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ARGUMENT 

 
Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilități majore multiple în viața 

unei comunități pentru educarea şi instruirea tinerei generații. Şcoala funcționează ca un centru 

coordonator şi de legătură cu celelalte instituții ale comunității şi cu ceilalți factori cu preocupări 

educaționale și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, a personalului școlii, 

al elevilor și părinților, care formează comunitatea educațională. 

Societatea contemporană este foarte dinamică iar şcoala, ca principal factor de educație, trebuie 

să fie ancorată în realitate și să se adapteze rapid la cerințele societății de azi și de mâine, să le 

gestioneze responsabil prin proiectarea activității din școală, atât pe termen scurt - prin planurile 

operaționale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională. 

Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile trebuie susținută de un sistem de educație 

performant şi flexibil, bazat pe inovație, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. 

Din această perspectivă, şcoala noastră urmăreşte să formeze elevi capabili să dobândească informația și 

să o valorifice, aplicând-o în mod creativ în contexte diferite. 

Politica educațională a Școlii Gimnaziale “Sf. Calinic de la Cernica” respectă principiile care 

guvernează învățământul preuniversitar (expuse în Art. 3 din Legea Educației Naționale). 

Proiectul de Dezvoltare Instituțională (PDI) reflectă politica educațională pe termen lung a Școlii “ 

Sf. Calinic de la Cernica”. PDI s-a elaborat plecând de la o radiografie realistă asupra mediului extern 

in care activează instituția (Analiza PESTE) şi asupra mediului organizațional intern (Analiza 

SWOT), prin consultarea părților implicate în procesul educațional. Analiza a permis o evaluare 

echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socioeconomici, 

conjuncturali şi politici îl au asupra activității unității, având in vedere următoarele aspecte: 

• elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea 
unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două niveluri de învățământ: primar și 
gimnazial; 

• crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne; 

• stabilirea de parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe extra curriculare în 
vederea dobândirii de competențe necesare adaptării la schimbările continue ale societății; 

• profesionalizarea  actului managerial; 

• asigurarea unei baze materiale adecvate pentru desfășurarea procesului educațional și 
gestionarea eficientă a acesteia. 

PDI este un document fundamental care reflectă personalitatea școlii și analizează factorii 

definitorii care conduc la reuşita unui învățământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea 

profesională şi morală a cadrelor didactice; mediul familial şi social al elevilor. 
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PDI stabilește strategia școlii în următorii 5 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 comunității educaționale. Această strategie are ca scop final creşterea 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 

“Sf. Calinic de la Cernica”. Astfel, acest PDI continuă vechiul PDI din perioada 2016-2020 și este 

fundamentat pe realizările proiectului anterior, obținute de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice, cât 

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

avută în vedere, astfel încât PDI 2020-2025 să reflecte  modificările legislative naționale și cerințele 

actuale privind transformarea digitală pentru economia și societatea Europei, prezentate în strategia 

Comisiei Europene „O Europă potrivită pentru era digitală” (A Europe fit for the digital age). 

Acest document are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra finalităților 

educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, 

resurse  umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare), și menține coerența strategiei pe 

termen lung a școlii. 
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I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

 
I.1. MEDIUL INTERN 

I.1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE  A UNITĂȚII ȘCOLARE 

 
• Denumirea  școlii: Școala Gimnazială  ”Sf. Calinic de la Cernica” 

• Tipul  școlii: școală gimnazială,  cursuri de zi 

• Adresa: Str. Pravăț  Nr. 22, sector 6, București 

• Telefon/Fax: 021 4131160 

• E-mail: scoala164@yahoo.com 

• Pagină web: www.scoala164.ro 

• Limba  de predare: română 

• Programul școlii se desfășoară într-un schimb,  între orele 8.00 — 15.00 

Școala Gimnazială este situată în sectorul 6 al Municipiului București, în cartierul Drumul 

Taberei. 

