod selectiv și s-au ecologizat zone din vecinătate municipiului Suceava. 

Vom continua să organizăm întâlniri cu reprezentanți ai unor ONG-uri și fundații ce desfășoară activități 

de informare a elevilor cu privire la bolile secolului și pericolele care atentează la sănătatea lor. 

 

Concluziile și interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcțiilor de acțiune 

strategică a Școlii Gimnaziale „Jean Bart” Suceava pentru perioada octombrie 2021- octombrie 2025. 

 

III. 6. ANALIZA SWOT  

Pentru analiza realistă a organizației școlare am aplicat metoda SWOT pe următoarele compartimente:  
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curriculum, management școlar, resurse umane, resurse materiale și financiare și relațiile cu comunitatea- 

parteneriate și programe.  
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Analiza SWOT 

Domeniii de referință  

P
U

N
C

T
E

 T
A

R
I 

 (
S

) Curriculum - în contextul actual școala asigură în totalitate disponibilitatea de efectuare a orelor atât fizic cât și online; 

- școala dispune de întreg materialul curricular (planuri de învățământ, programe școlare, manuale, ghiduri metodologice, etc.); 

- proiectarea şi desfăşurarea activităţii se face respectând curriculumul național utilizând metode moderne, activ-participative la 

majoritatea disciplinelor având în vedere permanent formarea competențelor cheie și profilul absolvenților celor trei nivele de 

învățământ(preșcolar, primar, gimnazial); 

- se lucrează cu elevii folosindu-se metode moderne, alternative de învățare; 

- posibilitatea organizării la cererea părinților a proiectelor de tip after school; 

- elevii manifestă interes pentru activități extracurriculare, părinții dorindu-le în vederea ocupării corecte și eficiente a timpului liber 

al copiilor; 

- o foarte bună pregătire psihopedagogică a educatorilor, învățătorilor și profesorilor; 

- elaborarea programelor de CDȘ, a bibliografiei aferente, a suporturilor de curs și a auxiliarelor didactice; 

- desfășurarea în școală a cursurilor pentru remedierea școlară și pentru activitatea de performanță; 

- rezultatele bune la examenele naționale, concursuri școlare și extrașcolare; 

- experiență în desfășurarea programelor, proiectelor și parteneriatelor locale, județene, naționale; 

- forme ale educației alternative experimentale și prezente în școală (Școala după școală; ciclul primar); 

- material curricular (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 

culegere de probleme, îndrumătoare); 

- existența unui curriculum adpatat nevoilor specifice elevilor cu CES și integrarea acestora în mediul școlar; 

- activități transdisciplinare regăsite în practica educațională; 

- folosirea platformei educaționale GSUITE pentru asigurarae online; 

Management 

școlar 
- existența Planului de dezvoltare instituțională și a planului managerial; 

- schemele orare respectă curba de efort a elevilor la diferite vârste școlare; 

- existența coeziunii de grup la nivelul organizației școlare; 

- elaborarea planului de activități educative școlare și extrașcolare și realizarea acaestuia; 

- există proceduri care reglementează rezolvarea diferitelor situații cu care se confruntă școala;  

- monitorizarea activității din școlaă, diseminarea informațiilor referitoare la noutăți care privesc asigurarea calității cadrelor 

didactice, elevilor, părinților, partenerilor sociali, implicarea în derularea unor acțiuni care să îmbunătățească procesul instructive-

educativ; 

- dezvoltarea de parteneriate active; 

- buna gestionare a resurselor materialae și financiare; 

- interes pentru amenajarea spațiilor din dotare corespunzător cerințelor moderne; 

- activtăți de predare-învățare online pe platforma GSuite for Education, unică la nivelul școlii; 

- atmosferă bună de muncă, spirit de echipă, de atașament și fidelitate față de unitate, cu management orientat spre responsabilizarea 

cadrelor didactice; 

- antrenarea unui număr din ce în ce mai mare de elevi sunt antrenați în activitățile școlii; 
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- servicii medicale și consiliere școlară (cabinet medical, 1/2 normă asistent medical, cabinet de consiliere școlară, 1/3 normă consilier 

școlar); 

Resurse 

umane 
- personal didactic calificat 100%, cei mai mulți cu gradul didactic I/doctorat (43%), personal didactic auxiliar calificat, cadre 

didactice preocupate de formarea continuă; 

- profesori bine pregătiți, cunoscuți, dedicați meseriei și apreciați; 

 - număr mare de cadre didactice titular cu gradul didactic I și II; 

- există dorința de schimbare a viziunii moderne  asupra procesului educațional în rândul cadrelor didactice; 

- relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ; 

- există cadre didactice formate în cadrul procesului de reformă în contextul pandemiei actuale(2020-2021), care pot disemina 

informațiile altor cadre diddactice; 

- există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice; 

- existența consilierului școlar; existența CJRAE Suceava în localitate; 

- personalul didcatic calificat 100); ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I și II este de aproximativ 60%; 

- creșterea procentajului elevilor care au promovat examenul de Evaluare Națională; 

- 3 membri în Corpul Experților în Management Educațional; 

- 2 membri în Corpul experților în evaluare; 

- relațiile interpersonale profesor-elev favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ; 

- delimitarea responsabilităților cadrelor didactice, precum și o bună coordonare a acestora; 

atitudine pozitivă a cadrelor didactice față de elevi și procesul de învățământ; 

- cadre didactice apreciate de ISJ și solicitați în Comisiile de Evaluare Națională și Bacalaureat, titularizare, Olimpiade școlare; 

- cadre didactice care publică lucrări, articole de specialitate și metodice, în publicații la nivel național; 

- cursuri d eformare continuă a cadrelor didactice pentru stimularea creativității profesionale și pentru operare pe calculator; 

- activitatea efiicentă a bibliotecii școlii în împrumutul de carte școlară, asigurarea de bibbliografie, gestionarea manualelor școlare; 

- elevi cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiade, dovedind preocuparea profesorilor pentru performanță; 

- personal didactic auxiliar bine pregătit și implicat în viața școlii; 

Resurse 

materiale și 

fianciare 

- școală modernă, dotată corespunzător; 

- starea fizică a spațiilor școlare este foarte bună, utilitățile sunt corespunzătoare, toate sălile de clasă și birourile sunt conectate la 

Internet și au echipament de predare la distanță, școala dispune de sistem de supraveghere audio-video și de sistem cu alarmă 

antiefracție; 

- școala dispune de domeniu web și are acces la platforma educațională GSuite pentru toate categoriile de personal; există un 

laborator de informatică, dotat cu echipamente didactice corespunzătoare, o sală de gimnastică și un teren de sport bine întreținute, 

dotate cu material sportiv adecvat; 

- venirea anuală a cel puțin 15 elevi prin transfer de la alte unități școlare; 

- există două laboratoare funcționale pentru informatică/TIC și fizică-chimie; 

- existența spațiilor școlare optime pentru derularea activităților școlare și extrașcolare în regim fizic și online; 

- existența cabinetului medical; 

- conectare la Internet a tuturor sălilor de clasă și a birourilor/ cabinetelor; 

- existența a 17 tablete pentru elevi/regim comodat; 

- curtea școlii oferă spațiu pentru activități și întâlniri în aer liber; 

- sală de gimnastică și teren de sport; 
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- existența bibliotecii școlare cu un număr de aproximativ 13298 volume; 

- planul de buget și de achizițiii al școlii este întocmit cu respectarea riguroasă a legii; 

- școala dispune de o sală de gimnastică și un teren de sport cu dotare medie; 

- folosirea eficientă și riguroasă a fondurilor primite d ela Consiliul local Suceava; 

- dotarea sălilor de clasă, a cabinetelor și birourilor cu mobilier adecvat(mobilier modular); 

- sistem de supraveghere audio-video în toate spațiile școlare pentru asigurarea securității elevilor în perimetru școlar; 

- sistem de smenalizare la efracție pentru paza unității pe timp de noapte; 

- deținerea autorizației sanitare de funcționare și a avizului de securitate la incendiu; 

- dotarea cu laptopuri, imprimante, calculatoare, camere web, videoproiectoare, conectare la Internet cu fibră optică; 

- existența și folosirea platformei educaționale GSUITE for Education pentru asigurarea învățământului online; 

- burse de merit pentru elevii performanți; 

- existența a 21 de tablete pentru învățarea la distanță, disponibile pentru contract de comodat. 

Relațiile cu 

comunitatea 

și programe 

- există o colaborare eficientă și promtă cu celelelate instituții ale statului, ale societății civile, ale administrației publice locale și 

teritoriale (parteneriate); 

- consultarea elevilor şi părinților/tutorilor pentru realizarea unei oferte educaționale diversificate, CDȘ-uri raportate la nevoile 

elevilor, părinților și ale comunitații locale; 

- există un parteneriat activ cu părinții și autoritățile locale cu accent pe consilierea elevilor cu probleme de comportament și 

absenteism școlar; 

- existența consilierului școlar CJRAE Suceava; 

- existența parteneriatelor cu alte școli din municipiu, din județ, din țară în vederea derulării de proiecte educative; 

- colaborări cu Biblioteca municipală, Biserică, muzeu, poliție, jandarmerie, pompieri; 

- colaborarea cu mass-media locală și județeană pentru a face cunoscute activitățile desfășurate de școală și rezultatele obținute; 

- existența coeziunii de grup la nivelul organizației școlare; 

- desfășurarea de programe de tip „Școala după școală”; 

- participări la activități sportive desfășurate la nivel local, zonal, județean; 

- organizarea de evenimente publice: zilelor porților deschise, ziua copilului, serbări școlare; 

- realizarea de activități extrașcolare și extracurriculare atractive(excursii, campanii de protejare a mediului, campanii de eliminare a 

violenței, campanii de sănătate, voluntariat și activități caritabile, campanii d eprevenire a traficului de persoane, campanii pentru 

siguranță personală și civism); 

- implicarea cadrelor didactice în organizarea sau desfășurarea de activități d evoluntarita cu elevii: concursuri, școli d evară; 

- desfășurarea lectoratelor cu părinții și dezbaterea problematicii complexe a învățământului/școlii; 

- implicarea ONG-urilor în educația tinerilor; 
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 Curriculum - lipsa performanțelor la  concursurile școlare de top; 

- participarea la concursuri școlare nesemnificative care necesită taxe de participare; 

- unii profesori încă folosesc preponderent metode pasive, tradiționale de învățare; 

- cantitatea prea mare de informații la unele discipline; 

- oferta școlii nu satisface nevoile tuturor elevilor din punct de vedere managerial, iar din punct de vedere administrative, opțiunile se 

fac în funcție de decizia majorității elevilor clasei; 

- disponibilitatea scăzută a unor cadre didactice pentru munca în echipă; 
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- implicarea redusă a unor părinți în construirea ofertei curriculare a școlii; 

- lipsa de interes a cadrelor didactice pentru derularea de CDȘ la diciplinele des solicitate de elevi, precum cele de limba engleză și 

Informatică, absența ofertei de CDȘ la învățământul primar; 

Management 

școlar 

- instabilitate legislativă, economică și socială; 

- depășirea timpului de lucru al managerilor, prin încercarea de rezolvare a sarcinilor ce țin de managementul inferior; 

- asumarea sarcinilor șefilor d ecompartimente sau comisii, în situașia când aceștia nu-și asumă responsabilitățile sau nu rezolvă 

sarcinile ce le revin; 

- nu au fost accesate cu succes programele de mobilitate ERASMUS+; 

- autonomia instituțională, formulată numai la nivel teoretic, limitează posibilitatea realizării unei oferte educaționale mai bune; 

- lipsa performanțelor școlare în cazul olimpiadelor școlare; 

- menținerea unui procent semnificativ al elevilor cu note cuprinse între 5-7 la examenul de Evaluare Națională; 

- existența elevilor dezinteresați de școală, datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de către părinți, absenței părinților plecați 

în străinătate; nr absențelor a crescut față de anul școlar anterior de la 6,6 la 19,2 absențe/elev, înregistrarea absențelor fiind un semn 

tardive al existenței unor problem; 

- gestionarea ineficientă a situațiilor de indisciplină școlară face ca anual cel puțin 5 elevi să ceară transferul la altă unitate școlară; 

- funcționarea cu efectivele mici de elevi nu garantează vacantarea posturilor pe termen de minim 3 ani pentru a fi ocupate prin etape 

de mobilitate care să stabilizeze pe post personalul didactic; 

- perindarea anuală a personalului didactic ca urmare a fluctuațiilor efectivelor de elevi, a etapelor mobilității cadrelor didactice și a 

pensionărilor; 

- doar 72% din personal didactic titular are norma de bază în unitatea noastră școlară; 

Resurse 

umane 

- apar cadre didactice noi datorită mișcării pesonalului didactic și fluctuațiilor în ceea ce privește efectivele școlare și numărul de 

formațiuni școlare; 

- eliberarea acordului de principiu privind schimbul de posturi și detașarea în interesul învățământului aduc unității școlare cadre 

didatice a cărăor performanță profesională nu poate fi verificată de unitatea de învățământ; 

- rezistența la schimbare a unor cadre didactice; 

- nu toate cadrele didactice se implică în activitățile școlii; 

- neimplicarea suficientă a tuturor cadrelor didactice în desfășurarea unor activități eficiente și cu impact formativ asupra elevilor; 

- slaba antrenare a unor cadre didactice în activitatea de formare prin acțiuni metoice sau sesiuni de comunicări; 

-  lipsa pregătirii pedagogice a tinerilor absolvenţi și insuficienta cunoaştere a particularităţilor de vârstă ale elevilor;  

- efectivele mici de elevi ne determină să acceptăm școlarizarea elevilor cu tulburări de comportament/nevoi speciale, elevi care nu au 

putut fi integrați în învățământul de masă la alte unități școlare din apropiere și care nu aparțin circumscripției noastre școlare; 

- există un număr semnificativ de absențe și cazuri de violență/bullying în rândul elevilor și al părinților 

- existența unui număr de elevi cu rezultate slabe la învățătură; 

- cadre didactice cu norma didactică la mai multe școli; 

- elevi cu părinți plecați în străinătate, care sunt lăsați în grija rudelor, ce nu mai au control asupra lor; 

- inerție din partea unor cadre didactice în modernizarea metodelor de predare-învățare-evaluare; 

- plafonarea cadrelor didactice care au ehivalat gradele didactice cu 90 CP în ceea ce privește propria formare și lipsa de constrângere 

a celor care nu acumulează 90 CP conform prevederilor legale; 

- doar două cadre didactice au obținut gradații de merit; 
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Resurse 

materiale și 

fianciare 

- teren de sport parțial amenajat; 

- dotare minimală a unității cu fond de carte actualizat, majoritatea cărților fiind achiziționate din colaborarea cu editurile școlare și 

donațiile primite; 

- fond de carte insuficient la grădiniță; 

- neglijența unor elevi în privința curățeniei și a grijei față de bunurile școlii; 

- lipsa unui control riguros în vederea recuperării pagubelor produse de către elevi; 

- inexistența unei săli de festivități; 

- inexistența unei Asociații de părinți nu dă posibilitatea valorificării de fonduri bănești pentru modernizarea spațiilor de învățământ; 

- venituri extrabugetare mici; 

- fondul de carte al bibliotecii este insuficient și învechit; 

- lipsa tablelor interactive și a unei săli de festivități adecvată cerințelor școlii și numărului de elevi. 

Relațiile cu 

comunitatea 

și programe 

- nu există Asociația de Părinți(cu personalitate juridică); 

- activitățile desfășurate în școală nu implică decât participarea comunității într-o mică măsură; 

- părinți neinteresați de situația școlară a copiilor lor; 

- interesul scăzut al părinților elevilor din ciclul gimnazial față de activitățile școlii, comparativ cu interesul manifestat la nivelul 

învățământului primar; 

- inexistența unui  proiect de parteneriat educațional cu finanțare din fonduri europene; 

- nederularea de parteneriate educaționale internaționale cu școli din UE și nu numai; 

- nu avem inițiate spre derulare proiecte europene.  
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) Curriculum - CDȘ permite valorificarea abilităților individuale; 

- colaborarea cu ONG-uri pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării; 

- colaborarea cu CCD Suceava în realizarea de proiecte materializate în cursuri opționale; 

 - creșterea gradului de autonomie a școlii pe problem de CDȘ; 

- oferta de formare și perfecționare; 

- colaborarea cu CCD; 

- profesionalizarea carierei prin organizarea în școală a activităților metodice care facilitează dobândirea competențelor personale și 

sociale; 

- informatizarea bibilitecii școlare; 

- existența site-urilor specializate în oferirea de materiale și softuri pentru cadrele didactice; 

- interesul în creștere al elevilor și cadrelor didactice pentru tehnologia informației; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de instituții abilitate; 

- ofertă foarte bună de ghiduri și alte materiale complementare pentru profesori care să răspundă unei nevoi reale a sistemului de 

învățământ; 

- oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 

învăţare, permite valorificarea abilităţilor individuale; 
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Management 

școlar 

- posibilitatea îmbunătățirii competențelor manageriale prin participarea la cursuri de formare sau prin schimb de bune practici; 

- posibilitatea alegerii CDȘ-ului dintr-o ofertă generoasă, în scopul dezvoltării noilor educații și aprofundării unor discipline; 

- disponibilitatea partenerilor de a se implica în sprijinirea managementului școlii; 

- derularea a numerose parteneriate cu instituții precum poliția, Jandarmeria, Biserica, primăria, CCD ș.a; 

- partenriate interne și internaționale actuale și de perspectivă; 

- disponibilitatea directorului şcolii și a cadrele didactice cu experiență în consilierea tinerilor absolvenţi şi a cadrelor tinere noi 

Resurse 

umane 

- varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizzzate de CCD, ONG-uri, , universități, centre de formare acreditate; 

- varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate de CCD, ISJ și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava prin DPPD; 

- disponibilitatea unor cadre didactice pentru activitatea suplimentară; 

- actiivtatea desfășurată în două schimburi permite realizarea unor ore suplimentare, concultații – atât pentru elevii cu lacune la 

învățătură, cât și pentru elevii capabili de performanță; 

- atragerea elevilor prin măsuri de popularizare a rezultatelor școlii; 

- programul „Școala de după școală”; 

- întâlnirile și activitățile commune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtășirea experienței, diseminare 

informației, schimbul de bune practici; 

- numărul mare de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, 

creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 

- circa 1/4 din preșcolari/elevi au cunoștințe, priceperi și deprinderi solide-rezultat și al familiei cu grad educogen peste medie și au 

abilități pentru a dobândi competenţe digitale de nivel înalt; 

- circa 1/4 din preșcolari/elevi au cunoștințe, priceperi și deprinderi solide-rezultat și al familiei cu grad educogen peste medie și au 

abilități pentru a dobândi competenţe digitale de nivel înalt; 

Resurse 

materiale și 

fianciare 

- existența unui mobilier școlar nou schimbat recent; 

- permisivitatea cadrului legislative în obținerea de fonduri proprii; 

- venituri extrabugetare din eventuala închirirere a unor spații școlare; 

- atragerea unui număr mare de sponsori care să sprijine modernizarea bazei materiale și recompensarea elevilor cu rezultate 

deosebite; 

- descentralizarea și autonomia instituțională; 

- parteneriate cu instituții ale comunității locale(primărie, biserică, ONG-uri, asociații); 

- posibilitatea antrenării elevilor și părinților în activități productive și d eîntreținere a școlii; sprijin din partea CRP pentru rezolvarea 

problemelor curente; 

- existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti eextrabugetare; 
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Relațiile cu 

comunitatea 

și programe 

- colaborarea cu școli din țară; 

- existența unor proiecte finațate prin fonduri europene; 

- asigurarea dotării în școală prin contribuția comunității locale; 

- implicarea Poliției, a Jandarmeriei, a gardienilor în problemele de securitate ale școlii; 

- disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii(Primărie, Biserică, Poliție, instituții culturale); 

- interesul liceelor de a-și prezenta oferta educațională; 

- prezentarea și dezbaterea, la ședințele cu părinții, a Regulamentului școlar și a Regulamentului de ordine interioară; 

- diseminarea experiențelor pozitive și a bunelor practici atât la nivelul unității de învățământ, cât și la nivelul comunității; 

- stabilirea unui cadru organizat pentru colaborarea cu instituțiile de cultură și artă; 

- site-ul școlii, pagina de facebook a școlii, grupurile d elucru de pe whatsapp; 

- existenţa unor programe de formare şi informare a părinţilor; 

- majoritatea elevilor provin din zona școlii ceea ce conturează atmosfera de parteneriat comunitar; 

- disponibilitatea unor instituţii furnizoare de educație de a veni în sprijinul şcolii; 

- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere a şcolii; 

- disponibilitatea altor şcoli /instituţii pentru parteneriate și schimburi de experienţă; 
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(T
) Curriculum - mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline; 

- proveniența multor elevi din medii defavorizate; 

- programe necorelate la disipline din aceeași arie curriculară; programe școlare încărcat și uneori neadecvate exigențelor de formare 

la nivel european; 

- insuficienta diversificare și adecvare a CDȘ-ului la cerințele și solicitările elevilor poate scădea motivația pentru învățare, precum și 

interesul pentru unitatea noastră de învățământ; 

Management 

școlar 

- sistem legislativ în continuă schimbare și încărcat, ce duce la supraaglomerarea agendei de lucru a echipei manageriale; 

- activitatea birocratică prin întocmiri de situații, rapoarte, statistici etc. în ritm alert; 

absenteismul unor elevi și bariere de comunicare în relația profesor-elev, profesor-părinți; 

- posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-politice actuale ale crizei economice; 

- riscul ca elevii să nu participle la orele online în contextul diferitelor scenarii pandemice; 

- scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor didactice pentru activităţile profesionale datorate lipsei de motivare financiară; 

- organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate; 
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Resurse 

umane 

- fluctuația profesorilor datorată mișcării personalului didactic; 

- neîncrederea în finalitățile școlii; 

- mișcarea personalului didactic fie în sistem, fie în afara acestuia; 

- slaba motivare financiară a cadrelor didactice; 

- populația școlară în scădere; 

- emigrarea temporară sau definitivă a părinților diminuează asistența familială și supravegherea elevilor; 

- existența familiilor dezorganizate și cu copiii nesupravegheați; 

- catedrele-mozaic, cauzate de reducerea numărului de elevi și a numărului de ore pe discipline; 

- criza de timp a părinților, datorită situației economice actuale, reduce participarea familiei la viața școlară, cu implicații atât în 

relația profesor-elev, cât și în performanța școlară a elevilor; 

- rigiditatea unor cadre didactice în ceea ce privește notarea elevilor; 

- tendința elevilor, în general, dea învăța mai puțin, dar de a obține note bune cu efort minim; 

- sustragerea unor elevi de la activitățile online; 

- fluctuațiile anuale de personal didactic, practicarea schimbului de posturi fără ca unitatea școlară să poată proba calitatea 

profesională a personalului nou venit;  

- restricționarea accesului părinițlor în unitățile de învățământ în contextual pandemic actual duce la frustări ale părinților; 

Resurse 

materiale și 

fianciare 

- ritmul accelerat al sprogresului și schimbărilor tehnologice care duce la uzura morală a bazei materiale și a echipamentelor existente; 

- scăderea numărului de burse sociale; 

- bugetul redus al Consiliului Local; 

- spațiul în care funcționează GPN „Neghiniță”, structură arondată unității noastre școlare, este unul impropriu (2 apartamente la 

parterul unui bloc de locuințe); 

Relațiile cu 

comunitatea 

și programe 

- condiții materiale sub nivelul standard de trai ale membrilor comunității școlare; 

- sporirea factorilor de impact negativ asupra tinerilor de vârstă școlară; 

- lipsa fondurilor necesare pentru organizarea unor ctivități; 

- timpul limitat pentru participarea la programe educative; 

- familii cu mulți copiii la școlaă și cu o situație materială precară; 

- scăderea potențialului de colaborare educațională între școală și familie din cauza plecării părinților la muncă în străinătate; 

- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice reduce implicarea familiei în viaţa şcolară, lucru reflectat atât în relaţia 

profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor; 

- scăderea prestigiului cadrelor didactice generată de falsele valori promovate uneori în societate şi de mass-media; 

- dezinteresul unor părinți față de educația propriilor copii determină lipsa motivaţiei învăţării a unor elevi; 

- plecarea părinţilor să lucreze în străinătate, cu sau fără copii, scăderea numărului de copii datorită scăderii natalității. 

- diminuarea interesului comunității pentru tradiții, obiceiuri și datini locale, scăderea nivelului de trai. 

 

III.7. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 

În Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava cultura organizațională este caracterizatã printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante 

sunt : egalitate, cooperare, munca în echipa, respect reciproc, ataşamentul faţã de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate 

la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 
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În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune cã este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare 

a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect 

şi de sprijin reciproc, colaborativ. 

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, facilitează vizibil progresul dascălilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa 

acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. Regulamentul de ordine interioară a fost 

elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, 

a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

Există o reducere a fluctuației de personal (depinde de numărul de catedre/ore rezervate), având în vedere că sunt acordate prelungirile la 

detașare, suplinire sau titularizare prin continuitate pe perioada de viabilitate a postului atunci când este cazul. 

 Participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare constituie o prioritate pentru elevii şi cadrele didactice din unitatea noastră. Sperăm că 

rezultatele obţinute ne recomandă ca fiind una dintre şcolile de înaltă calitate în acest sens. Orele de pregătire suplimentară cu elevii apţi de 

performanţă constituie o trăsătură marcantă a unităţii noastre, cadrele didactice selectând elevii încă de la începutul ciclului şi pregătindu-i în acest 

sens. Deşi nu întotdeauna rezultatele obţinute nu au fost pe măsura muncii depuse, conştiinciozitatea cadrelor didactice a rămas neschimbată de-a 

lungul anilor.  

Este cunoscut faptul că ierarhizarea unităţilor de învăţământ se face în primul rând în funcţie de rezultatele absolvenţilor săi şi abia apoi după 

performanţele individuale ale cadrelor didactice. În ultimii doi ani școlari s-a observant o îmbunăătățire a performantțelor obținute de elevii clasei a 

VIII-a și la examenul de Evaluare Națională, tot mai mulți elevi putându-se înscrie la continuarea studiilor liceeale. 

Elevii celorlalte clase dovedesc interes deosebit pentru pregătirea lor, lucru reprezentat în rezultatele obţinute la sfârşitul fiecărui an şcolar. 

Astfel putem spune că peste 65% dintre elevi au obţinut rezultate foarte bune, iar 35% rezultate bune şi cu perspectivă de îmbunătăţire continuă. Se 

observă o diferență evidentă între mediile claselor V-VIII și media Examenului d eEvaluare datorită faptului că doar două discipline din cele 17 sunt 

vizate la examenul de Evaluare Națională. 
 

 

III.8. RELAȚIA CU COMUNITATEA  
   

            Nevoia de racordare a educației la viață, la cerințele și exigențele societății contemporane impune tot mai mult parteneriatul dintre școală și 

autoritățile locale, părinții elevilor, agenți economici, ISJ, CCD, fundații, instituții de învățământ. 

           Parteneriatul dintre școală și familie s-au materializat prin relații bune de colaborare, prin acțiuni comune între cei doi factori. Prin 

Intermediul Comitetelor de părinți și al Consiliului reprezentativ al părinților, școala are o bună colaborare și comunicare cu părinții , aceștia 

implicându-se  în rezolvarea unor problem legate de baza material a școlii, școlarizarea elevilor și îmbunătățirea frecvenței acestora. 

          Poliția Suceava participă active la organizarea unor activități în parteneriat ( derularea unor programe de combatere a delicvenței juvenile, 

prevenirea traficului de personae,educație rutieră ) precum și la întărirea stării de disciplină la nivelul școlii. 

        Consiliul Local și Primăria Suceava au răspuns solicitărilor din partea școlii în vederea asigurării fondurilor necesare pentru funționarea, 

întreținerea și repararea unității școlare. 
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         Parteneriatul cu autoritățile locale se bazează pe reciprocitatea intereselor și pe sprijin, acesta nerezumându-se doar la aspect financiare. 

          Au fost derulate o serie de activități educative commune pe linie civică, educație sanitară, educație rutieră în colaborare cu Consiliul Local, 

Primărie, Poliție, Dispensarul Medical. 

IV. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 

MISIUNEA: Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava promovează parteneriatul pentru educație și școala ca un centru de resurse şi servicii 

educaţionale oferite către comunitate. În actul educațional promovăm ideea de şcoală incluzivă, care oferă şanse egale pentru toţi elevii, o școală 

în care fiecare copil se simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea, să-şi valorifice aptitudinile personale şi oportunitățile de formare și 

dezvoltare. Demersul didactic este centrat pe achiziţionarea competenţelor cheie și pe asigurarea finalităţilor educaţionale pentru ca elevii să se 

poată integra în societatea actuală. 

VIZIUNEA: Şcoala Gimnazială „Jean Bart” Suceava va deveni una de prestigiu, un centru educativ comunitar care sprijină dezvoltarea 

intelectuală, morală şi culturală a tuturor partenerilor la actul educațional. 

Până în anul 2025 vom fi o şcoală modernă, integrată nevoilor comunităţii, ancorată în comunitatea locală și europeană, apreciată pentru 

învăţământul de calitate şi eficient care să răspundă nevoilor diferite de învăţare ale elevilor și asigurarea finalităților educației. 

 

V. SIMBOLURI ȘI VALORI 

 

SIGLA:  

Valori și principii cultivate și promovate în școală 

Pentru creșterea calității actului educational școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava urmărește promovarea unor 

valori cu caracter universal, punând în centrul întregii activităţi COPILUL: 

Solidaritate  - ajutor reciproc între toţi factorii implicați  în procesul intructiv educativ, bazat pe întelegere, coeziune;  

Libertatea – posibilitatea de a acţiona dupa propria voinţa sau dorinţă, libertatea de a crea şi inova în actul didactic;  

Demnitatea – coportament demn în toate activităţile derulate în şcoală şi în afara şcolii crescând prestigiul personal şi al unităţii şcolare. 

   Profesionalismul -  a fi cel mai bun în domeniul său de activitate; 

   Integritatea – a avea putere interioară de a spune adevărul, de a acționa onest în gând și în faptă; onestate, moralitate, cinste în profesia de dascăl 

în vederea schimbării opticii de către parteneri; 

   Cooperarea -  a arăta grijă și compasiune, prietenie și generozitate față de ceilalți; să realizăm lucruri mai bune împreună (elevi, cadre didactice, 

părinţi, personalul şcolii, comunitate); 

   Respectul – a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de propietate și, nu în ultimul rând, față de propia persoană; consideraţie 

faţă de meseria de dascăl , faţă de partenerii sociali aprecierea activităţii depusă de cei implicați în activitatea educativă; 
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    Responsabilitatea – a aduce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propiile acțiuni; să ducem 

la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea profesională; 

    Autodisciplina – a avea control asupra propiilor acțiuni, cuvinte, dorințe impulsuri și a avea un comportament adecvat oricărei situații ; a da tot 

ce ai mai bun în orice împrejurare; 

    Autonomie -  să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de viaţă efficient;  

   „Lucrul bine făcut” -  să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de timp, energie, resurse;  

    Integritate - să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă; 

    Colegialitate şi generozitate- să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea 

momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.   
 

           Climatul organizațional se caracterizează printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de trăsături având ca valori dominante 

cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de copii, atașamentul față de profesie, entuziasm și dorință de afirmare. 

           Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesati și prin respectarea normelor din Regulamentul 

de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar. În conținutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme 

privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar și a personalului nedidactic. 

           În cea ce privește climatul organizațional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat  prin dinamism și angajare, relațiile dintre cadre 

fiind colegiale,  de respect și de sprijin reciproc. 

           Directorul școlii are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, dinamic, obiectiv, cu respect 

față de realizările organizației și a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ține seama de sugestiile acestora și ia decizii cu privire la 

reducerea disfuncțiilor semnalate în activitatea școlii. 

           Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă și în conduita cadrelor didactice. 

        VI. PROIECTARE STRATEGICĂ  

 

VI.1. OBIECTIVELE STRATEGICE (ȚINTELE STRATEGICE)      
  

PDI 2015-2021 PDI 2021-2025 

T1. Asumarea viziunii și misiunii școlii, de la director până 

la ultimul elev intrat în școală 

T1: Asigurarea și creșterea calității procesului educațional prin centrarea demersului didactic pe 

achiziţionarea competenţelor cheie în activitatea educațională şi asigurarea adaptării/ transferului 

în situații inedite 

T2. Revizuirea și optimizarea politicilor și strategiilor 

educaționale de la nivelul unității școlare pentru ca acestea 

să servească mai bine misiunii asumate 

T2: Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin personalizarea procesului 

instructiv-educativ și întărirea cooperării cu familiile elevilor; 
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T3. Îmbunătățirea activității curente prin crearea unei 

culturi a autoevaluării pentru a împiedica apariția 

disfuncționalităților și pentru intervențiile de remediere/ 

dezvoltare;  

T3: Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a şcolii, conform cerinţelor curriculare pentru 

crearea unui climat educațional modern, de siguranţă fizică şi de libertate spirituală pentru elevii 

şcolii 

T 4. Conceperea documentelor curriculare și manageriale 

într-un stil activ-participativ prin formarea unor echipe de 

lucru pe domenii funcționale/ arii de interes; 

T4: Asigurarea unui management al calităţii prin reconsiderarea activității manageriale în toate 

domeniile majore pe baza valorilor promovate de școală, a unui sistem flexibil de circulație a 

informației și unei mai mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaționali 

T5. Promovarea implicării părinților în viața școlii, ca 

factor crucial al succesului școlar și social al elevilor noștri 

T5: Promovarea și îmbunătățirea imaginii școlii prin diseminarea activităților de impact derulate în 

colaborare cu comunitatea locală și atragerea de parteneriate și de  proiecte europene 

 

VI.2. OPȚIUNI STRATEGICE ALE ȚINTELOR PROPUSE 

T1. Asigurarea și creșterea calității procesului educațional prin centrarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie în 

activitatea educațională şi asigurarea adaptării/ transferului în situații inedite 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

  

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională 

a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală. 

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

şi a proiectării didactice pentru că acestea stau la baza profilului de formare al elevului.  

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

pregătit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi 

competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii. 

4. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională, metodele activ-participative. 

5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calității educaţiei. 

 

Resurse strategice:   
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autoritățile locale;  

  Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de 

lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente 

IT, birotică şi consumabile;   

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

 Resurse de experientă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți 

din exterior;  
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 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării scolare durabile si pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI;   

 Resurse de autoritate şi putere: ISJ, ME, primarie, Consiliu local al municipiului Suceava. 

 

Dezvoltarea curriculară 

 

Devoltarea bazei materiale 

şi atragerea de 

resurse financiare 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

 

 

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

 

- Adaptarea curriculum-ului naţional şi 

al C.D.Ş la cerinţele învăţării activ-

participative centrate pe elev în 

concordanţă cu cerinţele de dezvoltare 

personală ale elevilor și promovarea 

învățării sociale și emoționale la toate 

activitățile de învățare 

-  Cunoașterea de către toate cadrele 

didactice a documentelor de politică 

educaţională elaborate extern şi intern 

(ME, ISJ, școală) și implementarea lor 

prin planurile specifice ale comisiilor 

de specialitate; 

- Realizarea lecţiilor folosind 

mijloacele media şi îndrumarea elevilor 

pentru folosirea mijloacelor media în 

pregătirea portofoliilor; 

- Asigurarea cadrului instituţional 

pentru calitate în educaţie prin 

proiectarea lecţiilor cu accentul pus pe 

abordarea conţinuturilor învăţării din 

perspectiva transcurriculară;   

- Analiza diagnostică a rezultatelor 

şcolare pe clase sau ciclu şcolar 

(primar sau gimnazial) 

- Stabilirea disciplinelor din CDŞ 

pentru fiecare clasă prin consultarea 

elevilor şi părinţilor; 

- Implementarea curriculum-ului 

şcolar, prin parcurgerea integrală a 

programei TC şi a C.D.Ș. utilizând cele 

- Creşterea eficienţei actului 

didactic prin folosirea 

mijloacelor moderne şi 

alternative; 

- Dezvoltarea bazei materiale 

a şcolii în vederea susținerii 

realizării efective a CDȘ-

urilor propuse, în colaborare 

cu partenerii direcți, și chiar, 

asociația de părinți a şcolii; 

- Continuarea modernizării 

mediului fizic școlar prin 

actualizarea mijloacelor de 

învățământ; 

- Îmbogăţirea fondului de 

carte și modernizarea 

bibliotecii şcolare; 

- Atragerea de fonduri 

extrabugetare; 

- Implicarea activă a tuturor 

cadrelor didactice în 

derularea și dezvoltarea 

proiectelor și programelor 

educative care să ofere și 

suportul educațional (ghiduri 

pentru elevi, profesori, 

părinți), eventual atragerea de 

sponsorizări la nivelul școlii; 

-  Asigurarea mijloacelor 

didactice şi a mobilierului 

şcolar adecvat diferitelor 

vâste școlare; 

- Selectarea elevilor capabili de performanţă 

- Participarea elevilor la concursurile şcolare, 

competiţii şi concursuri sportive, olimpiade etc 

- Dezvoltarea personală a elevilor (leadership, 

inteligență emoțională, argumentare și dezbatere, 

creativitate etc.)  

- Consilierea și orientarea școlară pentru toți 

copii care urmează să intre într-un alt ciclu 

școlar și monitorizarea traseului profesional, a 

inserției socio-profesionale a tuturor elevilor şi 

absolvenţilor 

- Cunoașterea, formarea şi dezvoltarea 

competenţelor cheie specifice profilului 

absolvenților de ciclu preșcolar, primar și 

gimnazial, în spiritul educaţiei incluzive şi a 

valorilor democraţiei 

- Asigurarea egalităţii şanselor la învăţătură 

pentru elevii care aparţin grupurilor 

dezavantajate, prin asigurarea unei educaţii de 

calitate într-un mediu favorabil învăţării 

- Perfecţionarea cadrelor didactice pentru 

utilizarea şi eficientizarea metodelor de predare 

activ- participative, 

pentru inițierea şi dezvoltarea de proiecte din 

perspectiva unei dezvoltări durabile; 

- Pregătirea elevilor capabili de performanţă în 

vederea participării lor la concursuri şi olimpiade 

şcolare; 

- Implicarea elevilor în vederea responsabilizării 

individuale și colective prin activităţi curriculare 

și de participare activă la activitățile școlii și 

comunității; 

- Aplicarea la clasă a 

unor programe de 

discipline opţionale 

prin colaborarea cu 

parteneri educaţionali; 

- Participarea la 

proiecte, campanii și 

acţiuni de voluntariat 

în cadrul programelor 

de educație globală sau 

care vizează 

comportamentul în 

societate al indivizilor; 

- Colaborarea cu 

autoritățile locale și cu 

alți parteneri de la 

nivel local şi judeţean 

implicați în actul 

educaţional, în 

derularea de proiecte şi 

programe de 

dezvoltare școlară; 

- Actualizarea site-ului 

şcolii şi a panourilor cu 

premianţi 

- Colaborarea dintre 

I.S.J. Suceava, 

Consiliul Naţional 

pentru Curriculum, 

A.R.A.C.I.P., Institutul 

de Ştiinte ale Educaţiei 

pe probleme de 
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mai eficiente mijloace şi metode pentru 

stimularea interesului elevilor;  

- Proiectarea modernă și diferenţiată a 

demersului didactic;    

- Integrarea TIC în lecțiile de la 

disciplinele din trunchiul comun, atât 

în etapa de predare-învățare, cât și în 

etapa de evaluare; 

- Proiectarea de activități în care să se 

folosească metode și mijloace modern 

de lucru, planuri de remediere și lucru 

diferențiat; 

- Realizarea unei proiectări 

bugetare adecvate cerinţelor 

prioritare de dotare; 

- Adaptarea disciplinelor de 

învăţământ şi a celor din oferta 

C.D.Ş cu resursele materiale 

existente în unitatea școlară, 

special concepute şi realizate 

pentru a fi utilizate de profesor 

în activitatea de predare şi de 

elevi în cea de învăţare; 

- Formarea cadrelor didactice în vederea 

utilizării eficiente a resurselor oferite de softurile 

educaţionale şi de site-urile specializate în 

activităţi didactice; 

- Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea 

metodelor active şi a centrării activităţii 

didactice pe elev. 

- Asigurarea asistenţei manageriale şi de 

specialitate pentru cadrele didactice din şcoală în 

vederea implementării SCIM şi a tuturor 

procedurilor operaționale; 

 

curriculum şi 

C.N.E.E.; 

- Implicarea membrilor 

comunității locale 

pentru sustinerea 

demersului şcolii 

privind educația pentru 

o dezvoltare școlară 

durabilă; 

 

 

Rezultate așteptate:  

 Îmbunătățirea pregătirii elevilor din clasele a III-VIII a pentru asigurarea integrării optime în ciclul de învățământ secundar;  

 Proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de 

studiu şi siguranţă;  

 Creșterea numărului de elevi și cadre didactice implicate în activităţi educative şcolare şi extraşcolare,  

 Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate la admiterea în licee; asigurarea orientării elevilor spre viitorul profesional dorit și 

potrivit;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de calitatea educației oferite de unitatea școlară; 

 Creșterea gradului de responsabilizare asupra învățării și propriei formări din partea elevilor și părinților; 

 Creșterea gradului de încredere a comunității locale în instituția școlară; 

 Îmbunătățirea fluxului activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat și realizarea unui grad ridicat de implementare a diferitelor 

programe de dezvoltare strategică. 

 

T2.  Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin personalizarea procesului instructive-educativ și întărirea 

cooperării cu familiile elevilor 

 

Motivarea alegerii țintei:  

1. Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa pe care o îndrumă. 

2. Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte variate faţă de orele de curs. 

3. Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales 

prin desfăşurarea altor activităţi. 

4. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura programe şi proiecte educative de calitate. 

5. Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă; 
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6. La nivelul unității noastre școlare există un procent mare de absenteism școlar și este evidentă existența riscurilor asociate acestui fenomen, a 

consecinţelor negative ale practicilor pasive, nonintervenţioniste. 

7. Activitatea educativă în şcoala noastră este un punct forte până în prezent. 

 

Resurse strategice:   

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autoritățile locale;  

  Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, 

caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinelor de 

studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;   

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

 Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este 

cazul, experți din exterior;  

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării scolare durabile si 

pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;   

 Resurse de autoritate şi putere: ISJ, ME, primarie, Consiliu local al municipiului Suceava. 

OPȚIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea curriculară 

 

Devoltarea bazei 

materiale 

şi atragerea de 

resurse financiare 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

 

 

Dezvoltarea relațiilor comunitare 

 

- Personalizarea și creșterea calității 

procesului instructive-educativ din 

perspectiva educației incluzive, a 

tehnicilor de învățare interactivă și de 

management al clasei precum și 

oferirea de programe de remediere/de 

sprijin individualizat; 

- Analiza activității de orientare 

școlară și profesională a absolvenților 

clasei a VIII-a și credibilizarea 

învăţământului liceal, tehnic şi 

profesional prin organizarea de 

întâlniri între elevi, absolvenţi, părinţi, 

cadre didactice, personalități 

remarcabile din diverse domenii, cu 

- Facilitarea acordării 

mijloacelor de 

susținere materială a 

școlarității prin 

programele de sprijin 

financiar de către 

autoritățile 

locale/ONG-ri/ 

asociații umanitare: 

tichete sociale, 

rechizite școlare, 

programul Euro 200, 

burse școlare, burse 

sociale, alte forme de 

sprijin social 

- Monitorizarea continuă a frecvenţei şcolare a 

elevilor și informarea bilunară a părinților referitor 

la numărul de absențe acumulat de elevii care 

înregistrează absenteism școlar sau se află în risc de 

abandon școlar; 

- Centrarea activității profesorului educator/ 

învățător/ diriginte pe consiliere şi orientare 

școlară/socio-profesională atât a 

preșcolarilor/elevilor, cât și a părinților; 

- Consilierea psihopedagogică și școlară a elevilor, 

în colaborare cu familia elevului /persoana de 

sprijin, în vederea desfăşurării unei educaţii 

eficiente şi a dezvoltării optime a personalităţii 

copilului prin construirea unei rețele comunitare de 

sprijin educațional comunitar; 

- Colaborarea cu autorităţile locale 

și ONG-uri în derularea 

programelor de intervenție și 

profilaxie pe linia absenteismului și 

abandonului şcolar atât la nivelul 

comportamental cât și al activității 

școlare; 

- Consilierea și susținerea părinților 

prin oferirea de programe de 

consiliere (de tip ,,şcoala 

părinţilor’’); 

- colaborare cu toate autorităţile 

comunităţii locale (poliţia locală, 

alte asociaţii şi ONG-uri). 
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prezentarea de modele de reuşită în 

profesie; 

 

 Rezultate așteptate: 

 Proiectarea demersului didactic pentru toate activităţile educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

 Îmbunătățirea calității actului didactic ca urmare a aplicării competențelor dobândite în urma activităților de formare continuă; 

 Stabilirea clară a priorităţilor pe termen scurt, mediu şi lung în ceea privește demersul didactic și politica educațională a școlii; 

 Creșterea motivației elevilor pentru școală, ca urmare a utilizării unor metode interactive de predare-învățare; 

 Creșterea gradului de satisfacție a partenerilor educaționali față de rezultatele obținute de elevi și serviciile educaționale oferite de școală; 

 Creșterea numărului de elevi implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare, creșterea interesului elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a 

ambientului şcolii; 
 Creșterea interesului elevilor pentru activitatea educativă, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere, 

scăderea ratei absenteismului și eliminarea abandonului școlar și rata de participare la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 

 Creșterea nivelului rezultatelor obținute de elevi la evaluările naționale și medii ridicate de admiterea în liceu, precum și o creștere a participării 

și obținerea de rezultate bune la olimpiadele și concursurile școlare; 

 Creșterea gradului de implicare a elevilor în propria lor instruire. 

 

T3. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a şcolii, conform cerinţelor curriculare pentru crearea unui climat educațional modern, 

de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

1. Ministerul Educației Naționale formulează ca principală finalitate în   educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea 

competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală. 

2. Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă având în 

vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor. 

3. Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a   dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative. 

4. Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient de către cadrele didactice. 

5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul instructiv-educativ. 

 

Resurse strategice:  

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

 Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, 

softuri educaționale, resurse educaționale deschise); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, 

birotică şi consumabile;  

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;   
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 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior;  

 Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi  

pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, ME, primărie, Consiliu local. 

 

Dezvoltarea curriculară 

 

Devoltarea bazei materiale 

şi atragerea de 

resurse financiare 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

 

 

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

 

- Elaborarea unei proceduri pentru a stabili necesarul 

de aparate şi echipamente, precum și a modului în care 

se asigură mentenanța dispozitivelor; 

- Repartizarea bugetului pe priorităţi, cu consultarea 

factorilor implicaţi (Centrul de execuţie bugetară, 

Primărie, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor) 

- Actualizarea periodică a afișajului din şcoală, a 

anunțurilor pe grupurile de whatsapp ale claselor de 

elevi; 

- Asigurarea pazei şi siguranţei personale a elevilor; 

- Asigurarea funcționalității comisiilor SSM și PSI; 

- Inițierea și implementarea derularea de proiecte pe 

tema disciplinei școlare, a reducerii violenței în 

mediul școlar și social; 

- Participarea cadrelor didactice la programe de 

formare privind combaterea cazurilor de violență și 

hărțuire (bullying) și derularea de proiecte priivind 

combaterea acestor fenomene; 

- Derularea de activități didactice în care cadrele 

didactice profesori să exerseze tehnicile de învățare 

activă şi interactivă pentru creşterea atractivităţii orelor 

de curs; 

- Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi și 

monitorizarea zilnică a stării de sănătate a elevilor; 

- Reorganizarea claselor/ laboratoarelor existente 

din perspectiva conținuturilor, a managementului 

clasei de elevi și în mod deosebit a creșterii 

eficienței activităţii şcolare 

- Inițierea demersurilor pentru obținerea autorizațiilor 

de securitate la incendiu; 

- Dezvoltarea și 

modernizarea bazei 

materiale şcolare 

(cabinete, laboratoare, săli 

de clasă, bibliotecă), 

conform cerinţelor 

curriculare, prin 

achiziţionarea de material 

și mijloace didactice 

performante (table 

SMART, tablete grafice); 

- Amenajarea curților 

celor două unități școlare 

pentru activitățile 

educative de tip outdoor; 

- Crearea condiţiilor 

funcționalității optime a 

instituţiei de învăţământ 

pentru asigurarea 

bunăstării elevilor  

(resurse umane suficiente, 

asistenţă sanitară, dotări 

corespunzătoare privind 

utilităţile - încălzire, 

iluminat, salubritate, 

supraveghere audio-

video); 

- crearea unui mediu 

prietenos, adecvat pentru 

petrecerea timpului liber, 

a consilierii individuale și 

- Implicarea elevilor în strângerea 

de fonduri prin desfăşurarea unor 

proiecte ce vizează reciclarea sau 

valorificarea unor produse create de 

ei; 

- Iniţierea elevilor în adoptarea 

unui comportament adecvat în 

situaţii de urgenţă prin simulările 

semestriale şi prin orele 

de dirigenţie în colaborare cu ISU; 

- Implicarea cadrelor didactice în 

activități și proiecte destinate 

elevilor și părinților părinții pentru 

educarea copiilor privind 

utilizarea în siguranță a 

internetului; 

- Informarea elevilor despre 

legislaţia în vigoare cu privire la 

drepturile de autor pentru 

produsele soft şi măsurile de 

protecţia datelor; 

- Monitorizarea și consilierea 

elevilor cu abateri disciplinare; 

- Valorificarea tuturor momentelor 

propice în cadrul orelor, 

în vederea menţinerii unui 

ambient plăcut şi curat, 

în favoarea elevilor; 

- Competiţii între elevi în scopul 

menţinerii curăţeniei, ordinii şi 

întreţinerii bazei materiale a școlii; 

- Implicarea 

Consiliului Reprezentativ al 

părinţilor în atragerea de 

persoane fizice sau juridice 

care prin contribuţii 

financiare şi materiale să 

susţină programe de 

modernizare a activităţii 

educative şi a bazei 

materiale; 

- Menţinerea în incinta şi 

perimetrul şcolii a unui 

climat de siguranţă, 

a unui ambient propice 

actului educaţional prin 

implicarea elevilor, 

cadrelor didactice, 

părinţilor şi Consiliului 

local; 

- Reactualizarea 

parteneriatului cu Poliţia în 

vederea creşterii siguranţei 

elevilor şi cadrelor 

didactice, pentru 

combaterea delincvenţei 

juvenile şi a manifestarilor 

violente, a absenteismului, 

prin realizarea unor ore de 

consiliere şi orientare cu 

participarea cadrelor de 

poliţie; 
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- Susţinerea în cadrul orelor de consiliere şi orientare a 

unor teme privind educaţia rutieră, traficul de 

persoane, riscurile consumului de droguri și substanțe 

etnobotanice, educație globală; 

- Acţiuni umanitare în parteneriat cu Centrele de 

Plasament pentru copii şi Direcţia de protecţie 

socială; 

- Monitorizarea și consilierea elevilor cu abateri 

disciplinare; 

a activitățor de tip 

outdoor; 

- Lucrări de reparaţii şi 

investiţii în vederea 

amenajării unui mediu 

școlar prietenos în clase, 

pe holuri, în curtea școlii; 

- Implicarea elevilor în vederea 

responsabilizării individuale și 

colective prin activităţi curriculare 

și de participare activă la 

activitățile școlii și comunității; 

- colaborarea cu factorii de 

răspundere în domeniul 

prevenirii și gestionării 

eficiente a situațiilor de 

urgență în domeniul 

sănătății; 

 

Rezultate aşteptate:   

 Crearea uui mediu școlar prietenos care să ofere siguranță și confort psihic și fizic comunității școlare;   

 Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea creșterii randamentului școlar;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală;  

 Fluxul  activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit. 

 

T4: Asigurarea unui management al calităţii prin reconsiderarea activității manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor 

promovate de școală, a unui sistem flexibil de circulație a informației și unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaționali  

Motivarea alegerii ţintei: 

1. Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial 

în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii şcolare; 

2. Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă; 

3. Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi 

educative şi extraşcolare; 

4. Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare; 

5. Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa 

etnică, religioasă sau de altă natură, prin promovare unui învăţământ incluziv; 

6. Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin oferă posibilitatea desfaşurării învăţământului incluziv, a consilierii de 

specialitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 

 

Resurse strategice:  

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

 Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, 

softuri educaționale, resurse educaționale deschise); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, 

birotică şi consumabile;  



P a g i n ă  40 | 69 

 

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

 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior;  

 Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi  

pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, ME, primărie, Consiliu local. 

 

 

Dezvoltarea curriculară 

 

Devoltarea bazei 

materiale 

şi atragerea de 

resurse financiare 

 

Dezvoltarea resurselor umane 

 

 

Dezvoltarea relațiilor 

comunitare 

 

- Reconsiderarea strategiei de dezvoltare 

instituțională și accesul public la conținuturile 

acesteia; 

- implementarea Sistemul de Control Intern 

Managerial; 

- elaborarea de proceduri specifice de control; 

- să se revizuiască documente de diagnoză și 

prognoză pe baza evaluării progresului elevilor și a 

îmbunătățirii stării de bine pentru toți beneficiarii 

educației și a analizei chestionarelor de evaluare a 

satisfacției beneficiarilor educației; 

- realizarea revizuirii documentele de diagnoză și 

prognoză pe baza evalării factorilor care pot afecta 

starea de bine a elevului și obținerea rezultatelor 

școlare; 

- proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei 

diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte 

strategice care să vizeze proceduri; 

- realizarea diagnozei interne (analiza SWOT) 

pornind de la rapoartele comisiilor metodice şi a 

comisiilor funcţionale și identificarea riscurilor care 

pot afecta buna desfăşurare a activităţi; 

- elaborarea de rapoarte privind activitatea de 

asigurare a calităţii educaţiei şcolare şi prezentarea 

lor în cadrul CA şi în buletinele informative; 

- centralizarea situației formării continue a cadrelor 

didactice și a situației privind acumularea de credite 

profesionale transferabile; 

- Luarea   deciziilor 

referitoare la 

necesarul resurselor 

financiare prin 

consultarea 

organismelor de 

lucru;  

- Gestionarea 

corectă şi eficientă 

a resurselor 

materiale; 

- Prevederea în 

proiectul de buget 

a fondurilor 

pentru activitatea 

de formare; 

  

 

 

- Cultivarea unui sistem de valori şi a eticii 

manageriale bazate pe transparenţă, 

comunicare şi înţelegere; 

- nominalizarea, pe compartimente, prin 

decizie, a persoanelor care să monitorizeze 

activităţile specifice; 

- asigurarea feedback-ul corespunzător 

constatărilor controlului;  

- asigurarea creșterii calității actului 

educațional prin fundamentarea procesului 

decizional pe evidențe și pe valoare 

adaugată; 

- cunoaşterea de către întreg personalul 

școlii a punctelor tari, a punctelor slabe din 

activitatea şcolii și a riscurilor care pot 

afecta buna desfăşurare a activităţi; 

- Stabilizarea cadrelor didactice din unitatea 

școlară 

- Cointeresarea cadrelor didactice din 

unitate pentru armonizarea intereselor 

personale cu cele ale unităţii școlare; 

- Realizarea unei baze de date privind 

situația formării continue a personalului 

didactic; 

- Organizarea de stagii de formare pe 

probleme de management şcolar (domeniile 

legislativ, financiar, descentralizarea 

sistemului de învăţământ preuniversitar, 

- Cooptarea și consultarea 

reprezentanților mediului 

local de afaceri, ai 

organizațiilor 

nonguvernamentale și ai 

administrației locale în 

procesul de elaborare a 

PDI, precum și în 

implementarea acestora; 

- Crearea unor structuri 

participative elevi - 

personal propriu – 

comunitate pentru 

realizarea schimbului de 

informaţii cu exteriorul şi 

adecvarea acestuia la 

contextul comunitar 

concret; 

- Utilizarea unui sistem 

eficient de comunicare 

interinstituțională; 

- Completarea/ 

interpretarea 

chestionarelor de 

măsurare a gradului de 

satisfacţie a 

beneficiarilor educației; 
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- îmbunăţăţirea procesului instructiv –educativ prin 

utilizarea la clasă de noi metode şi strategii de 

evaluare; 

- identificarea nevoilor de formare ale cadrelor 

didactice; 

- consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe 

reguli şi pe proceduri în vederea creşterii 

responsabilităţii personalului şcolii și organizarea 

coerentă a activităţii; 

- Aplicarea programelor    naţionale, 

popularizarea   legislaţiei şcolare       în       rândul 

elevilor,  părinţilor  şi  al cadrelor didactice; 

- Dezvoltarea şi perfecţionarea unui circuit 

informaţional eficient la nivelul şcolii; 

-revizuirea documentelor de prognoză utilizând 

rezultatele evaluării corpului profesoral; 

- Utilizarea metodelor de predare şi învăţare centrate 

pe elev în vederea promovării egalităţii şanselor şi 

evitarea descriminării; 

- optimizarea procesului instructive-educativ; 

- Modernizarea procesului instructiv educativ prin 

utilizarea în activitatea didactică a competenţelor 

dobândite în urma participării la cursurile de formare; 

- Oferta educațională revizuită pe baza evaluării 

progresului obținut în rezultatele învățării și a stării 

de bine pentru antepreșcolarii, preșcolarii /elevii 

aparținând grupurilor dezavantajate/ vulnerabile și a 

celor talentați și/sau capabili de performanțe înalte 

precum și prin evaluarea factorilor de risc de la 

nivelul comunității 

- Realizarea centralizatoarelor stilurilor de învăţare la 

fiecare clasă  

- Realizarea planului de școlarizare prognozat și 

creșterea calității educației oferită de şcoala noastră; 

- Reconsiderarea managementului şcolii în vederea 

formării unui corp profesoral calificat, capabil să 

aplice reforma în învăţământ şi care să formeze o 

echipă; 

planificare, organizare şi evaluare, 

managementul resurselor, management 

instituţional etc.) și de dezvoltare 

managerială (formare, coaching, consiliere, 

consultanță în management general, 

management de proiect, managamentul 

calității etc.); 

- Delegarea responsabilităţilor în cadrul 

echipei manageriale avându-se în vedere 

criteriile de competenţă profesională şi 

managerială, precum şi principiul lucrului 

în echipă; 

- Distribuirea de responsabilităţi 

tuturor cadrelor didactice, în vederea 

valorificării potenţialului individual prin 

consultare şi implicare; 

- implicarea efectivă a unui număr căt mai 

mare de cadre didactice în procesul de 

autoevaluare instituţională în vederea 

conștientizării rolului fiecărui individ în 

cadrul organizației și responsabilizării lor în 

implicarea decizională; 

- responsabilizarea tuturor angajaților 

unității școlare privind calitatea educației 

furnizate către beneficiarii educației; 

- Formarea resursei umane în vederea 

utilizării sistemelor de comunicare şi 

realizarea unei comunicări eficiente; 

- maximizarea propriului potențial; 

- Formarea cadrelor didactice în domeniul 

evaluării rezultatelor şcolare; 

- Derularea de activităţi didactice 

demonstrative prin care să se disemineze 

bunele practici întâlnite la cursurile de 

perfecţionare. 

- Prezentarea, dezbaterea şi aplicarea celor 

mai noi teorii şi instrumente de 

diagnosticare şi evaluare a potenţialului de 

învăţare al elevilor 

- implicarea activă a 

membrilor Consiliului 

de administrație în 

procesul decisional prin 

asumarea răspunderii 

tuturor membrilor CA 

privind deciziile și 

politicile școlii; 

- derularea de activități 

de educație parentală și 

programe de dezvoltare 

personală pentru 

părinți(în calitate de 

părinți și privind relațiile 

cu școala; 

- Continuarea 

parteneriatului familie- 

şcoală prin includerea 

părinţilor în activităţi, 

lectorate, diseminări de 

bune practici etc. 

- Menţinerea colaborării 

şcoală- familie -

comunitate prin activităţi 

şi acţiuni la care 

participă elevii şcolii şi 

care fac să crească 

prestigiului acesteia în 

comunitate; 

- identificarea de către 

conducerea școlii a 

modului în care se face 

consultarea cu 

autoritățile locale, ONG-

uri și alte instituții care 

pot sprijini eforturile 

școlii de a răspunde 

nevoilor elevilor din 

grupurile dezavantajate; 
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- fișele postului și instrumentele de evaluare să 

conțină atribuții, indicatori de performanță aferenți 

obiectivelor strategice din PDI/PM 

- Realizarea de activităţii didactice de calitate și  

monitorizarea sistematică a condițiior în care se 

desfășoară activitatea didactică în format fizic sau 

online; 

- Actualizarea periodică a afișajului din şcoală, a 

anunțurilor pe grupurile de whatsapp ale claselor de 

elevi; 

- încurajarea cadrelor didactice pentru înscierea 

anuală la concursul de obținere a gradației de merit. 

- Stabilizarea cadrelor didactice din unitatea 

școlară 

- Cointeresarea cadrelor didactice din 

unitate pentru armonizarea intereselor 

personale cu cele ale unităţii școlare 

- crearea de canale de 

comunicare adecvate 

nevoilor și intereselor 

specific ale beneficiarilor 

educației; 

- Constituirea asociației 

părinților la nivelul unității 

școlare. 

Rezultate aşteptate:   

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

conducerii şcolii;  

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

 Îmbunătățirea imaginii în comunitate şi în afara acesteia;   

 Eficientizarea relaţiei cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;   

 Redimensionarea relației cadru didactic-elev este atât managerul clasei, cât şi al activitǎţilor educative, el creează mediului educogen în 

clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului. 

T5: Promovarea imaginii școlii și îmbunătățirea imaginii școlii prin diseminarea activităților de impact derulate în colaborare cu 

comunitatea locală și mass-media 

- Organizarea de minim 4 proiecte/ activități educative extrașcolare și extracurriculare, anual, pentru optimizarea relației școală-familie- 

comunitate și realizarea multiplelor educații până în 2025 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Necesitatea unei informări eficiente asupra realizărilor obţinute de profesorii colegiului în procesul instructiv-educativ;  

 Crearea unei imagini realiste a performanţelor atinse de elevii colegiuluilui la examene naţionale şi concursuri scolare;  

 Atragerea absolvenţilor de clasa a VIII-a care au obținut rezultate foarte bune la testările naţionale către un învăţământ de calitate.   

 

Resurse strategice:  

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;   
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 Resurse materiale şi  financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, softuri 

educaționale, resurse educaționale deschise); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi 

consumabile;  

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

 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior;  

 Resurse de timp: alocate anual  pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi  

pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, ME, primărie, Consiliu local. 