Este o unitate școlară reprezentativă a Municipiului București, cu o tradiție de peste 50 de ani. 

Rezultatele școlare, promovabilitatea, rezultatele la evaluările naționale, rezultatele la concursuri 

și olimpiade școlare, implicarea în proiecte și programe educative clasează școala noastră în 

plutonul școlilor cu rezultate peste media Municipiului București. 
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I.1.2 SCURT ISTORIC 

 
Școala a luat ființă în 1964 sub numele „Școala generală  nr. 164 ” și avea sediul pe Bdul 6 

Martie Nr. 27 din Raionul V: I. Lenin. In perioada 1981-1982 a devenit școală de băieți păstrându-și 

numele. Începând cu septembrie 1990 Școala Nr. 164 s-a unit cu Școala Nr. 203, sub denumirea 
Școala Generală  Nr. 164 cu sediul în Strada Pravăț Nr. 22. 

De-a lungul timpului, școala a purtat următoarele nume: 

2009-2012: Școala cu clasele  I-VIII  Nr  164 

2012-2019: Școala Gimnazială Nr. 164 

În perioada 2006-2008 școala a fost reabilitată și modernizată prin programul Băncii Europene de 

Investiții, după ce în 2004 a beneficiat de construirea unei săli exterioare de sport. 

De la 1 septembrie 2019, numele școlii devine Școala Gimnazială “Școala Gimnazială Sf. 

Calinic de la Cernica”. 
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I.1.3. ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CANTITATIV ȘI 

CALITATIV 
 

I.1.3.1. BAZA MATERIALĂ 
 

Numărul elevilor din școală: 630 

Vârsta elevilor școlii noastre este cuprinsă între 5 și 15 ani; 

Rata abandonului școlar este 0; 

Procentul elevilor care trec la învățământul liceal este de 100%; 

Nivelul de dotare al școlii: Școala a fost înființată în anul 1964, este compusă din parter și două 

etaje, având în dotare 21 săli de clasă. Școala are laborator de informatică, dotat cu calculatoare ce 

sunt conectate la rețeaua Internet, laborator de chimie, laborator de fizică și laborator de biologie. 

Totodată școala are o bibliotecă cu un număr de peste 10.000 volume, cărți de specialitate și 

beletristică, o sală de sport, cabinet medical și grupuri sanitare pentru elevi și cadre didactice, 

expoziții permanente. Școala are în dotare o sală pentru semiinternat, o sală de mese și un cabinet 

de consiliere psihopedagogică. 

. 
 

În concluzie, baza materială a școlii noastre oferă condiții adecvate pentru 

desfășurarea procesului instructiv-educativ. 

 

 

1.1.3.2. RESURSE UMANE 

 

A. PERSONAL  —  AN  ȘCOLAR 2019-2020 

 

A.1 Personal didactic: 32 cadre didactice 

• Număr de cadre didactice calificate: 32 

• Număr de cadre didactice cu doctorat: 1 

• Număr de cadre didactice cu gradul didactic I: 21 

• Număr de cadre didactice cu gradul didactic II: 3 

• Număr de cadre didactice cu definitivat: 6 

• Număr de cadre didactice debutante: 1 

 

Cadre didactice, pe niveluri de învățământ: 

 

• Ciclul primar — 13 cadre didactice titulare: 

• 6 cu gradul didactic I , 

• 3 cu gradul didactic II 

• 4 cu definitivat 

 

• Gimnaziu —19 cadre didactice: 

• 18 cadre didactice titulare: 

• 1 cu doctorat 

• 15 cu gradul I 
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• 2 cu definitivat 

• 1 suplinitor calificat: 

• 1 debutant 

 

A2  Personal didactic auxiliar: 

• 1 contabil 

• 2 secretare 

• 1 administrator  patrimoniu 

• l bibliotecar 

• 1 pedagog 

 

A.3 Personal nedidactic: 

• 1 muncitori 

• 3 paznici 

• 5 îngrijitoare 

 

• Colectivul de cadre didactice este stabil, format in proporție de 96,87% din cadre didactice titulare. 