 

Dezvoltarea curriculară 

 

Devoltarea bazei 

materiale 

şi atragerea de 

resurse 

financiare 

 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

 

 

Dezvoltarea relațiilor comunitare 

 

- promovarea activității unității de învățământ 

utilizând metode și tehnici specific de marketing 

(studii de nevoi, studii de poziționare, studii de piață, 

studii de implementare, studii de 

dezvoltare/restructurare; 

- adecvarea serviciului educațional la caracteristicile 

culturale ale comunității școlare 

- determinarea precisă a părții din piața educațională 

deja ocupate, precum și a specificului ofertei de educație 

existente pe niveluri de vârstă; 

- actualizarea site-ului şcolii; 

- identificarea furnizorilor de servicii educaționale din 

zonă și a beneficiarilor actuali și potențiali;  

- realizarea unei agende cu numere de telefon/ adrese 

de e-mail specifică comunităţii; 

- protejarea datelor cu caracter personal ale copiilor 

prin cunoașterea de către toate cadrele didactice 

prevederilor DGPR; 

- organizarea evenimentelor: Ziua porților deschise și 

Ziua școlii; 

- elaborarea Calendarului activităților educative; 

extrașcolare și extracurriculare; 

- Calendarului activităților educative extrașcolare și 

extracurricular adaptat particularităților unității 

școlare; 

- studiul 

(cantitativ) al 

situației finaciare 

a 

beneficiarilor/pote

nțialilor 

beneficiari ai 

educației;  

- Realizarea 

materialelor 

promoţionale în 

format clasic și 

digital 

 

 

- Organizarea de 

activităţi extrașcolare 

comune cu instituții 

locale prin implicarea 

membrilor comunității 

locale pentru sustinerea 

demersului şcolii 

privind educația pentru 

dezvoltare școlară 

durabilă; 

- accesibilizarea 

înțelegerii de către 

elevi/părinți a 

Informațiilor despre 

școală prin prezentarea 

acestora într-o formă 

ușor de înțeles; 

- căutarea de parteneri 

pe platforma 

eTwinning pentru a 

demara și proiecte de 

cooperare virtuală și 

chiar inițierea unui 

astfel de proiect;  

 

- realizarea unei reţele de comunicare eficiente şcoală – 

comunitate; 

- identificarea organizațiilor/instituțiilor care normează, 

reglează și controlează domeniul educațional în zona 

școlii; 

- stabilirea produselor/serviciilor educaționale cele 

mai adecvate pentru a răspunde, cât mai efficient, 

problemelor și proiectelor de ordin economic și social 

ale comunităților; 

- adecvarea serviciului educațional la caracteristicile 

culturale ale comunității școlare 

- constituirea asociației părinților la nivelul unității 

școlare 

- vizitarea unităţilor şcolare şi promovarea directă a 

ofertei educaţionale 

- rearlizarea de activităţi extraşcolare cu Poliţia, 

Biserica, Spitalul, ONG-uri, Primărie  

- lansarea de proiecte/ programe comune cu alte 

unități şcolare locale 

- colaborarea cu instituții de învățământ din țări 

europene în vederea schimbului de bune practici și 

dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 

- diseminarea în comunitate a activităţilor desfăşurate 

de şcoală, în vederea creşterii vizibilităţii şcolii şi 

întărirea imaginii acesteia în comunitate 
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Rezulatate așteptate: 

 satisfacția grupurilor de interes privind calitatea educaţiei; 

 implicarea tuturor cadrelor didactice în realizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare în parteneriat cu comunitatea; 

 creşterea cu 30% a elevilor implicaţi în schimburi de experienţă la nivel local, național, international; 

 existența bazei de date pentru promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor; 

 existenţa liniilor de comunicare internă şi interinstituțională; 

 existenţa structurii participative care monitorizează schimbul de informaţii cu comunitatea; 

 existența monografiei şi a materialelor de promovare a imaginii şcolii; 

 implicarea tuturor cadrelor didactice pentru promovarea imaginii şi/sau realizarea de materiale promoționale; 

 existența contractelor de parteneriat; 

 existența programului de activitate extrașcolară adecvat comunității școlare. 

VI.3.  IMPLEMENTAREA SRATEGIEI 

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2021-20122 pe informaţiile obţinute din rapoartele 

anuale ale școlii, rapoartele responsabililor de comisii de lucru, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în 

management educaţional. El este discutat în Consilui profesoral și aprobat de Consiliul de administrație, fiind documentul principal pe baza căruia 

se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.            

  Pentru realizarea țintelor strategice propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare, dar pot apărea 

şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale.  Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a 

PDI şi se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de 

administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările 

datelor de intrare. Acestea vor  fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii. 

Se vor monitoriza rezultatele obţinute în toate etapele de aplicare a PDI. Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi 

valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaționali, 

impactul asupra mediului intern și extern, nivelul costurilor, oportunitatea continuării/ dezvoltării/diversificării acțiunilor. 

Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. 

Planurile operaționale vor fi monitorizate de Comisia de evaluare și asigurare a calității(CEAC). Membrii comisiilor metodice își vor 

evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel puțin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite din 

evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual privind starea învățământului din școala noastră, și se vor stabili măsuri 

corective și ameliorative. Consiliile profesorale de vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din planurile operaționale associate semestrului 

încheiat. 

Revizuirea PDI se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza concluziilor desprinse din 

Raportul privind starea învățământului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. 
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Monitorizarea se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în implementarea activităților, sau dacă planul de lucru trebuie 

modificat. 

 

VI.4. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI 

Modalităţi de evaluare: 

 Fişe şi alte instrumente de autoevaluare 

 Chestionare 

 Evaluare externă 

 Rapoarte scrise 

 Şedinţe periodice 

 Fişe de analiză a documentelor şcolii 

 Ghiduri de bune practici 

 Ghiduri de observaţie 

 Situaţii statistice. 

Indicatori de evaluare: 

 100% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative 

 80% din numărul elevilor realizează progres școlar 

 100% din elevi beneficiază de un mediu şcolar atractiv 

 70% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi/sau extraşcolare 

 0% elevi cu abandon şcolar 

 reabilitarea clădirilor unităților școlare 

 100% din activităţi monitorizate. 

VI.5. MODALITĂȚILE DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE  

 

Pentru realizarea obiectivului propus se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material- financiare, dar pot apărea şi 

condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a 

obiectivului și se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului 

de administraţie. Pe perioade scurte (semestrial, anual), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi opțiuni strategice generate de 

schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.  

Evaluarea proiectului strategic va avea în vedere realizarea următorilor indicatori:  
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 Atingerea obiectivului vizat prin proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere 

asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;  

 Procentul de promovabilitate a ciclului primar și gimnazial, asigurarea integrării elevilor în ciclul gimnazial și liceal;  

 Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;  

 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi;  

 Gradul de integrare a absolvenţilor în licee și școli profesionale;  

 Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive;  

 Gradul de implicare al elevilor și cadrelor didactice în proiecte educative;  

 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. 

VI. 6. REZULTATE AŞTEPTATE  

MENCȘ, ISJ, CCD  

 respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare 

 promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor sistemului de învăţământ  

 utilizarea optimă a resurselor financiare  

 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare  

 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin obiectivele cadru  

 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de formare continuă  

ELEVII  

 condiţii optime de învăţare  

 respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale  

 asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală  

 dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea inserţiei profesionale şi sociale optime  

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare  

 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii  creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de 

petrecere a timpului liber  

PĂRINŢII  

 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare  

 asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale şi admiterii în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu 

opţiunile exprimate  

 servicii de consultanţă psihologică şi educaţională  

 însuşirea de către copii a normelor de conduită socială  

 preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie  

 informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte  
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CADRELE DIDACTICE  

 promovarea statutului de cadru didactic în societate  

 informare profesională şi formare continuă  

 parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională  

 mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă  

 conducere democratică, participare la luarea deciziilor  

 salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate  

 conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate  

AUTORITĂŢILE LOCALE  

 gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare  

 activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale  

 informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală  

 dezvoltare instituţională  

 centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli  

 implicare în programe şi proiecte de interes comun  

 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specific 

 ONG-URI, FUNDAŢII, ASOCIAŢII  

 programe comune cu şcoala  

 recrutare de voluntari  

 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice  

BISERICA  

 promovarea valorilor morale creştine în educaţie  

 activităţi de parteneriat MASS-MEDIA  

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic. 

 

VI.7. PUNCTE CRITICE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI STRATEGIC ȘI MĂSURI CORECTIVE 
 

Puncte critice în procesul de implementare a planului strategic Măsuri corective 

Intervalele de timp nu sunt respectate În Consiliul de Administraţie, se va urmări respectarea termenelor 

calendaristice şi se vor propune măsuri de remediere 

Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, rămân ca sarcini 

neîndeplinite. 

Sarcinile neîndeplinite vor fi reprogramate, după analiza cauzelor; vor fi 

trasate noi responsabilităţi. 

Eventualele oportunităţi externe nu vor fi văzute ca adevărate şanse ce ar 

merita să fie exploatate, drept pentru care vor fi neglijate. 

Se va analiza trimestrial modificarea condiţiilor externe şi apariţia de noi 

oportunităţi. 

Dificulăţi în obţinerea surselor de finanţare necesare derulării programelor. Orientarea spre accesarea de fonduri europene. 



P a g i n ă  48 | 69 

 

Lipsa dorinţei de implicare a unor elevi şi părinţi în activităţile şcolii. Discuţii la dirigenţie/consiliere/şedinţe cu părinţii despre importanţa 

apartenenţei la şcoală/comunitate. 

Dezinteresul unor cadre didactice pentru cursurile de dezvoltare 

profesională. 

Dezbateri în cadrul comisiilor metodice. 

 

VII. PLANURI OPERAȚIONALE 2021-2022 
 

 T1. Asigurarea și creșterea calității procesului educațional prin centrarea demersului didactic pe achiziţionarea competenţelor cheie în 

activitatea educațională şi asigurarea adaptării/ transferului în situații inedited 

 

Activități/Obiective/Resurse/Termen/Responsabilități INDICATORI DE REALIZARE 

(de tip cantitativ, calitativ și de impact) 

T1.1. Adaptarea curriculum-ului naţional şi al C.D.Ş la cerinţele învăţării activ-participative centrate pe elev în concordanţă cu cerinţele de dezvoltare personală ale elevilor 

și promovarea învățării sociale și emoționale la toate activitățile de învățare; 

Resurse: conducerea şcolii, cadrele didactice, elevii 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar 

Responsabilități: director, responsabili comisii metodice și catedre pe discipline 

- cunoașterea de către toate cadrele didactice a documentelor de politică educaţională 

elaborate extern şi intern(ME, ISJ, școală) și implementarea lor prin planurile specifice 

ale  comisiilor de specialitate; 

- colaborarea dintre I.S.J. Suceava, Consiliul Naţional pentru Curriculum, A.R.A.C.I.P., 

Institutul de Ştiinte ale Educaţiei pe probleme de curriculum şi C.N.E.E.; 

- să se dezvolte capacităţile şi competenţele cognitive generale şi speciale deschise 

creativităţii;  

- să se  aplice la ore metodele activ- participative şi alternative de predare - învăţare - 

evaluare   

- să se formeze deprinderile, strategiile şi capacităţile de aplicare a cunoştinţelor 

ştiinţifice în practica socială; 

- să se optimizeze sistemul de evaluare prin utilizarea criteriilor de calitate şi a 

descriptorilor de performanţă; 

-  să se dezvolte aptitudinile estetice creatoare şi să se integreze în orice activitate 

umană; 

- să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în 

predare-învățare; 

- proiectarea modernă și diferenţiată a demersului didactic; 

- proiectarea de activități în care să se folosească metode și mijloace modern de lucru, 

planuri de remediere și lucru diferențiat; 

- 30 % din ore se vor desfăşura folosind metode activ – participative şi alternative 

- existența în portofoliul comisiei de curriculum a documentelor de politică educaţională 

elaborate extern şi intern(ME, ISJ, școală); 

- implementarea documentelor de politică educaţională este promovată în planul 

managerial al comisiilor de lucru; 

- toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate cu 

documentele de politică educaţională; 

- analiza gradului de satisfacție a părinților conform chestionarelor de satisfacție aplicate; 

- a crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, 

procent de promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

- rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu; 

- minim un elev pe fiecare nivel de clasă premiați la și concursurile școlare județene și 

național; 

- minim doi elevi calificați la etapa județeană a olimpiadelor școlare; 

T1.2. Realizarea lecţiilor folosind mijloacele media şi îndrumarea elevilor pentru folosirea  mijloacelor media în pregătirea portofoliilor 

Resurse: cadrele didactice, elevii 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar 

Responsabilități: director, responsabili comisii metodice și catedre pe discipline 



P a g i n ă  49 | 69 

 

- să crească atractivitatea lecţiilor; 

- să se formeze deprinderi de a folosi mijloacele media pentru pregătirea şcolară; 

- integrarea TIC în lecțiile de la disciplinele din trunchiul comun, atât în etapa de predare-învățare, 

cât și în etapa de evaluare; 

- formarea cadarelor didactice în vederea utilizării eficiente a resurselor oferite de softurile 

educaţionale şi de site-urile specializate în activităţi didactice; 

 

- 25 % din lecţiile de la gimnaziu,10% din cele de la clasele primare și 5% 

din cele de la ciclul preșcolar se vor desfăşura folosind mijloacele media 

- utilizarea TIC în transmiterea informaţiilor la cel puţin 5 discipline 

săptămânal 

T1.3. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie prin proiectarea lecţiilor cu accentul pus pe abordarea conţinuturilor învăţării din perspectiva 

transcurriculară și dezvoltarea personală a elevilor (leadership, inteligență emoțională, argumentare și dezbatere, creativitate etc.) 

Resurse: cadrele didactice, şefii de catedră, proiectele, planurile sau schiţele didactice, elevii 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar 

Responsabilități: director, responsabili comisii metodice și catedre pe discipline 

- asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală în vederea 

implementării SCIM şi a tuturor procedurilor operaționale; 

- să se elaboreze strategiile didactice optime; 

- să se elaboreze instrumentele de evaluare; 

- să se valorifice rezultatele evaluărilor în proiectarea demersului didactic;  

- să fie dezbătute în comisiile metodice tipuri de proiecte didactice; 

- să se practice procesul de predare şi asistenţă la ore cu echipe formate din profesori de specializări 

apropiate pentru dinamizarea activităţii şi asigurarea interdisciplinaritaţii; 

- să se formeze grupuri de lucru peer to peer; 

- calitatea conţinutului proiectului, planului sau schiţei didactice 

- activitățile de predare și asistență cu echipe din profesori de specializări 

apropiate 

- creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele 

utilizate în predare-învățare; 

- rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabilitate în 

creștere și scăderea ratei absenteismului; 

T1.4. Selectarea elevilor capabili de performanţă și participarea elevilor la concursurile şcolare, competiţii şi concursuri sportive, olimpiade etc. 

Resurse:  responsabilii comisiilor metodice, portofoliile comisiilor de lucru, cadrele didactice, elevii, auxiliare didactice ale cadrelor didactice, materiale de pe site-ri specifice, fonduri 

speciale în vederea recompensării îndrumătorului şi a celor îndrumaţi 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar 

Responsabilități: diriginți, responsabili comisii metodice și catedre pe discipline, profesorii îndrumători 

- să se motiveze elevii pentru participarea lor la concursuri şi olimpiade şcolare  

- să se realize o bază de date cu elevii capabili de performanţă 

- să se selecteze elevii cu rezultate deosebite în vederea participării  la concursuri, competiţii etc.;  

- să se obţină rezultate bune și foarte bune la concursuri, olimpiade, competiţii atât la nivel local şi 

judeţean cât şi la nivel naţional (premii, diplome etc.). 

- creșterea gradului de  implicare a elevilor în vederea responsabilizării individuale și colective prin 

activităţi curriculare și de participare activă la activitățile școlii și comunității; 

- pentru fiecare disciplină să fie selectaţi minim 2 elevi capabili de 

performanţă; 

- obţinerea a cel puţin 5 premii şi menţiuni la fazele judeţene ale 

olimpiadelor; 

- cel puţin 20 de participări la toate concursurile, competiţiile şi olimpiadele 

şcolare; 

- calendarul concursurilor școlare; 

- centralizatorul pe clase/unitate școlară a partivcipării/rezultatelor la 

concursurile școlare; 
T1.5.  Analiza diagnostică a rezultatelor şcolare pe clase sau ciclu şcolar (primar sau gimnazial)  

Resurse:  responsabilii comisiilor metodice, portofoliile comisiilor de lucru, cadrele didactice, elevii, CA 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar 

Responsabilități: diriginți, responsabili comisii metodice și catedre pe discipline, director,  

- să se ţină evidenţa progreselor sau regreselor elevilor;  

- să se analizeze şi să se găsească cauzele acestora; 

- să se stimuleze elevii capabili de performanţe şcolare. 

- centralizatoare cu rezultatele şcolare la învăţătură pe cicluri de învăţământ 

şi clase; 

- analiza semestrială/anuală a activității la nivelul unității școlare; 

- analize SWOT ale rezultatelor școlare; 
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- publicarea pe site-ul școlii a rezultatelor școlare de excepție;  

- minim 20 de burse de merit acordate elevilor cu rezultate școlare foarte 

bune; 

T1.6. Implementarea curriculum-ului şcolar, prin parcurgerea integrală a programei TC şi a C.D.Ș. utilizând cele mai eficiente mijloace şi metode, moderne și alternative, 

pentru stimularea interesului elevilor prin creşterea eficienţei actului didactic 

Resurse: elevii, părinţii, coordonatori formațiuni școlare, conducerea şcolii, auxiliare didactice, suporturi de curs oferite de ONG-ri; 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar 

Responsabilități: Comisia pentru crrticulum 

- prezentarea ofertei de opţionale;  

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

- să se realizeze dezbateri la nivelul şcolii care să promoveze şi să evidențieze acele opționale care au 

o deschidere mai mare către elevi şi pot fi sustenabile în şcoală; 

- asigurarea derulării de discipline CDȘ cu personal didactic calificat titula sau asociat;  

- cunoaşterea calendarului de desfăşurare a acestor activităţi;  

- adaptarea disciplinelor de învăţământ şi a celor din oferta C.D.Ş cu resursele materiale existente în 

unitatea școlară, special concepute şi realizate pentru a fi utilizate de profesor în activitatea de predare 

şi de elevi în cea de învăţare; 

- perfecţionarea cadrelor didactice pentru utilizarea şi eficientizarea metodelor de predare activ- 

participative, pentru inițierea şi dezvoltarea de proiecte din perspectiva unei dezvoltări durabile; 

- 100% disciplinele din CDŞ-uri să fie alese funcţie de opţiunile elevilor şi 

părinţilor; 

- eistența unei oferte educaționale de tip CDȘ diversificată; 

- existența anuală a analizei de nevoi CDȘ 

- resursele materiale existente pentru realizarea CDȘ 

T1.7. Colaborarea cu autoritățile locale și cu alți parteneri de la nivel local şi judeţean implicați în actul educaţional, în derularea de proiecte şi programe de dezvoltare 

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

Resurse: elevii, cadrele didactice, părinţi, suporturi de curs oferite de ONG-ri; 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar 

Responsabilități: diriginți, comisia de curriculum, consilier educativ 

- propunerea de către fiecare diriginte şi învăţător a unui program de activităţi extracurriculare la 

sugestia şi cu participarea tuturor elevilor; 

 - implicarea elevilor în organizarea activităţilor educative; 

- implicarea părinţilor alături de elevi şi cadre didactice; 

- implicarea tuturor elevilor în activităţi extraşcolare, pentru dobândirea încrederii în sine şi în reuşita 

personală şi transpunerea acestora în procesul de învăţare; 

- creşterea interesului  elevilor și cadrelor  didactice  pentru  realizarea  de  activităţi  educative prin 

participarea la proiecte, campanii și acţiuni de voluntariat în cadrul programelor de educație globală 

sau care vizează comportamentul în societate al indivizilor  

- implicarea membrilor comunității locale pentru sustinerea demersului şcolii privind educația pentru 

o dezvoltare școlară durabilă; 

- 80 de elevi participanți la activităţile de voluntariat 

- 100% dintre elevi participă anual la cel puțin 2 activități extracurriculare 

- calendarul activităților extracurriculare 

- rapoartele semestriale și anuale privind activitatea extracuriiculară ale 

coordonatorilor de formațiuni școlare 

- rapoartele semestriale și anuale ale consilierului educativ 

T1. 8. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea susținerii realizării efective a TC și CDȘ-urilor propuse, în colaborare cu partenerii direcți 

Resurse: elevii, cadrele didactice;, suporturi de curs oferite de ONG-ri; programe şi manuale oferite de parteneri 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar 

Responsabilități: dirigințe, consilier educativ 

- continuarea modernizării mediului fizic școlar prin actualizarea mijloacelor de învățământ; 

- implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în derularea și dezvoltarea proiectelor și programelor 

educative care să ofere și suportul educațional (ghiduri pentru elevi, profesori, părinți), eventual 

atragerea de sponsorizări la nivelul școlii; 

- desfăşurarea acel puţin 2 programe educaţionale la clasă în colaborare/ 

parteneriat 

- 2 seturi de auxiliare pentru discipline opționale noi 

- inventarele cu mijloacele de învățământ existente 
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- îmbogăţirea fondului de carte și modernizarea bibliotecii şcolare; 

- atragerea de fonduri extrabugetare; 

- asigurarea mijloacelor didactice şi a mobilierului şcolar adecvat diferitelor vâste școlare; 

- realizarea unei proiectări bugetare adecvate cerinţelor prioritare de dotare; 

-  dezvoltarea la elevii a abilităţilor antrepenoriale  

- dezvoltarea la elevii a abilităţilor de cooperare şi lucru în echipă  

- dezvoltarea la elevii a competenţelor de a învăţa permanent; 

- achiziționarea de auxiliare pentru derularea de CDȘ; 

- fondurile extrabugetare obținute în vederea îmbogățirii bazei materiale a 

școlii 

- fondul de carte îmbunățățit 

- proiectul de buget realist 

T1.9. Consilierea și orientarea școlară pentru toți copii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar și monitorizarea traseului profesional, a inserției socio-profesionale a 

tuturor elevilor şi absolvenţilor 

Resurse: elevii, cadrele didactice, consilier școlar, părinți, comunitate, pliante/afișe de promovare a grădiniței/școlii, site-ul școlii 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar conform calendarelor specifice 

Responsabilități: director, consilier școlar, îndrumători clase/formațiuni școlare terminale, director, comisiile de înscriere la clasa pregătitoare și grădiniță, comisia de promovare a 

imaginii școlii 

- realizarea activității de consiliere a elevilor din clasele a VIII-a în vederea orientării spre instituții 

de învățământ liceal/ profesional în concordanță cu potențialul fiecărui elev 

- formarea autonomiei morale şi iniţiativei proprii în alegerea carierei 

- implicarea elevilor în vederea responsabilizării individuale și colective prin activităţi curriculare și 

de participare activă la activitățile școlii și comunității; 

 

- graficele anuale ale activităților de consiliere a elevilor; 

- planificările orelor de consiliere și orientare a elevilor și a orelor de 

consiliere a părinților; 

- graficul ședințelor de consiliere a elevilor de cl. a VIII-a oferite de 

consilierul școlar; 