Stabilitatea colectivului permite școlii elaborarea politicilor educaționale pe termen mediu și lung. 

• Relațiile dintre cadrele didactice sunt bazate pe comunicare, deschidere și cooperare. 

• Colaborarea conducerii școlii cu cadrele didactice este caracterizată prin comunicare permanentă 

și respect reciproc. 

• Cadrele didactice se implică în problemele școlii, în activitățile extracurriculare, manifestând 

dorința de formare continuă și perfecționare și sunt deschise spre noutățile reformei din domeniul 
învățământul ui. 

• Cadrele didactice sunt preocupate de modernizarea actului de predare — învățare, prin orientarea 

lui spre formare de capacități și competențe, utilizând strategii participative. 

 

 

B. ELEVI 

 

DINAMICA  STRUCTURII ȘCOLARE: 

 

 

2016 — 2017    :    553 elevi din care :  ciclul primar 320 și ciclul gimnazial 233 

 

2017 — 2018    :   583 elevi din care :  ciclul primar 343 și ciclul gimnazial 240 

 

2018 — 2019    :   615 elevi din care :  ciclul primar 348 și ciclul gimnazial 267 

 

2019 — 2020    :   620 elevi din care :  ciclul primar 366 și ciclul gimnazial 254 
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1.1.3.3.REZULTATE — PERIOADA 2016-2020 

 

• Rata abandonului școlar în cei 4 ani școlari este 0%. 

• Rata promovabilității la sfârșitul celor 4 ani școlari din perioada 2015 -2020 este peste 

98%. 

• Toți absolvenții din perioada 2015-2020 au fost admiși în învățământul liceal sau 

profesional. 

 

Date statistice pe perioada 2016-2020  

Promovabilitate la sfârşitul fiecărui an școlar 

 

 

Nivel 
An şcolar 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Primar  100% 100% 100% 100% 

Gimnaziu  99,6% 99,2% 99% 100% 

Școală  99,80% 99,60% 99,50% 100% 
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Rezultate înregistrate la Evaluarea Națională- clasa a VIII-a  

• 2017 

 
Disciplina Inscri

şi 

Prezenti Elimin

ati 

Absenti Cerinte 

speciale 

Situaţia pe tranşe de note 

1- 

1,99 

2- 

2,99 

3- 

3,99 

4- 

4,99 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 

10 

Limba si 

literatura 

romana 

50 50 0 0 2 0 0 1 2 5 11 12 13 4 2 

Matematica 50 50 0 0 2 0 4 5 4 2 14 4 9 7 1 

 

  

• 2018 
 

Disciplina Inscriș

i 

Prezenti Eliminaț

i 

Absenti Cerinte 

speciale 

Situaţia pe tranşe de note 

1- 

1,99 

2- 

2,99 

3- 

3,99 

4- 

4,99 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 

10 

Limba si 

literatura 

romana 

 

45 

 

44 

 

0 

 

1 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

 

6 

 

10 

 

12 

 

12 

 

- 

Matematica  

45 

 

44 

 

0 

 

1 

 

3 

 

- 

 

2 

 

4 

 

5 

 

11 

 

4 

 

9 

 

6 

 

- 

 

3 

Matematică 2017

note sub 5 note 5-5,99 note 6-6,99 note 7-7,99

note 8-8,99 note 9-9,99 nota 10

Limba română 2017

note sub 5 note 5-5,99 note 6-6,99

note 7-7,99 note 8-8,99 note 9,99

nota 10
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• 2019 
 

Disciplina Inscrişi Prezenti Eliminati Absenti Cerintes

peciale 

Situaţia pe tranşe de note 

1- 

1,99 

2- 

2,99 

3- 

3,99 

4- 

4,99 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 

10 

Limba si 

literatura 

romana 

 

70 

 

69 

 

0 

 

1 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

5 

 

5 

 

5 

 

11 

 

24 

 

12 

 

3 

Matematica  

70 

 

69 

 

0 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

6 

 

9 

 

11 

 

12 

 

11 

 

8 

 

9 

 

2 

 

  

• 2020 
 

Disciplina Inscrişi Prezenti Eliminati Absenti Cerintes

peciale 

Situaţia pe tranşe de note 

1- 

1,99 

2- 

2,99 

3- 

3,99 

4- 

4,99 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 

10 

Limba română 2018

note sub 5 note 5-5,99 note 6-6,99

note 7-7,99 note 8-8,99 note 9,99

nota 10

Matematică 2018

note sub 5 note 5-5,99 note 6-6,99 note 7-7,99

note 8-8,99 note 9-9,99 nota 10

Matematică 2019

note sub 5 note 5-5,99 note 6-6,99

note 7-7,99 note 8-8,99 note 9-9,99

nota 10

Limba română 2019

note sub 5 note 5-5,99 note 6-6,99 note 7-7,99

note 8-8,99 note 9-9,99 nota 10
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Limba si 

literatura 

romana 

 

67 

 

66 

 

0 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

3 

 

1 

 

4 

 

7 

 

12 

 

20 

 

15 

 

3 

Matematica  

67 

 

66 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

5 

 

1 

 

6 

 

9 

 

16 

 

14 

 

9 

 

1 

 

 

Elevi cu media 10 la Evaluarea Națională 

- 2017 : Vlădescu Ioana 

- 2019:  Cernea Valentina și Pitrinjel Raluca 

- 2020 :  Ivan  Ana Maria  

 
 

ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CALITATIV: 

1.1.4.  CULTURA  ORGANIZAȚIONALĂ 

 

- Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante sunt: tratament egal aplicat tuturor, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 

atașamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, 

creativitate, entuziasm, dorință de afirmare. Atât timp cât profesorii şi elevii se identifică în 

mare măsură cu țelurile școlii, putem admite despre cultura organizațională a școlii noastre că 

este o cultură puternică, de tip pozitiv. Credem că tipul de cultură organizatorică specific 

instituției noastre este o combinație echilibrată între tipul „Orientată spre Sarcină” și tipul 

„Orientată spre Oameni”.  

În esență punem accent pe îndeplinirea sarcinilor, munca în echipă, competențe și abilități 

manageriale recunoscute de colectiv, exemple de bună practică însușite de către angajați, 

servirea intereselor școlii, în special a intereselor elevilor și cadrelor didactice; 

- Climatul organizației școlare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin 

dinamism și grad înalt de angajare a membrilor instituției școlare; este un climat stimulativ care 

Limba română 2020

note sub 5 note 5-5,99 note 6-6,99 note 7-7,99

note 8-8,99 note 9-9,99 nota 10

Matematică 2020

note sub 5 note 5-5,99 note 6-6,99 note 7-7,99

note 8-8,99 note 9-9,99 nota 10
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oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin 

reciproc. Mediul social de proveniență al elevilor, nivelul de educație al părinților, ocupațiile 

părinților, ambianța în familie, interesul părinților față de educație, toate acestea se reflectă 

pozitiv în activitatea instructiv-educativă; 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare este revizuit anual prin consultarea  tuturor 

factorilor interesați și prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizare și Funcționare 

a Unităților de Învățământ Preuniversitar. Cuprinde norme privind organizarea și funcționarea 

activităților didactice, educative și extrașcolare, participarea la concursuri și olimpiade școlare, 

organizarea de proiecte și programe școlare, parteneriate educaționale, relația cu autoritățile 

locale și centrale, relația cu părinții, activitatea elevilor și a personalului școlii; 

- Modul de comunicare este adecvat scopului școlii, sincer și liber exprimat, coerent și 

constructiv, tolerant, orientat spre dezvoltarea unor relații sociale și civice corecte și echitabile; 

- Managementul școlii este asigurat de un directori , sprijiniti de ceilalți membri ai Consiliului de 

Administrație şi bazându-se pe consultarea și deciziile Consiliului Profesoral, consultarea 

organizațiilor de părinți, având ca instrumente de decizie legislația în vigoare. Competența și 

abilitățile manageriale sunt atuurile managerului unității școlare recunoscute și respectate în 

cadrul colectivului. 