- asigurarea accesului la studii şi la orientarea spre ocuparea unui loc în 

liceul/colegiul potrivit pentru 100% din elevii şi absolvenţii din anul școlar 

curent 

- realizarea parteneriatelor cu liceele și colegiile sucevene în vederea prezentării ofertei pentru viitorii 

absolvenţi de clasa a VIII-a, 

- acorduri de parteneriat încheiate 

- 100% din elevii clasei a VIII-a vor participa la ziua porţilor deschise a 

liceelor şi la târgurile educaţionale 

- monitorizarea proiectului „Trec la gimnaziu” (clasele IV-V) și a programului „Merg la școală” 

(grupa mare- cl CP-IV) 

- realizarea unui material/pliant/afiș de promovare a învățământului gimnazial 

/primar la unitatea noastră școlară; 

- 95% dintre absolvenții învățământului primar se regăsesc înscriși la învăământul 

gimnazial; 

- realizarea 100% a planului de școlarizare propus 

- fișe activități 

- activități popularizate pe rețelele de socializare și site-ul școlii 

- creșterea cu 5% a numărului de elevi incluși în învățământul preșcolar, primar și 

gimnazial 

- monitorizarea și realizarea planului de şcolarizare pentru clasa pregătitoare - Realizarea 100% a planului de școlarizare propus 

- fișe activități 

- activități popularizate pe rețelele de socializare și site-ul școlii 

- organizarea „Zilei porţilor deschise” pentru părinţii şi copiii care se vor înscrie la grădiniță/clasa 

pregătitoare 

-  realizarea activităţilor din cadrul proiectului „Zilele porților deschise” 

Participarea unui număr de cel puțin 150 de persoane din comunitatea locală 

la „Zilele porţilor deschise” 

- Participarea a cel puţin 150 de vizitatori 

- Punerea la dispoziţia vizitatorilor a cel puţin 150 de pliante ce prezintă 

oferta educaţională a grădiniţei/școlii 

- Apariţia în presa locală a cel puţin unui articol în perioada aprilie - mai 
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- Cel puţin 150 de like-uri pe pagina de Facebook a şcolii 

- Cel puţin 150 vizitatori pe site-ul şcolii 

- realizarea 100% a planului de școlarizare propus 

- creșterea cu 15% a numărului elevilor care termină ciclul preșcolar la GPN 

Neghiniță și care se regăsesc înscriși la clasa pregătitoare 

- fișe activități 

- activități popularizate pe rețelele de socializare și site-ul școlii 

T1.10. Cunoașterea, formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie specifice profilului absolvenților de ciclu preșcolar, primar și gimnazial, în spiritul educaţiei incluzive şi a 

valorilor democraţiei prin regândirea demersului educațional, a modalităților specifice de organizare a învățării și predării, cât și a modalităților specifice de evaluare, 

formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice necesare pentru a realiza o monitorizare/ evaluare autentică și îmbunătățirea instrumentelor de monitorizare și 

evaluare 

Resurse: elevii, cadrele didactice, consilier școlar, părinți, materiale auxiliare didactice pentru disciplinele de la examenele naţionale 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar conform calendarelor specifice 

Responsabilități: coordonatori formațiuni școlare, director, Consiliul de Administrație, responsabil structură școlară arondată 

- îmbunătățirea pregătirii preșcolarilor de vârstă școlară, a elevilor din clasele a IV-a și a VIII-a pentru 

asigurarea integrării optime în următorul ciclu școlar prin formarea şi dezvoltarea competențelor 

cheie specifice profilului absolvenților de ciclu preșcolar, primar și gimnazial 

- popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor în vederea aplicării eficiente 

a acestora 

- formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii didactice pe 

elev 

- reducerea diferenței semnificative între rezultatele elevilor obținute în evaluările curente (medii 

anuale) și rezultatele la evaluările naționale prin:  

- abordarea obiectivă a notării și unitare raportată la sistemul național de standarde în educație și o 

mai atentă monitorizare din partea Comisiei privind ritmicitatea notării din unitate; 

- o pregătire pe măsură a examenelor naționale, derulată de către profesorii de lb. română și 

matematică, sub stricta monitorizare a conducerii școlii; - 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare de tipul CRED sau CPEECN – cursuri care au un 

vădit caracter formativ exact în acest scop; 

- monitorizarea prin inspecții și fișe de observare a orelor și activităților desfășurate de cadrele 

didactice care predau disciplinele de pe a doua pagină a catalogului, discipline care vin – de obicei – 

cu un plus valoare la media generală a elevilor 

- participarea la proiecte, campanii și acţiuni de voluntariat în cadrul programelor de educație globală 

sau care vizează comportamentul în societate al indivizilor; 

- creșterea mediei notelor obținute la Evaluarea Națională cu 1 punct 

- creșterea procentului de promovabilitate a examenului de Evaluare 

Națională cu 10% 

- cuprinderea tuturor absolvenților de clasa a VIII-a într-o formă de 

învățământ liceal sau profesional 

- creșterea cu 10% a numărului elevilor din clasele a IV-a la care diferența 

dintre rezultatele testelor finale de clasa a IV-a și testele inițiale de clasa a 

V-a este mai mică de două puncte 

- 3 pliante cu profilul de formare pe cele trei cicluri de școlarizare 

-  100% dintre elevii școlii și părinții acestora au fost informați cu privire la 

profilul de formare a absolvenților pentru fiecare ciclu școlar 

- afișarea la loc vizibil a profilelor de formare și competențelor cheie 

- procese verbale de informare a părinților cu privire la profilul de formare a 

absolvenților pentru fiecare ciclu școlar 

- cunosc profilul absolventului pentru ciclul școlar în care se află 

T1. 11. Asigurarea egalităţii şanselor la învăţătură pentru elevii care aparţin grupurilor dezavantajate, prin asigurarea unei educaţii de calitate într-un mediu favorabil 

învăţări 

Resurse: elevii, cadrele didactice, consilier școlar, părinți, personal ISJ și CJRAE, site-ulșcolii 

Termen: pe tot parcursul anului şcolar  

Responsabilități: director, secretar 

Sprijinirea şcolarizării elevilor ai căror părinţi sunt la muncă în străinătate și a elevilor care au urmat 

o formă de învățământ în străinătate 

- dosare de echivalare, Foi matricole  

- registru matricol 

Implicarea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, 

destinate recuperării acestora 

- fișe activități 

- activități popularizate pe rețelele de socializare și site-ul școlii 
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Actualizarea site-ului şcolii şi a panourilor cu premianţi 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 

- creşterea stimei de sine a elevilor  

- creşterea motivaţiei de a obţine rezultate  deosebite 

- afișarea rezultatelor pe site-ul școlii  

- minim 5 evidenţieri pe panourile şcolii 

 

 

 T2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educative / 

Întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea prevenirii eşecului şcolar şi pentru creşterea performanţelor elevilor 

 

Activități/Obiective/Resurse/Termen/Responsabilități INDICATORI DE REALIZARE 

(de tip cantitativ, calitativ și de impact) 

T2.1. Monitorizarea continuă a frecvenţei şcolare a elevilor și informarea bilunară a părinților referitor la numărul de absențe acumulat de elevii care înregistrează 

absenteism școlar sau se află în risc de abandon școlar; 

Resurse: cadrele didactice, materiale şi mijloace didactice existente, preșcolari, elevi, consilier școlar, părinţii, baterii de teste psihologice 

Termen: permanent 

Responsabilităţi: director, îndrumători formațiuni școlare, responsabilul comisiei pentru monitorizarea frecvenței școlare și absenteismului școlar 

- monitorizarea continuă a prezenței elevilor, identificarea elevilor care înregistrează absenteism pe nivele de 

vârstă/cicluri de învățământ; 

- investigarea, identificarea și verificarea motivele/cauzelor înregistrării absențelor prin demersuri de 

informare a familiei, telefonic, prin adrese de înştiinţare a părinţilor, întâlniri cu părinţii, vizite la domiciliul 

copilului; 

- cunoaşterea nivelului de dezvoltare intelectuală, a profilului aptitudinal şi de personalitate a elevilor cu risc 

de abandon școlar prin testarea cu baterii de teste psihologice; 

- oferirea către partenerii educaționali a unei diagnoze privind cauzele de manifestare a fenomenului de 

absenteism și a factorilor care generează o rată scăzută de retenţie a elevilor în sistemul şcolar cu - evidenţierea 

riscurilor și consecinţelor practicilor pasive, nonintervenţioniste; 

- prevenirea şi combaterea absenteismului și abandonului școlar prin oferirea de informații relevante pentru 

identificarea domeniilor de intervenţie prin măsuri eficiente; 

- creşterea procentului de promovabilitate şi îmbunătățirea situației școlare a elevilor cu absenteism școlar 

datorat îmbunătățirii frecvenței; 

- integrarea elevilor cu risc de absenteism/abandon şcolar în specificul vieţii şcolare; 

- asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii; 

- implementarea programelor de pregătire suplimentară pentru remediere/performanță școlară 

- realizarea   unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate în vederea reducerii riscurilor 

asociate absenteismui școlar; 

- tabele cu monitorizarea zilnică a frecvenței școlare la nivelul 

fiecărei clase și la grupa mare de preșcolari și a cauzelor acestora; 

- motivarea la timp a absențelor în temeiul prevederilor legale; 

- existența procedurii de monitorizare, prevenire şi combatere a 

absenteismului şcolar; 

 - numărul bateriilor de teste psihologice aplicate elevilor cu risc de 

abandon școlar; 

- scăderea cu 10% a ratei absenteismului școlar; 

- creşterea procentului de promovabilitate cu 5% faţă de anul şcolar 

anterior;  

- la nivelul fiecărei grupe/clase există o identificare a factorilor care 

generează o rată scăzută de retenţie a elevilor în sistemul şcolar 

cunoscută și de Consiliul Clasei; 

- creşterea procentului de promovabilitate la examenele de evaluare 

națională cu 10% faţă de anul şcolar anterior; 

- 50% dintre elevii cu absenteism școlar și-au îmbunătățit prezența 

școlară; 

- îmbunătățirea indicelui de frecvență la nivelul unității școlare; 

- eliminarea elevilor care înregistrează abandon școlar; 

- creșterea numărului elevilor care finalizează ciclul 

primar/gimnazial cu rezultate școlare îmbunătățite; 

- existența registrului ce conține corespondența cu părinții tuturor 

elevilor ce absentează; 

- PV a Consiliului Clasei și a Consiliului Profesoral; 

- PV a ședințelor de consiliere a părinților; 
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- existența bazei de date referitoare la elevii ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate în vederea reducerii riscurilor asociate 

absenteismui școlar; 

T2.2. Personalizarea și creșterea calității procesului instructiv-educativ din perspectiva educației incluzive, a tehnicilor de învățare interactivă și de management al clasei 

precum și oferirea de programe de remediere/de sprijin individualizat; 

Resurse: suport de curs pentru managementul clasei, fișe suport pentru diferite arii și categorii CES,  manual de bune practici pentru profesorii care lucrează cu elevii cu ADHD, 

programe remediale/performanță, baterii de teste/evaluări cu discriptori de performanță pentru fiecare disciplină, ghiduri/auxiliare cu teste tip ale examenelor de evaluare 

națională/simulări ale examenelor naționale, cadre didactice, preșcolari/elevi, personal didactic asociat, chestionare de evaluare a beneficiarilor educației portofolii comisie curriculum; 

Termen: permanent 

Responsabilităţi: cadre didactice 

- aplicarea proiectării diferențiate și personalizate a demersului didactic în vederea asigurării accesului la toate 

nivelurile a învățământului incluziv și promovarea unei educații attractive, de calitate pentru toți copiii; 

- promovarea practicilor educaționale specifice prevenirii absenteismului și abandonului școlar prin 

valorizarea competențeor obținute la cursurile de formare continuă; 

- consilierea psihopedagogică a profesorilor debutanți, cu privire la cunoaşterea şi utilizarea proiectării de PIP 

a elevilor, prin mentorat cu cadrele didactice debutante pentru dezvoltarea carierei în contextul educaţiei 

incluzive; 

- identificarea elevilor cu potențiale performanţe/ potenţiale probleme; 

- creșterea calității actului educațional prin introducerea de programe și activităţi de pregătire 

suplimentară/remediere/de sprijin individualizat pentru toți elevii;  

- stimularea și motivarea elevilor pentru învățare prin activități diversificate și crearea unor echipe de sprijin 

formate de elevi-profesori-consilier școlar; 

- dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială astfel încât şi elevii cu performanţe 

şcolare modeste să experimenteze succesul;  

- evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin elitei; 

- aplicarea unui sistem echitabil de recompense și sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; 

- profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea elevilor, să critice 

constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor; 

- creșterea atractivității activităților educative prin activități extracurricuare diversificate; 

- stimularea motivaţiei şi interesului elevilor pentru învățare prin strategiile de abordare diferenţiată în procesul 

de predare-învăţare, discuții cu reprezentanții legali, cadrele didactice și consilierul școlar; 

- integrarea elevilor cu risc de absenteism/abandon şcolar în specificul vieţii şcolare; 

- asigurarea bazei logistice pentru evaluările națioanle elevilor, olimpiade şcolare, concursurile şcolare, 

activităţile educative şi sportive, extracurriculare în vederea integrării elevilor în specificul vieţii şcolare prin 

participarea acestora la activități școlare și extracurriculare diversificate şi attractive; 

- asigurarea pregătirii elevii (chiar și online), organizați în grupuri mici, în vederea promovării examenelor de 

evaluare națională; 

-  promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale special prin 

folosirea fișelor CES organizate pe arii și categorii; 

- derularea de activităţi extracurriculare pentru petrecerea timpului liber, cu fiecare clasă/grupă de elevi; 

- utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber şi/ sau after-school; 

- asigurarea încheierii situației la învățătură în sesiunile special dedicate acestui lucru; 

- minim 80% din chestionarele aplicate beneficiarilor privind 

calitatea educației reflectă că activitățile didactice sunt concepute 

personalizat și promovează educația incluzivă, atractivă și de 

calitate: 

- proiecte de activități/lecții respectă relaţiile corespunzătoare 

dintre curriculum, conţinuturile de disciplină şi abordările 

didactice;  

- fișe de observare a lecției/interasistență; 

- numărul de cadre didactice debutanate care au beneficiat de 

servicii de consiliere prin mentorat la nivelul unității școlare; 

- raportul mentorului consemnează realizarea în proporţie de cel 

puţin 80% a obiectivelor stabilitate iniţial, de comun acord cu 

profesorul debutant; 

- existența centalizatorului la nivelul școlii a elevilor ca  

- prezenţa la fiecare oră din programul de pregătire 

suplimentară/remediere a cel puţin 80% dintre elevii identificaţi cu 

absenteism școlar;  

- creşterea cu 10% a numărului de premii obţinute, faţă de anul 

şcolar anterior; 

- centralizarea la nivelul unității școlare a elevilor cu potențiale 

performanţe/potenţiale probleme; 

- toţi elevii incluşi în programul remedial participă la program, 

dovadă fiind tabelele de prezenţă şi portofoliile elevilor; 

- cel puţin 50% dintre elevii aflaţi în risc de absenteism/ abandon 

şcolar își îmbunătățesc frecvența și rezultatele școlare; 

- existența corespondenţei dintre rezultatele învăţării şi descriptorii 

de performanță; 

- 40% dintre cadrele didactice participă la cel puţin un curs de 

formare pe tema educației incluzive; 

- fiecare cadru didactic implicat are un PIP adaptat nevoilor şi 

stilului de învăţare al fiecărui elev aflat în situație de risc/abandon 

școlar; 

- fiecare cadru didactic folosește recomandările din fișele CES în 

ceea ce privește personalizarea activității didactice;  
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- 30% dintre cadrele didactice participă la cel puţin un program de 

formare derulat la nivelul școlii privind învățarea interactivă și 

educația incluzivă; 

- derularea activităților prevăzute în planul anual de măsuri/strategii 

privind reducerea fenomenului absenteismului și părăsirii timpurii 

a școlii; 

- calendarul activităților educative; 

- centralizatorul privind participarea elevilor la concursurilor 

școlare/ examenelor naționale și rezultatele obținute; 

- o activitate lunară/clasă pentru petrecerea timpului liber; 

- rapoartele semestriale și anuale ale activității educative pe 

clasă/unitate școlară; 

- fiecare preșcolar/elev cu risc este integrat într-un grup peer to 

peer; 

- documentele specific ale sesiunile special de încheiere a situației 

școlare; 

T2.3. Colaborarea cu autorităţile locale și ONG-uri în derularea programelor de intervenție și profilaxie pe linia absenteismului și abandonului şcolar atât la nivelul 

comportamental cât și al activității școlare; 

Resurse: cadre didactice, reprezentanți SPAS, DGASPC și alți parteneri educaționali, ROI/ROF, planuri de intervenție personalizată, programe de intervenție și profilaxie,  

Termen: permanent 

Responsabilităţi: coordonatori formațiuni școlare, consilier școlar, director 

- reactualizarea ROI/ROF cu unele sancţiuni în cazul nerespectării normelor de conduită în şcoală în vederea 

aplicării sancțiunilor cu respectarea prevederilor legale ROFUIP;  

- cunoașterea de către elevi și părinți a normelor de conduită în şcoală, a prevederilor ROFUIP privind 

drepturile și obligațiile; 

- centralizarea răspunsurilor la chestionarul privind absenteismul școlar (elevi, părinți, cadre didactice) şi 

identificarea principalelor cauze care au contribuit la situaţia de fapt (număr mare de absenţe nemotivate); 

- elaborarea planurilor de intervenţie personalizate pentru rezolvarea situaţiilor de risc prin identificarea de 

către diriginte, consilierul școlar și Consiliul Clasei a unor măsuri amelioratorii; 

- crearea unui sistem de avertizare și a unei proceduri aplicabile în cazul copiilor cu absenteism școlar și care 

sunt pe punctul de a abandona școala; 

- derularea la nivelul școlii, a unui plan de măsuri/strategii privind reducerea fenomenului absenteismului și 

părăsirii timpurii a școlii; 

- consilierea psihologică individuală a elevilor și a familiei elevului și căutarea împreună a unor soluţii pentru 

evitarea acumulării absențelor; 

- supravegheriea prezenţei elevului la şcoală prin menținerea legăturii permanente cu coordonatorul 

formațiunii școlare prin: contactarea familiei, telefonic, adrese de înştiinţare a părinţilor, întâlniri cu părinţii, 

vizite la domiciliul copilului, consilierea copilului şi a familiei elevului); 

- reducerea absenteismului prin adoptarea măsurilor de profilaxie privind comportamentul și privind activitatea 

școlară 

- utilizând metode de predare - învăţare atractive și strategii de abordare diferenţiată în procesul de predare-

învăţare; 

- discuții cu reprezentanții legali și cu asistentul social de la primărie/ DGASPC; 

- dezvoltarea unor rețele de comunicare și colaborare la nivel comunitar; 

- ROI/ROF actualizate anual; 

- normelor de conduită în şcoală sunt cunoscute de elevi și părinți 

și sunt popularizate prin afișaj și postare pe grupurile de whatsapp 

ale claselor; 

- PV de instruire a elevilor privind regulamentul școlar; 

- chestionare privind absenteismul școlar aplicate fiecărui elev din 

grupul țintă; 

- tabele de monitorizare zilnică a frecvenței școlare; 

- adrese de înştiinţare a părinţilor semnate cu luareala cunoștință; 

- procese verbale ale întâlnirilor cu părinții; 

- numărul de consiliere ale elevilor și familiei acestora; 

- numărul de întâniri ale reprezentanților legali ai elevilor cu 

asistentul social de la primărie/ DGASPC; 

- planul anual de măsuri/strategii privind reducerea fenomenului 

absenteismului și părăsirii timpurii a școlii; 

- Rapoarte lunare și PV ale Consiliul Clasei; 

- Registrul de corespondență; 

- adresele de comunicare către părinții cu informările părinților 

privind rata de absenteism școlar și situația școlară a elevilor; 

- eliminarea elevilor care înregistrează abandon școlar; 

- existența planurilor de intervenție personalizate pentru elevii în 

situație de risc; 
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- creșterea motivației pentru frecvență școlară prin recunoaștere publică a  elevilor care nu au înregistrat nicio 

absență, acordarea anuală a diplomei „Zero absențe”; 

- în comunicarea internă se respectă prevederile procedurii de 

monitorizare, prevenire şi combatere a absenteismului şcolar; 

- acordarea anuală a diplomei „Zero absențe” elevilor care au avut 

prezență 100% la orele de curs; 

T2.4. Centrarea activității cadrelor didactice pe consiliere şi orientarea școlară/socio-profesională în vederea credibilizării învăţământului gimnnazial, liceal, tehnic şi 

profesional 

Resurse: coordonatori formațiuni școlare, preșcolari elevi, părinţi, absolvenți, personalități locale, fişe OSP, broșura rețelei școlare și mediile de admitere din anul școlar anterior, 

www.cognitrom.ro 

Termen: semestrial; Responsabilități: director, responsabil structură școlară, coordonatorii de formațiuni școlare care finalizează un ciclu școlar, consilier educativ, consilier școlar 

- analiza activității de orientare școlară și profesională a absolvenților clasei a VIII-a; 

- întocmirea tematicii orelor de orientare și consiliere privind OSP conform documentelor curriculare;  

- acordarea unei ponderi ridicate serviciilor de orientare școlară și socio-profesională pentru cunoașterea 

ocupațiilor de bază de pe piața muncii și a abilităților necesare pentru meseriile viitorului prin activități 

curriculare și extarcurrriculare; 

- întocmirea fişei de OSP) fiecărui elev și identificarea opțiunilor potrivite; 

- formarea la elevi a autonomiei morale şi iniţiativei proprii în alegerea carierei; 

- cunoașterea de către elevi și părinți a rețelei școlare la nivelul municipiului Suceava și a județului Suceava; 

- cunoașterea relației între activitate de OSP, oferta educațională a învățământului preuniversitar și cerințele 

pieței muncii; 