 

I.2 MEDIUL EXTERN 
 
I.2.1. CONTEXTUL LEGISLATIV 

 
Legile și documentele care stau la baza elaborării P.D.I. 

 
Acest Proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput în conformitate cu 

următoarele acte normative: 

• Legea 1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

• Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul nr. 5079 /31.08. 2016, cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Ordinul nr. 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevilor; 

• Ordinele, notele, notificările și precizările MEN/M.E.C.S/M.E.C.; 

• Programul National de Guvernare 2017-2020, capitolul Educație; 

• Lege nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației; 

• Hotărâre de guvern nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare 

de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a 

Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

• Hotărâre de guvern nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a 
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organizațiilor furnizoare de educație; 

• Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea 

calității în învățământul preuniversitar; 

• Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație; 

• Ordinul nr. 5561/07.10.20 11 pentru aprobarea Metodologiei formării continue a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar; 

• Ordinul MECI nr. 5132 /2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte; 

• OMEN 4619 /2014 cu privire la Metodologia de organizare și funcționare a 
consiliului de administrație din unitățile de învățământ cu completările și 
modificările ulterioare prin OM nr. 3160/2017; 

• OMECTS 6143/01.11.2011 cu privire la aprobarea criteriilor de performanță pentru 

evaluarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar completat cu 

OMEN 3597/18.06.2014 și cu OMEC nr. 4247/13.05.2020; 

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 pentru aprobarea 

Codului controlului intern managerial. 

I.2.2.  ANALIZA  CIRCUMSCRIPȚIEI ȘCOLARE 
 

Elevii provin din medii sociale diverse, cu o situatie materială variată (mai bună 
sau mai slabă) și nivele de educație diferite. Unitatea are arondată o zonă destul de largă 
dintr-un cartier majoritar de blocuri, dar cu o populație oarecum îmbătrânită și deci cu 

un potențial redus demografic – număr mic de copii ce trebuie școlarizați.  Elevilor 
proveniți din circumscripția școlară stabilită la nivel local li se adaugă copii din alte 
cartiere ale municipiuluiBucurești, dar și elevi din comunele Bragadiru,  Domnești, 

Clinceni, Chiajna.. 

Majoritatea elevilor sunt de naționalitate română; mai există și elevi de 

naționalitate rromă , greacă, arabă. Elevii provin din familii cu nivele de școlarizare 

diferite: familii cu studii superioare, cu studii medii (majoritatea) sau studii generale. 

În anul școlar 20 l 9-2020 au existat 12 elevi cu cerințe educative speciale (CES). 

Un fenomen actual este plecarea părinților la muncă în străinătate, copiii 

rămânând în grija unuia dintre părinți, a altor membri ai familiei sau chiar în grija unor 

persoane străine.  

În prezent se constată o evoluție crescătoare a numărului de elevi la nivelul 

școlii noastre. 

 
Media nr. de elevi pe clasă în anii școlari  2016-2017, 2017-2018 și 

2018- 2019 și 2019-2020: 

 

An școlar Nivel Media pe clasă 

2016 — 2017 
ciclul primar 29,36 

ciclul gimnazial 29,00 

2017 — 2018 
ciclul primar 28,25 

ciclul gimnazial 28,95 
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2018 — 2019 
ciclul primar 28,66 

ciclul gimnazial 29,80 

2019 — 2020 
ciclul primar 28,69 

ciclul gimnazial 29,90 

 

I.2.3. COMUNITATEA LOCALĂ. 

PARTENERIATE LA NIVEL LOCAL ŞI 

NAȚIONAL 

 
Nevoia de racordare a educației la viață, la cerințele şi exigențele societății 

contemporane, impune tot mai mult parteneriatul dintre şcoală şi autoritățile locale, párinții 
elevilor, agenți economici, ISMB, CCD, fundații, instituții de învățământ. 

Parteneriatul dintre şcoală şi familie s-a materializat prin relații bune de colaborare, 

prin acțiuni comune între cei 2 factori. Relațiile școlii cu familia sunt întreținute prin lectorate 

cu părinții, în care aceştia sunt informați permanent despre problemele şcolii. Prin intermediul 

Consiliului Reprezentativ al Părinților, şcoala are o bună colaborare şi comunicare cu părinții, 

aceştia implicându-se în rezolvarea unor probleme legate de baza materială a şcolii, 
şcolarizarea elevilor şi îmbunătățirea frecvenței acestora. 

Şcoala are o bună colaborare cu autoritățile locale în ceea ce priveşte repartizarea 

fondurilor necesare pentru întreținerea şcolii. Consiliul Local şi Primăria Sectorului 6 au răspuns 

solicitărilor din partea şcolii în vederea asigurării fondurilor necesare pentru funcționarea, 

întreținerea şi repararea unității şcolare. De asemenea, primăria se implică în organizarea de 
activități educative și în numeroase evenimente din viața școlii. 

Şcoala are contract de parteneriat pe perioadă nelimitată cu Poliția de Proximitate în 

vederea asigurării pazei şi siguranței elevilor, derularea unor programe de combatere a 
delincvenței juvenile, prevenirea traficului de persoane şi pentru realizarea unor ore de 
educație rutieră cu participarea cadrelor de poliție. 

Şcoala are cabinet medical şi colaborează cu personalul acestuia în vederea prevenirii 

îmbolnăvirilor la elevi şi asigurării asistențe i medicale. 

Școala noastră a realizat parteneriate cu instituții la nivel local și național pentru 
organizarea de activități culturale, activități cu caracter umanitar, activități de protecție și 

ocrotire a mediului înconjurător: 

I.2.4 ANALIZA PEST(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 diminuată semnificativ de 

conjunctura politică și legislativă, de evoluția economică la nivel local, regional, național și 

internațional, de progresul social intern și de integrarea în structurile economice și culturale ale 

Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invențiile și inovațiile în domeniul industrial, precum și necesitatea 

de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv-educativ 

și la asigurarea finalităților educaționale. De aceea, este necesară o radiografie exigentă a mediului 

în care își desfășoară activitatea instituția de învățământ, pentru a identifica oportunitățile pe care 
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trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituțională în scopul maximizării rezultate lor. 

Analiza PEST(E) a permis identificarea următorilor factori care influențează activitatea Școlii 

Gimnaziale ”Sf. Calinic de la Cernica”: 

a) Politicul 

Politica educațională a guvernului vizează consolidarea rolului școlii ca principală instituție de 

educație și învățământ, iar politica educațională la nivel regional și local este în favoarea 

dezvoltării relațiilor de colaborare între oficialități și școala noastră în scopul descentralizării și 

flexibilizării, al descongestionării activităţii, ceea ce dovedește eficientă în dezvoltarea pozitivă a 

actului educațional. 