- întocmirea listei cu opțiunile elevilor de clasa a VIII-a pentru anul școlar următor; 

- promovarea calității vieții prin susținerea educației pe tot parcursul vieții, oferind modele de succes în 

profesie și carieră; 

- identificarea factorilor care au influențat luarea deciziei privind cariera viitoare; 

- creșterea motivației pentru învățare și a încrederii în forțele proprii prin organizarea unor evenimente publice 

care să promoveze reuşitele şcolare şi extraşcolare ale elevilor școlii; 

- sprijinirea familiilor preșcolarilor pentru a afla care sunt obiectivele programului educațional corespunzător 

vârstei copilului lor, precum și ce înseamnă și care sunt domeniile de dezvoltare la care se află propriul copil, 

ce este capabil să rezolve la un moment dat în raport cu vârsta și cu stadiul anterior de dezvoltare; 

- derularea de activități preșcolari-elevi în cadrul parteneriatului școală-grădiniță pentru obișnuirea 

preșcolarilor cu specificul vieții școlare; 

- acomodarea elevilor de ciclu primar pentru specificul ciclului gimnazial prin activități comune atât la nivelul 

colectivelor de elevi cât și la nivelul părinților; 

- creșterea preocupării familiilor preșcolarilor și elevilor pentru munca educativă și conținutul informațional 

vehiculat de educatori și atragerea sprijinului lor ca parteneri în educație; 

- intervenția ameliorative în cee ace privește consilierea și orientarea elevilor în etapa premergătoar admiterii 

în învățământul secundar superior; 

 - raportul admiterii la liceu și școli profesionale din anul școlar 

anterior; 

- minim 4 teme de OSP la clasa a VIII-a și 2 teme OSP la clasa a 

VII-a;   

- la toți elevii cl. VII-VIII sunt aplicate chestionarelor de evaluare 

a abilităților cognitive, non-cognitive, intereselor vocaționale și a 

valorile legate de muncă; 

- minim 2 lectorate cu părinții pe tema importanței consilierii şi 

orientării socio-profesionale a elevilor la cl. a VII-a și minim 2 la 

cl. a VIII-a; 

- întocmirea listelor cu opțiunile orientative ale elevilor de clasa a 

VIII-a pentru anul școlar următor în luna noiembrie; 

- rețeaua școlară la nivelul municipiului Suceava și a județului 

Suceava este pusă la dispoziția beneficiarilor educației în format 

fizic și electronic; 

-  cel mult pănă la sfârșitul lunii aprilie 80% din elevii clasei a VIII-

a știu ce traseu educațional vor urma; 

- 100% din absolvenți cl. a VIII-a au convingeri clare privind 

cariera și fac alegeri corecte ale traseului educațional în funcție de 

abilitățile și competențele pe care le dețin; 

- cel puțin o întâlnire publică/ semestru cu elevii cl. VII-VIII pentru 

promovarea reuşitele şcolare şi extraşcolare ale elevilor școlii și a 

unor personalități locale; 

- creșterea motivației și încrederii în forțele proprii; 

- minim 6 acțiuni comune grădiniță-școală cu preșcolarii/elevii și 2 

acțiuni cu părinții; 

- minim 6 acțiuni comune cl.IV-V cu elevii și 2 acțiuni cu părinții; 

-  activități comune (părinți- copii- educatoare-învățători), activități 

de consiliere, discuții informale individuale, periodice sau zilnice, 

dacă este necesar, prin analiza portofoliului individual al copilului, 

prin analiza agendei de comunicare cu părinții, prin scrisori 

tematice, prin intermediul copiilor care vor duce acasă produsele 

activităților școlare; 

T2.5. Facilitarea acordării mijloacelor de susținere materială a școlarității prin programele de sprijin financiar de către autoritățile locale/ONG-ri/ asociații umanitare: 

tichete sociale, rechizite școlare, programul Euro 200, burse școlare, burse sociale, alte forme de sprijin social 
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Resurse: legislația în vigoare, cadre didactice, părinți, buget local, surse extrabugetare, parteneri educaționali, ONG-ri, asociații umanitare 

Termen: conform calendarului 

Responsaabilități: îndrumători formațiuni școlare, secretar, director 

- suaținerea materială a accesului la educație pentru elevii din categoriile dezavantajate prin parteneriatul cu 

actorii din comunitate; 

- motivarea elevilor și familiilor pentru participarea la toate activitățile școlare; 

- reducerea cauzelor părăsiri timpurii a școlii; 

- direcționarea anumitor acțiuni de caritate către familiile din grupuri dezavantajate din rândul comunității 

școlare prin promovarea acţiunilor de solidaritate şcolară;  

- sprijinirea familiilor aflate într-o situaţie financiară modestă şi sensibilizarea agenţilor economici, de exemplu 

sprijinirea participării elevilor talentaţi la competiţii, etc.; 

- sprijinirea incluziunii elevilor cu CES prin intervenția directorului pentru eliminarea blocajelor apărute în 

derularea programelor de sprijin pentru elevii din grupurile dezavantajate; 

- cunoașterea documentelor legislative, metodologice și procedurale care stau la baza derulării programelor de 

sprijin integrate din unitățile de învățământ de masă prin prezentarea clară în ședințele Consiliului Profesoral; 

- prevenirea deformării conținutului informațional al documentelor legislative prin diseminarea informațiilor 

în anunțuri cu formatul unitar, anunțuri postate pe site-ul școlii și grupurile de whatsapp; 

- apropierea părintelui de colaborarea cu școala luând în considerare motivarea pecuniară de care beneficiază 

elevul cu CES cuprins în program de sprijin; 

- stimularea motivaţiei şi interesului pentru învăţare, 

- nr. de tichete educaționale acordate; 

- nr. de burse școlare de merit și de studiu acordate; 

- nr. de burse sociale acordate; 

- nr. de pachete de rechizite școlare acordate; 

- nr. elevilor benefciri ai programului „Euro200”; 

- nr. de tablete date în contract de comodat; 

- nr. de elevi cu dosare CES întocmite conform legii; 

- derularea a cel puţin 2 programe de ajutorare a familiilor aflate în 

situaţii dificile pe parcursul fiecărui an şcolar; 

- informațiile privind documentele legislative legate de susținerea 

materială a școlarității sunt diseminate în anunțuri cu format unitar, 

clar sintetizate și adaptate nivelului de înțelegere a părinților; 

- 25% din elevii care beneficiază de programe de sprijin financiar 

și-au îmbunătățit rezultatele școlare;   

T2.6. Consilierea psihopedagogică și școlară a elevilor și susținerea părinților/tutorilor acestora, în vederea desfăşurării unei educaţii eficiente şi a dezvoltării optime a 

personalităţii copilului prin construirea unei rețele comunitare de sprijin educațional comunitar  

Resurse: materiale informative, suporturi de curs, specialiști voluntari ai instituțiilor/ONG-rilor partenere, echipa de proiect, elevi aflați în situații de risc/eșec școlar, DGASPC, SPAS 

–Primăria Suceava, Salvați Copiii-filiala Suceava, CJRAE, coordonatori formațiuni școlare, consilier școlar, consilier educativ 

Resurse extrabugetare 

Termen: bisemestrial 

Responsabilități: consilierul școlar, coordonatori formațiuni școlare, consilier școlar, director 

- Depistarea cauzelor care duc la creșterea înregistrarea absențelor prin asigurarea unui climat de 

intercomunicare, de cunoaștere, de înțelegere, de ajutor și sprijin reciproc; 

- consilierea familiei și identificarea direcțiilor de acțiune în funcție de nevoile elevului- pregătire cu elevii 

fizic, hibrid, online- adaptate situației; 

- în cazul absenței la orele online școala se asigură că elevii au dispositive care corespund condițiile pentru 

logare și desfășurarea lecțiilor online; 

- întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea creşterii performanţelor elevilor și prevenirii eşecului 

şcolar; 

- acordarea de sprijin și consiliere educațională elevilor aflați în situație de risc; 

- consilierea individuală și de grup a elevilor și părinților; 

- accesibilizarea hărții serviciilor educaționale și de intervenție specializată a SPAS/DGASPC/CJRAE de către 

beneficiarii educației; 

- îmbunătăţirea comunicării cadrelor didactice-elevi, cadre didactice-părinți; 

- sprijinirea elevilor pentru adaptarea eficientă a personalităţii elevilor la realitatea în care trăiesc; 

- elevii consiliați vor fi capabili să se ajute singuri, să se înţeleagă atât pe sine însuşi, cât şi realitatea 

înconjurătoare, vor deveni devini apți să-şi rezolve singuri problemele cu care se confruntă; 

- pentru cel puțin 20 elevi elevi consiliați se constată progres la 

învățătură și participarea la activități școlare; 

- cel puțin o consiliere individuală pe lună pentru fiecare elev; 

- pentru fiecare elev cu absenteism școlar există o fişă 

psihopedagogică de progres referitoare la starea psihologică, 

nivelul de dezvoltare intelectuală, profilul aptitudinal şi de 

personalitate; 

- fișe de progress ale elevilor; 

- tablete date în contract de comodat elevilor pe perioada pandemică 

și învâțățarea în regim online; 

- scăderea modificărilor comportamentale negative la cel puțin 20 

elevi; 

- scăderea cu 30% a absenţelor nemotivate ale elevilor; 

- diminuarea cu 75% a numărului corigenţilor; 

- graficele privind ședințele de consiliere a elevilor și tematica 

abordată; 



P a g i n ă  58 | 69 

 

- elevii vor funcţionarea optim din punct de vedere somatic, fiziologic, mental, emoţional, social, spiritual a 

elevilor; 

- crearea condiţiilor necesare pentru cuprinderea cât mai de timpuriu în învăţământul de masă a copiilor din 

grupuri vulnerabile şi a copiilor cu nevoi speciale; 

- prevenţia dispoziţiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor 

interpersonale, a dificultăţilor de învăţare, a dezadaptării sociale, a disfuncţiilor psihosomatice, a situaţiilor de 

criză în rândul elevilor; 

- stimularea motivaţiei şi interesului elevilor pentru învăţare prin implementarea strategiilor de abordare 

diferenţiată în procesul de predare-învăţare ca soluții după consultații dintre reprezentanții legali ai elevilor, 

cadrele didactice și consilierul școlar; 

- asumarea deciziei personale în asumarea riscurilor pe termen lung a neșcolarizării elevilor; 

- responsabilizarea părinţilor şi a elevilor prin activităţi comune şcoală-familie-comunitate locală privind 

absenteismul și abandonul școlar;  

- consolidarea legăturilor afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre 

aceştia şi şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific;  

- facilitarea înțelegerii particularităților și nevoilor emoționale ale adolescenților de către părinții care 

beneficiază de consiliere/educație parentală,  în teme precum comunicarea eficientă, identificarea tipului 

parental, gestionarea conflictelor, combaterea bullying-ului, consumul de droguri etc; 

- crearea în școlă a cadrului/mediului necesar pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor; 

- implementarea proiectelor educaționale de tip „Școala părinților” în colaborare cu autorităţi ale comunităţii 

locale (poliţia locală, alte asociaţii şi ONG-uri); 

- responsabilizarea și conștientizarea de către părinți a rolului pe care îl au în calitate de beneficiari indirecți 

ai educației, așa cum reiese din termenii contractului educational; 

- punerea în vedere atât elevilor cât și părinților a prevederilor LEN prin care învățământul este obligatoriu 

până la cl. a X-a inclusiv; 

- reducerea riscurilor absentesmului școlar/excluziunii prin participarea directorului la ședințele cu părinții și 

consilierea situațiilor ridicate de aceștia, identificarea părinților problemă și stabilirea unei legături directe cu 

aceștia; 

- analiza asupra activității de consiliere la nivelul fiecărei 

formațiuni școlare realizate de coordonatorii formațiunilor școlare 

și consilierul școlar 

- implicarea tuturor cadrelor didactice în realizarea de activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare în parteneriat cu comunitatea; 

- planificările și tematica orelor de consiliere a părinților sunt 

particularizate la nivelul colectivului clasei; 

- cel puțin 80 de părinți consiliați în proiecte de parteneriat 

educațional; 

- tematica lectoratelor cu părinții abordează minim o temă privind 

metodele de sprijin pentru elevi în vederea obținerii succesului 

școlar și a cauzele de manifestare a fenomenului de părăsire 

timpurie a şcolii; 

- identificarea şi atragerea în fiecare proiect a cel puţin doi 

parteneri; 

- numărul de activități de consiliere a părinților; 

- cel puțin 80 de elevi își vor îmbogăți relația cu părinții; 

- existența listei cu liniile telefonice puse la dispoziție pentru 

consilierea părinților; 

- suporturi de curs adaptate situațiilor problemă; 

- parteneriatele încheiate cu cu ONG-ri/instituții partenere în 

consilierea părinților; 

- contractele educaționale sunt actualizate și semnate la intrarea în 

fiecare ciclu școlar; 

- 50% dintre părinți manifestă o creștere a interesului față de evoluția 

școlară a copiilor; 

 

 T3. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a şcolii, conform cerinţelor curriculare pentru crearea unui climat educațional modern, 

de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii 

 
Activități/Obiective/Resurse/Termen/Responsabilități INDICATORI DE REALIZARE 

(de tip cantitativ, calitativ și de impact) 

T3.1. Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale şcolare (cabinete, laboratoare, săli de clasă, bibliotecă), conform cerinţelor curriculare, prin achiziţionarea de materiale 

și mijloace didactice performante (table SMART, tablete grafice) 

Resurse: Responsabili colective metodice, diriginţi, Consiliul reprez. al părinţilor, reprez. CL, cataloage de produse, mijloace de învăţământ, oferte ale furnizorilor, fonduri bugetare/ 

Extrabugetare, conducerea şcolii, comunitatea locală; fonduri special destinate achiziţionării materialelor didactice; 

Termen: 2022-2025 

Responsabilităţi: director, compartiment contabilitate/ administrator financiar, preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor 

- elaborarea unei proceduri pentru a stabili necesarul de aparate şi echipamente, precum și a modului în care se asigură 

mentenanța dispozitivelor achiziționat; 

- Echiparea a 8 săli de clasă cu câte o tabletă grafică 

- echiparea a 8 săli de clasă cu table interactive  
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- repartizarea bugetului pe priorităţi, cu consultarea factorilor implicaţi (Centrul de execuţie bugetară, Primărie, Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor); 

- implicarea Consiliului Reprezentativ al părinţilor în atragerea de persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare 

şi materiale să susţină programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei material; 

- implicarea elevilor în strângerea de fonduri prin desfăşurarea unor proiecte ce vizează reciclarea sau valorificarea unor 

produse create de ei; 

- modernizarea bazei materiale a şcolii, în vederea adecvării la opţiunile curriculare în conformitate cu noua metodologie de 

predare – învăţare – evaluare 

- păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică 

- să se aleagă oferta optimă pentru şcoală;  

- să se găsească resursele financiare necesare achiziţionării echipamentelor/materialelor școlare; 

- asigurarea unei conexiuni viabile la Internet în toate spațiile școlare 

- contractarea unui serviciu de mentenanță pentru dispozitivele electronice din inventarul școlii; 

- accesul la dispozitivele electronice a tuturor elevilor și cadrelor didactice; 

- să se identifice necesarul de materiale didactice pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ la toate 

disciplinele; 

- să se găsească resursele financiare necesare achiziţionării materialului didactic pentru fiecare disciplină; 

 - să fie achiziţionate materialele didactice necesare procesului instructiv educativ; 

- să se asigurare mijloacele necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern. 

- cel puţin 75% din totalul cadrelor didactice şi 50% 

din efectivele elevilor şcolii folosesc, cel puţin de 

două ori pe săptămână, mijloacele modern de 

învățământ 

- existența contractului de mentenanță pentru 

dispozitivele electronice din inventarul școlii 

- listele de inventar actualizate cu mijloacele și 

materialele achiziționate 

-  

T3.2. Asigurarea pazei şi siguranţei personale a elevilor și a funcționalității comisiilor SSM și PSI; 

Resurse: plan de pază, administrator de patrimoniu, portar școală, reprezentant poliție locală, reprezentant siguranță școlară, fișe de instruire personală privind SSM și PSI 

achiziționate, personal angajat, elevi 

Termen: 2022-2025 

Responsabilităţi: director, responsabil structură școlară, reprezentant siguranță școlară/SSM/PSI, coordonatori formațiuni școlare 

- crearea unui climat de siguranţă fizică, psihică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii 

- avizarea planurilor de pază a celor două corpuri de clădire de către organele abilitate; 

- actualizarea procedurilor de acces în unitățile școlară în funcție de legislația școlară în vigoare; 

- iniţierea elevilor în adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţă prin simulările semestriale şi prin orele de 

dirigenţie în colaborare cu ISU; 

 - să se prelucreze normelor de protecţie a muncii/ normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor 

pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;  

- să se cunoască normele şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor, ce revin personalului şi elevilor, precum şi 

consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare; 

- să se efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor;  

- prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii; 

- să se asigurare condiţiile normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia locală; 

- inițierea demersurilor pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu și obținerea acesteia; 

- colaborarea între școală, constructor și proiectant în vederea realizării calitative a lucrărilor de reabilitare 

- crearea unui climat de siguranță pentru beneficiarii educației 

- existența planului de pază la cele două corpuri de 

clădire; 

- existența a două analize de expunere la risc pentru 

cele două corpuri de clădire; 

- fișe de instruire personală privind SSM și PSI 

completate 

- instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi 

(la fiecare două luni) 

- existența instructajelor de protecție a muncii 

pentru activităţi extracurriculare 

-produse ale activității comisiei SSM/ISU (procese 

verbale, situații statistice, analize, proiecte, 

înregistrări video, fotografii, dovezi, activități) 

- note de fundamentare material PSI 

- existența în sălile de clasă, 

laboratoare, cabinete etc, a planurilor de 

evacuare în caz de incendiu şi normele 

de comportare în caz de incendiu 
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- procese verbale de instruire a elevior pentru 

derularea orelor de educație fizică și sport/folosirea 

laboratoarelor de informatică și fizică-chimie 

T3.4. Crearea condiţiilor funcționalității optime a instituţiei de învăţământ pentru asigurarea bunăstării elevilor (resurse umane suficiente, asistenţă sanitară, dotări 

corespunzătoare privind utilităţile - încălzire, iluminat, salubritate, supraveghere audio-video) 

Resurse: resurse extrabugetare, cadre didactice, medic școlar/asistent medical școlar,   elevi, administrator de patrimoniu, CP, CRP, panouri, planșe, cadre didactice, elevi, părinți, 

consumabile, materiale reciclabile, planul de buget annual, personalul administrativ şi de întreţinere, proiectele de reabilitare, ghid DGPR 

Termen: 2022-2025 

Responsabilităţi: director, responsabil structură școlară, coordonatori formațiuni școlare, consilier educativ, administrator de patrimoniu, CA, CL, responsabil PSI  

- crearea uui mediu școlar confortabil și prietenos (confort psiihic, asistenţă sanitară, dotări corespunzătoare privind 

utilităţile; 

- colectarea selectivă a deșeurilor de către tot personalul școlii și elevi; 

- asigurarea unui învățământ preșcolar, primar și gimnazial incluziv, de calitate pentru toți elevii; 

- centralizarea chestionarelor de satisfacție privind calitatea mediului școlar vederea actualizării anuale a analizei SWOT; 

 - asigurarea resurselor umane necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului instructiv- educative; 

-  menţinerea în stare de bună funcţionare a sistemului de supraveghere video; 

- amenajarea curților celor două unități școlare pentru activitățile educative de tip outdoor; 

-  crearea unui mediu prietenos, adecvat pentru petrecerea timpului liber, a consilierii individuale și a activităților de tip 

outdoor; 

- valorificarea tuturor momentelor propice în cadrul orelor, în vederea menţinerii unui  ambient  plăcut  şi curat, în favoarea 

elevilor 

- asigurarea serviciilor medicale pentru elevi; 

- colaborarea cu factorii de răspundere în domeniul prevenirii și gestionării eficiente a situațiilor de urgență în domeniul 

sănătății; 

- monitorizarea zilnică a stării de sănătate a elevilor; 

- menţinerea în incinta şi perimetrul şcolii a unui climat de siguranţă, a unui ambient propice 

actului educațional prin implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi Consiliului Local; 

- Competiţii între elevi în scopul menţinerii curăţeniei, ordinii şi întreţinerii bazei material 

- Reorganizarea claselor/ laboratoarelor existente din perspectiva conținuturilor, a managementului clasei de elevi și în mod 

deosebit a creșterii eficienței activităţii şcolare; 

întreţinerea bazei materiale de către elevi prin estetizarea acesteia; 

- creşterea gradului de implicare a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor și al Comitetelor de părinți în procesul de 

imbunătăţire a mediului şcolar 

- tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de păstrarea bazei materiale a şcolii. 

- personalizarea sălilor de curs 

- cultivarea unui mediu școlar performant și armonios 

- eficientizarea managementului clasei de elevi; 

- monitorizarea respectarii de către elevi şi   personalul   şcolii   a legislaţiei  în  vigoare,  a prevederilor Regulamentului intern 

refritor la păstrarea bazei material; 

- lucrări de reparaţii şi investiţii în vederea amenajării unui mediu școlar prietenos în clase, pe holuri, în curtea școlii; 

- asigurarea unui mediu prietenos, proprice, desfășurării procesului instructiv-educativ; 

- direcționarea eficientă a resurselor financiare și tehnologice adecvate în crearea de spații de învățare și servicii comune de 

sprijin; 

- crearea unui climat optim de lucru, în concordanţă cu normele legale igienico-sanitare;  

- funcționarea tuturor dotărilor șcilii la parametrii 

optimi; 

- 100% din beneficiarii educației sunt mulțumiți de 

calitatea oferită de mediul școlar; 

- existența chestionarului referitor la calitatea 

mediului școlar; 

- 100% dintre elevi, 80% dintre părinți și 100% din 

cadrele didactice chestionați referitor la calitatea 

mediului școlar 

- resursele adecvate şi facilităţile existente; 

- spațiile verzi ale curților clădirilor școlii sunt bine 

întreținute și adaptate desfășurării activităților d 

etip outdoor 

- activități de tip outdoor desfășurate 

- încheierea de acorduri de parteneriat cu medicul 

șoclar; 

- instruirea a 4 cadre didactice privind acordarea 

primul ajutor; 

- tabelele zilnice de prezență ale elevilor; 

- 15% dintre părinți sunt implicați în menţinerea 

curăţeniei, ordinii şi întreţinerii bazei materialea 

școlii 

-  75% dintre elevi manifestă grijă față de baza 

materială a școlii 

- scăderea cu 15% a sumelor alocate pentru 

reparații curente, înlocuire mobilier școlar 

- tematica orelor educative va cuprinde cel puțin o 

activitate ce vizează aspecte ce ţin de păstrarea 

bazei materiale a şcolii 

- cel puțin 8 săli de clasă personalizate; 

-80% elevi și profesori entuziaști implicați în viața 

școlii; 

- 80% părinți mulțumiți de mediul școlar; 
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- stimularea interesului elevilor pentru studiu prin oferirea unui mediu de lucru „estetic şi funcţional”; 

- protejarea datelor cu caracter personal la nivelul instituțiie școlare, ghid de ..DGPR 

- resurse financiare și tehnologice sunt bine 

direcționate și adecvate spațiilor de învățare și 

serviciilor comune de sprijin; 

- se respectă indicatorii specifici unui mediu școlar 

prietenos/ incluziv; 

- mobilier școlar înnoit, funcțional și adecvat 

vărstei elevilor; 

- obținerea autorizației de securitate la incendiu 

- date cu caracter personal securizate, ghid DGPR 

T3.5. Inițierea și implementarea derularea de proiecte pe tema disciplinei școlare, a reducerii violenței în mediul școlar și social 

Resurse: elevi cu abateri disciplinare, cadre didactice, consilier școlar, părinți, reprezentanți parteneri educaționali, CL, instituții/ONG-uri/parteneri educaționali 

Termen: 2022-2025 

Responsabilităţi: comisia de disciplină a elevilor, consilier educative, director, consilier școlar, coordonatori formațiuni școlare, coordonator de proiecte şi programe educative, 

director, coordonator de structură școlară 

- monitorizarea și consilierea elevilor cu abateri disciplinare 

- participarea cadrelor didactice la programe de formare privind combaterea cazurilor de violență și hărțuire (bullying) și 

derularea de proiecte priivind combaterea acestor fenomene; 

- Conştientizarea existenţei problemei violenţei în mediul şcolar de către elevi, cadre didactice și părinți; 

- Constituirea comisiei de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii; 

- Consilierea individuală a persoanelor implicate în acte de violență în școală; 

- adoptarea permanentă a atitudinilor prosociale prin consilierea de grup;  

- disciplinarea pozitivă a copiilor, prevenirea violenței în familie, relaționarea cu școala prin consilierea părinților în cadrul 

proiectului educațional „Școala părinților”; 

- monitorizarea disciplinei elevilor în timpul orelor/ pauzelor; 

- raportarea actelor de violenţă; 

- personalizarea tematicii orelor de consilliere și orientare/dezvoltare personală în funcție de situația disciplinară la nivelul 

fiecărui colectiv de elevi; 

- reducerea fenomenelor de violenţă prin ameliorarea calităţii relaţiilor dintre elevi; 

- formarea conduitei morale a elevilor şi a comportamentului civic; 

-  prevenirea şi combaterea infracţionalităţii/ delicvenţei juvenile;  

- monitorizarea corespondenței cu părinții (telefonic, scris, verbal); 

- crearea mediului favorabil schimbului de bune practice între diriginți; 

- dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri sociale (familie, mediu şcolar, mediu profesional) 

- creșterea stării de bine la nivelul tuturor colectivelor de elevi; 

Susţinerea în cadrul orelor de consiliere şi orientare a unor teme privind educaţia rutieră, educație juridică, traficul de 

persoane, riscurile consumului de droguri și substanțe etnobotanice, educație globală 

- Reactualizarea parteneriatului cu Poliţia în vederea creşterii siguranţei elevilor şi cadrelor didactice, pentru combaterea 

delincvenţei juvenile şi a manifestarilor violente, a absenteismului, prin realizarea unor ore de consiliere şi orientare cu 

participarea  cadrelor de poliţie 

- dezvoltarea celor 16 teme ale educaţiei globale(Drepturi generale ale omului, Drepturile copilului, Cetăţenie, Democraţie, 

Discriminare şi xenofobie, Educaţie, Mediu, Egalitate de gen, Globalizare,  Sănătate, Securitate umană, Media, Pace şi 

violenţă, Sărăcia, Drepturi sociale, Sport) 

- dezvoltarea noilor tipuri de educații: juridică, antreprenorială, pentru sănătate, ecologice, pentru viaţa comunităţii;  

- consolidarea imaginii pozitive a şcolii  

- procese verbale a ședințelor de consiliere a 

părinților și elevilor; 

- scăderea cu 10% a abaterilor disiplinare în rândul 

elevilor; 

- informările în scris către părinți privind 

comportamentul și abaterile disciplinare; 

- centralizatorul privind elevii cu abateri 

disciplinare 

- portofoliul comisiei de prevenire a violenței 

- număr elevi consiliați 

- tematici adecvate colectivului clasei și vîrstei 

elevilor pentru orele de consiliere și orientare 

- minim 1 activitate/semestru de combatere a 

fenomenului de violență și hărțuire (bullying) la 

nivelul fiecărei formațiuni școlare; 

- realizarea si promovarea unor pliante, materiale 

informative pentru elevi, cadre didactice și părinți, 

materiale privind fenomenul violenței 

- numărul de proiecte derulate în parteneriat cu 

instituții abilitate privind combaterea fenomenului 

de violență și hărțuire (bullying) 

- cel puţin 3 activităţi pentru prevenirea consumului 

de droguri şi delicvenţei juvenile, violenţei 

- semestrial, 45% din numărul elevilor vor participa 

la cel puţin 2 activităţi ecologice 

- cel puţin 2 activităţi umanitare cu Centrele de 

plasament pentru copii şi Direcţia de protecţie 

socială în fiecare semestru 

- cel puțin o activitate de educație juridică la clasele 

VII-VIII 
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- promovarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii inclusiv cei cu dizabilităţi fizice sau probleme sociale; 

- implicarea tuturor partenerilor educaționali în formarea conduitei morale a elevilor şi a comportamentului civic;  

- prevenirea şi combaterea infracţionalităţii; 

- cultivarea culturii toleranței la nivelul unității școlare; 

- colectarea selectivă a deșeurilor de către tot personalul școlii și elevi; 

- Informarea elevilor despre legislaţia în vigoare cu privire la drepturile de autor pentru produsele soft şi măsurile de protecţia 

datelor; 

- Colaborarea școlii cu părinții pentru educarea copiilor privind utilizarea în siguranță a internetului; 

- inițierea și derularea de programe de parteneriat cu instituţii abilitate; 

- formarea responsabilităţii pentu propria dezvoltare şi sănătate; 

- formarea în spiritul cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnitaţii şi toleranţei, 

a schimbului liber de opinii intr-o societate democratică 

- promovarea educaţiei în spiritul comunicării interculturale, educaţia informaţională, educaţia economică, educaţia 

antreprenorială, educaţia juridică, educaţia moral-civică, estetică şi cultivarea sensibilităţii 

-- informarea asupra legislației în vigoare, asupra cauzelor şi condiţiilor manifestării violenţei /bullyingului în școală precum 

şi asupra mijloacelor de prevenire a violentei/bullyingului prin organizarea unor sedinţe cu părinţii; 

- informarea parinţilor privind strategia antiviolenţă prin distribuirea de pliante privind date teoretice despre violenţă; 

- informarea elevilor privind strategia antiviolenţă prin prelucrarea acestora la clase de catre diriginţi si consilierul școlar; 

- Consilierea psiho-pedagogică a elevilor, profesorilor si părinţilor; 

- Acţiuni umanitare în parteneriat cu Centrele de plasament pentru copii şi Direcţia de protecţie social 

- Implicarea elevilor în vederea responsabilizării individuale și colective prin activităţi curriculare și de participare activă la 

activitățile școlii și comunității 

- apariţia semestrială în presa locală a cel puţin 2 

articole ce promovează activitatea şcolară şi 

extraşcolară 

T3.6. Derularea de activități didactice în care cadrele didactice profesori să exerseze tehnicile de învățare activă şi interactivă pentru creşterea atractivităţii orelor de curs 

Resurse: cadre didactice, elevi, programe, proiecte activități, portofolii profesor, elevi;  

Termen: 2022-2025 

Responsabilităţi: Comisie curriculum, director, cadre didactice 

- Implicarea cadrelor didactice în activități și proiecte destinate elevilor și părinților părinții pentru educarea copiilor privind 

utilizarea în siguranță a internetului; 

- asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii 

- îmbunătățirea atractivității și calității învățământului; 

- îmbunătățirea rezultatelor elevilor ca urmare a colaborărilor peer to peer și a folosirii metodelor active-participative; 

- implementarea unor strategii și metode nonformale centrate pe dezvoltarea abilităților de comunicare, gândire critică, lucru 

în echipă și leadership, precum și a talentelor copiilor; 

- formarea continuă a cadrelor didactice din perspectiva școlii incluzive și a prevenirii absenteismului și a părăsirii timpurii 

a școlii 

- promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe modeste să experimenteze succesul 

- elevii vor învața să planifice mai eficient și să își gestioneze timpul; 

- crearea și aplicarea de strategii organizaţionale eficiente de îmbunătăţire a calităţii şi a participării elevilor; 

- valorificarea tuturor momentelor propice în cadrul orelor, în vederea menţinerii unui ambient plăcut şi curat, în favoarea 

elevilor; 

- fiecare cadru didactic va exersa tehnicile de 

învățare activă şi interactivă la 80% din activitățile 

didactice; 

- cel puțin 2 grupuri peer to peer la nivelul fiecărui 

colectiv de elevi; 

- creșterea cu 0,5 puncte a mediei claselor și cu 5% 

a calificativelor de B și FB; 

- 85% din preșcolari se adaptează vieții școlare ca 

urmare a abilităților de comunicare, gândire și 

creativtate pe care le dovedesc; 

- cel puțin 60% din cadrele didactice au urmat un 

curs de formarea continuă a cadrelor didactice din 

perspectiva școlii incluzive și a prevenirii 

absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii 

- 80% dintre beneficiarii educației sunt mulțumiți 

de calitatea actului educațional 
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T4: Asigurarea unui management al calităţii prin reconsiderarea activității manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor 

promovate de școală, a unui sistem flexibil de circulație a informației și unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaționali  

Activități/Obiective/Resurse/Termen/Responsabilități INDICATORI DE REALIZARE 

(de tip cantitativ, calitativ și de impact) 

T4.1. Reconsiderarea strategiei de dezvoltare instituțională și accesul public la conținuturile acesteia pornind de la documentele de diagnoză și prognoză 

Resurse: responsabili comisii/compartimente de lucru, cadre didactice, documentele specifice SCIM, chestionare de de evaluare a satisfacției beneficiarilor educației, proiectele 

anuale de buget, documente de prognoză, responsabili comisii metodice și catedre pe discipline, rapoartele de analiză ale responsabililor comisiilor de lucru, ofertele de formare 

ale CCD sau ale altor furnizori de formare acreditați, documente specific CA  

Termen: 2022-2025 

Responsabilităţi: director, comisia SCIM, responsabil comisii/compartimente de lucru, echipa de elaborare/revizuire PDI, CA 

- Cultivarea unui sistem de valori şi a eticii manageriale bazate pe transparenţă, comunicare şi înţelegere, în care 

atribuţiile şi responsabilităţile să fie cunoscute şi respectate la fiecare nivel: al conducerii, pe arii curriculare, pe domenii 

de probleme, pe discipline, pe clase; 

- Reconsiderarea managementului şcolii în vederea formării unui corp profesoral calificat, capabil să aplice reforma în 

învăţământ şi care să formeze o echipă; 

- Luarea   deciziilor referitoare la necesarul resurselor financiare prin consultarea organismelor de lucru;  

- Gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale; 

- implementarea Sistemul de Control Intern Managerial; 

- Cooptarea și consultarea reprezentanților mediului local de afaceri, ai organizațiilor nonguvernamentale și ai 

administrației locale în procesul de elaborare a PDI, precum și în implementarea acestora; 

- Constituirea prin decizii a comisiilor de lucru, nominalizarea, pe compartimente, prin decizie, a persoanelor care să 

monitorizeze activităţile specifice de asigurare a calităţii în educaţie; 

 - elaborarea de proceduri specifice de control;  

- asigurarea feedback-ul corespunzător constatărilor controlului;  

- crearea unui climat care să încurajeze performanța şi calitatea;  

-  promovarea și împărtășirea bunelor practici;  

- asigurarea creșterii calității actului educațional prin fundamentarea procesului decizional pe evidențe și pe valoare 

adaugată; 

- să se revizuiască documente de diagnoză și prognoză pe baza evaluării progresului elevilor și a îmbunătățirii stării de 

bine pentru toți beneficiarii educației și a analizei chestionarelor de evaluare a satisfacției beneficiarilor educației; 

- să se realizeze revizuirea documentele de prognoză pe baza evalării factorilor care pot afecta starea de bine a elevului 

și obținerea rezultatelor școlare; 

- elaborarea de rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii educaţiei şcolare şi prezentarea lor în cadrul CA şi în 

buletinele informative; 

- în revizuirea documentelor de prognoză se vor utiliza rezultatele evaluării corpului profesoral; 

- implicarea efectivă a unui număr căt mai mare de cadre didactice în procesul de autoevaluare instituţională în vederea 

conștientizării rolului fiecărui individ în cadrul organizației și responsabilizării lor în implicarea decizională; 

- responsabilizarea tuturor angajaților unității școlare privind calitatea educației furnizate către beneficiarii educației; 

- Realizarea diagnozei interne (analiza SWOT) pornind de la rapoartele comisiilor metodice şi a comisiilor funcţionale 

și identificarea riscurilor care pot afecta buna desfăşurare a activităţi; 

- Realizarea analizei şi a diagnozei activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior și popularizarea ei în rândul angajaților 

școlii; 

- deciziile privind SCIM; 

- lista procedurilor SCIM existente la nivelul 

instituției școlare; 

- calitatea şi cantitatea personalului; 

- cunoaşterea responsabilităţilor şi cuprinderea 

acestora în fişa postului 

- revizuirea anuală a PDI și PM/PO; 

- analize semestriale asupra factorilor de risc la 

nivelul unității școlare; 

- publicarea pe site-ul școlii a documentelor de 

strategie și dezvoltare instituțională; 

- diseminarea pe site-ul școlii, panourile școlii a 

exemplelor de bună practică din școală; 

- analiza anuală a chestionarelor de evaluare a 

satisfacției beneficiarilor educației;  

- planul de buget respectă prioritățile; 

- hotărârea de CA privind proiectul de buget annual 

propus; 

- rapoartele comisiilor metodice  

- RAEI 

- existenţa analizei SWOT reactualizate anual 

- publicarea / afişarea raportului annual de analiză 

până la data de 1 nov. 

- analize SWOT actualizate anual 

- PDI/PM actualizat anual 

- raporte RAEI pe site-ul școlii 

- 3 cadre didactice vor urma cursuri de management 

și dezvoltare managerială, încheiate cu obţinerea a 

cel puţin 15 credite profesionale, până la sfârşitul 

fiecărui an şcolar 

- Aplicarea chestionarelor de satisfacţie la cel puţin 

70% dintre elevi/părinți 
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- exersarea capacității de schimbare strategică  

- realizarea proceselor de îmbunătăţire / ameliorare periodică a stategiei de dezvoltare a școlii 

- Organizarea de stagii de formare pe probleme de management şcolar (domeniile legislativ, financiar, descentralizarea 

sistemului de învăţământ preuniversitar, planificare, organizare şi evaluare, managementul resurselor, management 

instituţional etc.) și de dezvoltare managerială(formare, coaching, consiliere, consultanță în management general, 

management de proiect, managamentul calității etc.); 

- distribuirea responsabilității activității manageriale la nivelul responsabililor comisiilor/compartimentelor de lucru; 

- delegarea unor responsabilităţi cadrelor didactice implicate efectiv în viaţa şcolii; 

- formarea personalului didactic stabil pe probleme de management școlar (domeniile legislativ, financiar, 

descentralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar, planificare, organizare şi evaluare, managementul resurselor, 

management instituţional etc.); 

- formarea personalului didactic stabil pe probleme de dezvoltare managerială(formare, coaching, consiliere, 

consultanță în management general, management de proiect, managamentul calității etc.); 

- maximizarea propriului potențial; 

- consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe procedure în vederea creşterii responsabilităţii 

personalului şcolii și organizarea coerentă a activităţii; 

- Completarea/ interpretarea chestionarelor de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor educației 

- elaborarea procedurilor de monitorizare și îmbunătățire continuă în spirala calității;  

- colaborarea eficientă a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității cu comisiile de lucru;  

- identificarea punctelor slabe și a amenințărilor și transformarea lor în ținte strategice prin care să se îmbunătățească 

mereu planurile operaționale;  

- implicarea activă a membrilor Consiliului de administrație în procesul decisional prin asumarea răspunderii tuturor 

membrilor CA privind deciziile și politicile școlii 

- Prezentarea, în CA/CP a rezultatelor prelucării 

răspunsurilor la chestionarele de 

satisfacţie aplicate 

- existența procedurilor operațioanale de 

monitorizare și îmbunătățire a calității și revizia 

edițiilor precedente 

- analize SWOT actualizate anual 

- revizia anuală a PDI 

 - revizuirea anuală a documentelor de prognoză la 

nivelul tuturor departamentelor 

- număr cadre didactice implicate în procesul de 

autoevaluare instituțională 

- rapoartele RAEI  

- raportarea în „cadranul calității” de pe paltforma 

calitatearacip.eu a stadiului de realizare a activităților 

anuale de îmbunătățire a calității/evaluare a calității 

- rapoarte RAEI; 

- cel puţin o şedinţă comună lunară a Consiliului de 

Administraţie la care să participe cel puțin 1 membru 

al CL, reprezentantul primăriei, 2 reprezentanți ai 

părinților 

T4.2. Crearea unor structuri participative elevi - personal propriu – comunitate pentru realizarea schimbului de informaţii atât în interior cât și cu exteriorul şi 

adecvarea acestuia la contextul comunitar concret  

Resurse: cadre didactice, secretar, machete de raporatare și centralizare a situației formării continue, oferta CCD, suporturi de curs, Internetul, platformele e-learning cu 

Componente - bancă de itemi, personalul administrativ auxiliar, elevii, corespondenţa şcolii, mentorii unității, proceduri și chestionare, grafice, mape de lucru, suporturi de curs 

ale perfecţionărilor/formărilor continue 

fişe de lucru, proiecte, portofolii ale activităților, bibliografie de specialitate 

Termen: 2022-2025 

Responsabilităţi: CEAC, responsabilul cu formarea continuă, profesorii, director, secretar, administrator financiar, echipa managerială, responsabili comisii de lucru 

- formarea resursei umane în vederea utilizării sistemelor de comunicare şi realizarea unei comunicări eficiente; 

- utilizarea unui sistem eficient de comunicare interinstituțională; 

- formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării rezultatelor şcolare; 

- identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice; 

- îmbunăţăţirea procesului instructiv –educativ prin utilizarea la clasă de noi metode şi strategii de evaluare 

- dezvoltarea şi perfecţionarea unui circuit informaţional eficient la nivelul şcolii 

- aplicarea programelor naţionale, popularizarea legislaţiei şcolare în rândul elevilor, părinţilor şi al cadrelor didactice; 

- să se transmită către compartimentele funcţionale din şcoală documentele legislative elaborate  de M.E. şi I.S.J. Suceava, 

primite la nivel de şcoală,  a legislaţiei privind educaţia; 

- să se aducă la cunoştinţa cadrelor didactice, a elevilor sau a personalului administrativ-auxiliar documentele emise de 

M.E. sau de I.S.J.; 

 - să fie prelucrate aceste documente în Comisiile Profesorale, orele  de Consiliere și orientare, orele de Consiliere a 

părinților;  

- Existenţa liniilor de comunicare internă şi 

interinstituţională  

- Toate cadrele didactice utilizează tehnologiile 

informaţionale şi liniile de comunicare existente  

- 75% dintre elevi utilizează sistemele 

informaţionale existente în şcoală  

- existenţa structurii participative care 

monitorizează schimbul de informaţii cu 

comunitatea; 

- participarea anuală a unui număr de minim 5 

cadre didactice la cel puţin un curs de formare în 

domeniul evaluării 
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- promovarea unui sistem unitar de valori; 

- sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic, prin asigurarea unor servicii de consultanţă/consiliere de 

specialitate, prin monitorizare, evaluare şi furnizare a feedbackului, în domeniile didacticii şi managementului disciplinei 

- să se aplice prevederile acestor documente oficiale; 

- realizarea centralizatoarelor stilurilor de învăţare la fiecare clasă. 

- utilizarea metodelor de predare şi învăţare centrate pe elev în vederea promovării egalităţii şanselor şi evitarea 

descriminării; 

- delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile de competenţă profesională 

şi managerială, precum şi principiul lucrului în echipă; 

- derularea de activități de educație parentală și programe de dezvoltare personală pentru părinți(în calitate de părinți și 

privind relațiile cu școala; 

- asigurarea permanentă a comunicării eficiente între profesori, elevi şi părinţi, urmărindu-se constant formarea 

competenţelor, progresul şcolar şi motivarea elevilor pentru propria dezvoltare; 

- actualizarea periodică a afișajului din şcoală, a anunțurilor pe grupurile de whatsapp ale claselor de elevi 

- responsabilizarea părinților în ceea ce privește educația copilului; 

- consolidarea parteneriatului familie- şcoală prin includerea părinţilor în activităţi, lectorate, diseminări de bune practici 

etc. 

- menţinerea colaborării şcoală- familie -comunitate prin activităţi şi acţiuni la care participă elevii şcolii şi care fac să 

crească prestigiului acesteia în comunitate; 

- identificarea de către conducerea școlii a modului în care se face consultarea cu autoritățile locale, ONG-uri și alte instituții 

care pot sprijini eforturile școlii de a răspunde nevoilor elevilor din grupurile dezavantajate; 

- crearea de canale de comunicare adecvate nevoilor și intereselor specific ale beneficiarilor educației; 

- constituirea asociației părinților la nivelul unității școlare 

- creşterea cu 10% a rezultatelor la evaluările 

naţionale 

- 100% documente trimise persoanelor vizate; 

 - baza de date cu adresele de email ale cadrelor 

didactice; 

- grupuri de whatsapp ale cadrelor didactice, 

Consiliului de administrație, claselor; 

- anunțuri periodice pe grupurile de whatsapp; 

- minim 4 panoui cu afișaj pentru consultarea 

elevilor; 

- dosarul de corespondență la dispoziția tuturor 

cadrelor didcatice; 

- numărul de mentori; 

- progres şcolar 

- chestionarele aplicate elevilor 

- testele predictive applicate 

- codul de etică al școlii 

- responsabilități delegate în cadrul cadrelor 

didactice 

- minim 25% dintre părinți beneficiază de 

consiliere  

- minim 25% dintre părinți sprijină copilul în 

derularea activităților școlare 

- constituirea Asociației de Părinți 

T4.3. Realizarea stabilității cadrelor didactice și realizarea unei oferte educaționale care să asigure planurile de școlarizare propuse prin optimizarea procesului 

instructive-educativ 

Resurse: cadre didactice ale școlii, contabil,  suporturi de curs și portofolii ale cursului de formare, oferta educațională, CRP, elevi, parteneriate cu alte instituţii şcolare şi de 

formare profesională, responsabili catedre şi comisii metodice, comisiile metodice; fişa de evaluare, mape de lucru, calendarelor specifice emise de M.E.. 

Termen: 2022-2025,  

Responsabilităţi: responsabilul comisiei de formare continua, cadrele didactice implicate, directorul, Consiliul de Administraţie Consiliul Local, echipa managerială, îndrumătorii 

de formațiuni școlare 

- Stabilizarea cadrelor didactice din unitatea școlară 

- Cointeresarea cadrelor didactice din unitate pentru armonizarea intereselor personale cu cele ale unităţii școlare 

- Implicarea cadrelor didactice în activităţi de formare şi de pregătire profesională 

- Prevederea de fonduri pentru activitatea de formare in bugetul şcolii 

- Înscrierea la cursuri şi activităţi de pregătire profesională a cadrelor didactice care trebuie stabilizate 

- Realizarea unei baze de date privind situația formării continue a personalului didactic; 

- centralizarea situației formării continue a cadrelor didactice și a situației privind acumularea de credite 

profesionale transferabile; 

- Realizarea planului de școlarizare prognozat și creșterea calității educației oferită de şcoala noastră; 

- Oferta educațională revizuită pe baza evaluării progresului obținut în rezultatele învățării și a stării de bine 

pentru antepreșcolarii, preșcolarii /elevii aparținând grupurilor dezavantajate/ vulnerabile și a celor talentați 

și/sau capabili de performanțe înalte precum și prin evaluarea factorilor de risc de la nivelul comunității; 

- inscrierea unui număr de 13 cadre didactice la programele 

de formare cu credite; 

- cuprinderea în bugetul şcolii a fondurilor necesare pentru 

cursuri de formare şi de perfecţionare a unui număr de 13 

cadre didactice; 

- aprobarea în CA a listei programelor de formare propuse 

pentru finanţare în anul şcolar şi a beneficiarilor acestora; 

-13 cadre didactice au absolvit minim un curs de formare; 

- portofolii ale cursurilor de formare absolvite; 

- fișe de dezvoltarea profesională pentru toate cadrele 

didactice; 

- centralizarea situației acumulării de credite profesionale 

transferabile pe cincinale pentru toate cadrele didactice; 
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- să se revizuiască oferta educațională pe baza evaluării progresului obținut în rezultatele învățării și a stării de 

bine pentru antepreșcolarii, preșcolarii/elevii aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile și a celor talentați 

și/sau capabili de performanțe înalte  

-  în revizuirea ofertei educaționale se ține cont de evaluarea factorilor de risc de la nivelul comunității, care pot 

afecta participarea școlară, starea de bine a copilului/tânărului și obținerea rezultatelor scontate  

- să se deruleze activități/proiecte de combatere a bullying-ului și de educație parentală; 

-  soluționarea procedurală a avertizării timpurii cu privire la elevii aflați în situații de risc major de absenteism/ 

excluziune prin: discuții în consiliile și comisiile cu caracter permanent, prin stipularea unor direcții de acțiune 

în PDI, planurile manageriale și operaționale anuale și semestriale sau prin cuprinderea activităților în 

Regulamentul de Ordine Interioară; 

- Derularea de activităţi didactice demonstrative prin care să se disemineze bunele practici întâlnite la cursurile 

de perfecţionare. 

- Prezentarea, dezbaterea şi aplicarea celor mai noi teorii şi instrumente de diagnosticare şi evaluare a 

potenţialului de învăţare al elevilor 

- Participarea profesorilor la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifico-metodice 

- Modernizarea procesului instructiv educativ prin utilizarea în activitatea didactică a competenţelor dobândite 

în urma participării la cursurile de formare. 

- Valorizarea interdisciplinară a obiectelor de învăţământ şi programelor educative în formarea personalităţii 

beneficiarilor. 

- să fie aduse la cunoştinţa evaluaţilor criteriile de acordare a calificativelor (fişa de evaluare); 

 - să se realizeze o autoevaluare corectă; 

 - să se stabilească calificativul acordat evaluatului de comisia de evaluare;  

- să fie adusă la cunoştinţa evaluatului calificativul acordat acestuia; 

 - să fie rezolvate eventualele contestaţii ale evaluaţilor. 

- să se elaboreze și actualizeze anual fișele postului și instrumentele de evaluare pentru fiecare categorie de 

personal 

- fișele postului și instrumentele de evaluare să conțină atribuții, indicatori de performanță aferenți obiectivelor 

strategice din PDI/PM; 

- Realizarea de activităţii didactice de calitate și monitorizarea sistematică a condițiior în care se desfășoară 

activitatea didactică în format fizic sau online; 

- Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului de învăţământ, a examenelor naţionale şi a 

olimpiadelor şcolare; 

- Valorificarea abilităţilor, aptitudinilor şi a competenţelor cadrelor didactice prin antrenarea lor în activităţi 

curriculare şi extracuriculare în vederea obţinerii performanţei profesionale şi a promovării în carieră; 

- Creşterea atractivităţii învăţării în vederea motivării elevilor pentru formarea competenţelor de bază; 

- Obţinerea de premii sau menţiuni la concursuri şi olimpiade şcolare la fiecare disciplină; 

- oferirea cadrului procedural pentru organizarea, desfășurarea și monitorizarea învățării online prin adaptarea 

fișei de observare a lecțiilor atât în format fizic cât și în regim de predare online; 

- încurajarea cadrelor ddcatice în cunoașterea metodologiei și criteriilor de acordare a gradaţiilor de merit şi 

susţinerea personalului şcolii pentru obţinerea lor; 

- reactualizarea bazei de date privind situaţia formării 

continue a personalului didactic, a programelor de formare 

urmate şi a rezultatelor obţinute, semestrial; 

- realizarea planului de școlarizare prognozat pentru toate 

nivelurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial 

- existența ofertei educaționale; 

- postarea oferteieducaționale pe site-ul școlii; 

- portofoliile îndrumătorilor de formațiuni școlare conțin 

grafice de progres pentru fiecare preșcolar/elev; 

- la nivelul fiecărei comisii de lucru există o evaluarea 

factorilor de risc de la nivelul comunității; 

- numărul de publicaţii şi lucrări prezentate la simpozioane 

şi sesiuni de comunicări în domeniul didacticii specialităţii; 

- Creşterea procetului de promovabilitate a elevilor 

- Îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură  

- Reducerea absenteismului și eliminarea abandonului școlar 

- Îmbunătățirea rezultatelor la evaluarea curentă, precum și 

la la evaluările sumative și examenele naționale 

- acordarea calificativelor conform fişelor de evaluare şi a 

activităţii instructiveducative; ştiinţifice şi psihopedagogice 

avută de evaluator pe parcursul anului şcolar;  

- numărul mic (spre zero) a contestaţiilor evaluaţilor; 

- fișe de post actualizate pentru toate categoriile de personal; 

- fișe de evaluare a activității anuale actualizate cu indicatori 

de performanță adaptați unității școlare; 

- Desfăşurarea optimă a procesului de învăţământ, a 

examenelor naţionale şi a olimpiadelor şcolare 

- Pregătirea suplimentară 

- Rezultatele obţinute de elevi la concursuri şi olimpiade 

şcolare 

- Planificarea şedinţelor consiliului claselor 

- fișe de observare a activităților pentru formatul fizic și 

online; actualizate; 

- obţinerea anual de gradaţii de merit de către angajaţii şcolii 

 

T5: Promovarea imaginii școlii și îmbunătățirea imaginii școlii prin diseminarea activităților de impact derulate în colaborare cu 

comunitatea locală și mass-media 
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- Organizarea de minim 4 proiecte/ activități educative extrașcolare și extracurriculare, anual, pentru optimizarea relației școală-familie- 

comunitate și realizarea multiplelor educații până în 2025 

T5.1. Promovarea activității unității de învățământ utilizând metode și tehnici specific de marketing(studii de nevoi, studii de poziționare, studii de piață, studii de 

implementare, studii de dezvoltare/restructurare 

Resurse: calculator, hârtie, elevi, materiale promoționale, afișe/anunțuri coordonatori formațiuni școlare, părinți, ghid DGPR în școală, acorduri de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, copiator, imprimantă, materiale de promovare a şcolii 

Termen: 2022-2025,  

Responsabilităţi: director, catedra informatică Secretariat, coordonator de proiecte şi programe, coordonator structură arondată, coordonator de proiecte şi programe 

- stabilirea produselor/serviciilor educaționale cele mai adecvate pentru a răspunde, cât mai eficient, 

problemelor și proictelor de ordin economic și social ale comunităților; 

- determinarea precisă a părții din piața educațională deja ocupate, precum și a specificului ofertei de 

educație existente pe niveluri de vârstă; 

- identificarea organizațiilor/instituțiilor care normează, reglează și controlează domeniul educațional 

în zona școlii;  

- identificarea furnizorilor de servicii educaționale din zonă și a beneficiarilor actuali și potențiali;  

- studiul (calitativ) al nevoilor, motivațiilor, atitudinilor, reprezentărilor, barierelor, concurenței etc.;  

- studiul (cantitativ) al situației finaciare a beneficiarilor/potențialilor beneficiari ai educației;  

- adecvarea serviciului educațional la caracteristicile culturale ale comunității școlare 

-  să se identifice noi produse și servicii care pot fi oferite/abordate de instituția respectivă de 

învățământ pentru soluționarea nevoilor nesatisfăcute la nivelul comunității locale; 

- Actualizarea site-ului şcolii  

- Realizarea unei agende cu numere de telefon/ adrese de e-mail specifică comunităţii 

- Protejarea datelor cu caracter personal ale copiilor prin cunoașterea de către toate cadrele didactice 

prevederilor DGPR 

- diseminarea și promovarea oferetei educaționale a școlii folosind mijloace clasice și digitale 

- comunicarea cu elevii și familiile acestora folosind mijloace clasice(întâlniri face to face, 

convorbiri telefonice)  sau digitale(whatsapp) 

- să se folosească mesaje adecvate și canale adaptate pentru comunicare; 

- desemnarea unei echipe care să realizeze materiale promoţionale în format classic și digital 

- promovarea revistei şcolii 

- realizarea materialelor promoţionale 

- vizitarea unităţilor şcolare şi promovarea directă a ofertei educaţionale și cunoaşterea şcolilor cu 

același statut prin derularea de activităţi comune  

- prezentarea şcolii 

- diseminarea în comunitate a activităţilor desfăşurate de şcoală, în vederea creşterii vizibilităţii şcolii 

şi întărirea imaginii acesteia în comunitate 

- actualizarea siteului şcolii pentru sporirea imaginii externe a acesteia 

- îmbunătățirea imaginii şcolii  

- posibilităţi mai mari de colaborare.. 

- accesibilizarea înțelegerii de către elevi/părinți a Informațiilor despre școală prin prezentarea 

acestora într-o formă ușor de înțeles; 

- existenţa site-ului şcolii  

- existenţa agendei cu numere de telefon/adrese e-mail specifică 

comunităţii 

- mesajele și materiale promoționale respectă prevederile DGPR 

- toți elevii au consimțământul lor și al părinților lor în ceea ce privește 

confidențialitatea datelor cu caaracter personal 

- afișe/anunțuri adaptate grupului țință la care se adresează(elevi, părinți, 

parteneri educaționali, autorități administrative locale, potențiali 

parteneri) 

- comunicarea cu elevii și familiile acestora se face uttilizând mijloace 

clasice și digitale 

- oferta educațională este diseminată și promovată prin: pliante, afișe, 

broșuri, campanii prin email, mesaje pe rețelele de socializare; 

- realizarea de afișe, pliante promoționale 

- realizarea a 2 numere din revista şcolii(Instantanee școlare) 

- realizarea cel puţin a unei vizite lunare 

- realizarea cel puţin a unei vizite semestriale la școli din cartier/localitate 

- Existenţa fișelor de activitate/proiectelor/programelor 

- nr. accesări site 

- circuitul informational și comunicarea informațiilor relevante pe 

grupurile de whatsapp 

- cunoașterea de către întreaga comunitate școlă a elementelor proprii de 

identitate ale școlii: istoric, simbol, uniformă școlară, slogan(deviză), 

viziune, misiune; 

- promovarea ofertei educaționale a școlii; 

- creșterea încrederii beneficiarilor în unitatea de învățămînt ca urmare a 

comunicării deschise, relaizate în cadru informal 

T5.2. Organizarea de activităţi extrașcolare și extracurriculare comune cu instituții locale prin implicarea membrilor comunității locale pentru susținerea demersului 

şcolii privind educația pentru dezvoltare școlară durabilă 
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Resurse: Toți profesorii, calculatoare, imprimante, calendarul activităților extrașcolare, inclusiv CAEJ și CAEN, membrii Comisiei pentru combaterea violentei, părinți, elevi  

reprezentanți ai: CJRAE, ANITP, IPJ, IJJ, Asociația „Salvați Copiii”, etc, ghid DGPR 

Termen: 2022-2025,  

Responsabilităţi: directorul, coordonator structură arondată, coordonator de proiecte şi programe, toți învățătorii, diriginții, responsabil Comisie pentru combaterea violenței 

- stabilirea produselor/serviciilor educaționale cele mai adecvate pentru a răspunde, cât mai 

efficient, problemelor și proictelor de ordin economic și social ale comunităților; 

- determinarea precisă a părții din piața educațională deja ocupate, precum și a specificului ofertei de 

educație existente pe niveluri de vârstă; 

- identificarea organizațiilor/instituțiilor care normează, reglează și controlează domeniul educațional 

în zona școlii;  

- identificarea furnizorilor de servicii educaționale din zonă și a beneficiarilor actuali și potențiali;  

- studiul (calitativ) al nevoilor, motivațiilor, atitudinilor, reprezentărilor, barierelor, concurenței etc.;  

- studiul (cantitativ) al situației finaciare a beneficiarilor/potențialilor beneficiari ai educației;  

- adecvarea serviciului educațional la caracteristicile culturale ale comunității școlare 

-  să se identifice noi produse și servicii care pot fi oferite/abordate de instituția respectivă de 

învățământ pentru soluționarea nevoilor nesatisfăcute la nivelul comunității locale; 

- Actualizarea site-ului şcolii  

- Realizarea unei agende cu numere de telefon/ adrese de e-mail specifică comunităţii 

- Protejarea datelor cu caracter personal ale copiilor prin cunoașterea de către toate cadrele didactice 

prevederilor DGPR 

- diseminarea și promovarea oferetei educaționale a școlii folosind mijloace clasice și digitale 

- comunicarea cu elevii și familiile acestora folosind mijloace clasice(întâlniri face to face, 

convorbiri telefonice)  sau digitale(whatsapp) 

- să se folosească mesaje adecvate și canale adaptate pentru comunicare; 

- Desemnarea unei echipe care să realizeze materiale promoţionale în format classic și digital 

- Promovarea revistei şcolii 

- Realizarea materialelor promoţionale 

- Realizarea de activităţi extraşcolare cu Poliţia, Biserica, Spitalul, ONG-uri, Primărie  

- Lansarea de proiecte/ programe comune cu alte unități şcolare locale 

- Elaborarea Calendarului activităților educative extrașcolare și extracurricular 

- Elaborarea parteneriatelor și participarea în cadrul proiectelor de tipul: „Campania 19 zile de 

activism pentru prevenirea și combaterea abuzului și violenței asupra copiilor și tinerilor”, 

Campania „R.E.S.P.E.C.T”, etc. 

- existenţa site-ului şcolii  

- existenţa agendei cu numere de telefon/adrese e-mail specifică 

comunităţii 

- mesajele și materiale promoționale respectă prevederile DGPR 

- toți elevii au consimțământul lor și al părinților lor în ceea ce privește 

confidențialitatea datelor cu caaracter personal 

- afișe/anunțuri adaptate grupului țință la care se adresează (elevi, părinți, 

parteneri educaționali, autorități administrative locale, potențiali 

parteneri) 

- comunicarea cu elevii și familiile acestora se face uttilizând mijloace 

clasice și digitale 

- oferta educațională este diseminată și promovată prin: pliante, afișe, 

broșuri, campanii prin email, mesaje pe rețelele de socializare; 

- date personale protejate DGPR/ghidul DGPR cunoscut de către 

personalul școlii  

- Realizarea de afișe, pliante promoționale 

- Realizarea a 2 numere din revista şcolii(Instantanee școlare) 

- derularea anuală a cel puțin trei proiecte în parteneriat insituțional 

- Existenţa proiectelor/programelor 

- Tabel activități extrașcolare și extracurriculare pentru toate formele de 

învățământ: preșcolar, primar și gimnazial. 

- Cuprinderea în Calendarul activităților pentru fiecare an, până în 2025, 

a minim 4 activități ce vizează multiplele educații 

- Combaterea și reducerea la 0 (zero) a numărului de manifestări de tipul 

bullyngului, violenței, delicvenței juvenile, în rândul elevilor școlii noastre 

până în 2025 

- Crearea unor grupuri de suport format din director-profesori-părinți-elevi 

- Perfecționarea tuturor profesorilor până în 2025, privind metodele de 

prevenție a bullyingului/violenței și de susținere a elevilor care nu se 

integrează sau sunt afectați de bullying/violență 

T5.3. Colaborarea cu instituții de învățământ din țări europene în vederea schimbului de bune practici și dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 

Resurse: cadre didactice, parteneri interinstiutționali, fonduri bugetare ale administrției locale pentru formarea cadrelor didactice 

Termen: 2022-2025,  

Responsabilităţi: director, CA, responsabil comissie proiecte europene, consilier educativ 

- înființarea unei comisii cu caracter temporar formată din cadrele didactice care au experiență în 

LLP sau Erasmus;  

- numirea prin decizie internă a unui responsabil cu proiectele europene la nivelul școlii, responsabil 

care reprezintă interfața între unitatea scolară și inspectorul pentru proiecte și programe europene 

din cadrul ISJ;  

- derularea a minim un proiect european în domeniul educației (de 

exemplu, ETwinning, Erasmus+) 

- Participarea unui număr de 4 cadre didactice la cel puţin un curs de 

formare în domeniul accesăriii proiectelor europene 

- comisie/echipă de accesare și derulare proiecte europene funcțională și 

stabile; 
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- întocmirea Planului de dezvoltare europeană în conformitate cu PDI, în vederea dezvoltării 

dimensiunii europene a școlii prin implicarea în proiecte finanțate de UE prin programul Erasmus; 

 - realizarea unei analize de nevoi la nivelul fiecărei comisii metodice privind proiectele europene 

și internaționalizarea;  

- parcurgerea materialelor legate de tipul de proiect pe care vrem să-l implementam (KA1 - proiecte 

de mobilitate si KA2 - proiecte de parteneriat școlar) care se găsesc pe site-ul ANPCDEFP;  

- căutarea de parteneri pe platforma eTwinning pentru a demara și proiecte de cooperare virtuală și 

chiar inițierea unui astfel de proiect;  

- desemnarea unei echipe care să redacteze formularul de aplicație pentru următorul apel. - 

participarea la conferințe, simpozioane unde sunt prezentate ,,Exemple de bune practici” în ceea ce 

privește proiectele europene; 

- participarea unui nr. de cadre didactice la cursuri de scriere și implementare a proiectelor cu 

finanțare europeană - afișarea la loc vizibil, în cancelarie, a site-urilor de unde colegii se pot 

informa, în ceea ce privește proiectele europene. 

  