Cadrul legislativ specific învățământului preconizează descentralizarea și autonomia sistemului de 

învățământ. Strategia de guvernare în educație vizează îndeplinirea următoare lor obiective: 

• Creşterea 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, economie și cultural; 

• Întărirea gradului de coeziune socială și creşterea participării cetățenilor la programele dc 

dezvoltare economică și socială prin promovarea cetățeniei active; 

• Stimularea creativității, inovării și transferului tehnologic, inclusiv a spiritului 

antreprenorial, la toate nivelurile de educație și de formare profesională; 

• Construirea societății cunoașterii prin transformarea educației în vector de dezvoltare 

socioeconomică; 

• Asigurarea competitivității la nivel european și internațional; 

• Depolitizarea sistemului și promovarea profesioniștilor în managementul educațional; 

• Reorientarea managementului de la control către autoevaluare, evaluare și consiliere; 

• Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii 

și analize; 

• Descentralizarea învățământului preuniversitar și creşterea autonomiei școlilor 

(descentralizare financiară, administrativă și a resursei umane); 

• Introducerea unui curriculum școlar centrat pe competențele cheie pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții; 

• Digitalizarea conținuturilor curriculare, care asigură elevilor accesul la resursele de 

învățare în format digital; 

• Creşterea vizibilității internaționale a României prin rezultatele obținute în educație; 

• Integrarea tinerilor pe piața muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel 

ridicat de creştere și de ocupate durabilă a forței de muncă, bazate pe cunoaștere; 

• Coordonarea politicilor din sectorul educației cu politicile și inițiativele altor sectoare, în 

vederea atingerii obiectivelor menționate mai sus; 

• Creşterea resurselor financiare alocate educației, inclusiv prin atragerea unor surse de 
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finanțare private; 

• Respectarea principiului dialogului social; 

• Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile și 

inițiativele comune în domeniul educației și cercetării. 

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

și mijlocii, ceea ce determină diversificarea ofertelor de școlarizare; în plan local, datorită 

diferențelor de dezvoltare economică, apar dezechilibre ce generează uri acces inegal la educație. 

Criza economică generată de pandemia de Covid-l9 a condus la scăderea nivelului câștigurilor 

lunare a numeroase familii din municipiul București. A crescut rata șomajului ca urmare a revenirii 

în țară a celor care și-au pierdut locul de muncă în străinătate. Condițiile de viață și de studiu ale 

elevilor care provin din aceste familii au fost influențate negativ. 

Majoritatea familiilor sunt preocupate de asigurarea condițiilor adecvate de trai și de educație 

pentru copiii lor. Totodată, aceste familii sunt implicate în sprijinirea personalului școlii în 

organizarea și desfășurarea acțiunilor didactice școlare și extrașcolare de succes. 

Creșterea continuă a ratei șomajului în contextul pandemiei de Covid-l9 va avea efecte negative 

asupra școlii: 

• Condiții grele de viață și de studiu pentru elevii provenind din familiile cu părinți șomeri ; 

• Diminuarea motivației pentru învățătură a elevilor; 

• Dezbinarea unor familii din cauza lipsurilor materiale; 

• Plecarea multor părinți în străinătate în căutare de locuri de muncă și lăsarea copiilor în grija 

bunicilor; dezbinarea a numeroase familii din cauza distanței fizice dintre membrii săi; 

• Șanse reduse pentru absolvenții de studii medii de a găsi un loc de muncă. 

Din perspectiva 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 cu agenții economici, vor fi soluții oportune, care vor contribui la atenuarea 

fenomenului migrației forței de muncă. 

b) Economicul 

Din punct de vedere economic, situația este satisfăcătoare, chiar dacă nu toți părinții au locuri de 

muncă stabile sau au venituri sub medie situația lor nu pune, în general, probleme mari privind 

școlarizarea, oferta educațională a școlii răspunzând în mare parte cerințelor comunității.  

Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi a celorlalte mijloace necesare pentru 

parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, ghiozdan etc.) poate reprezenta o ameninţare ce poate duce 

la dezinteres şi absenteism. 

Criza economică generată de pandemia de Covid-l9 a condus la scăderea nivelului câstiguri1or 

lunare a numeroase familii. A crescut rata șomajului ca urmare a revenirii în țară a celor care și-au 

pierdut locul de muncă în străinătate sau a intrării în șomaj tehnic . Condițiile de viață și de studiu 

ale elevilor care provin din aceste familii au fost influențate negativ. 

Majoritatea familiilor sunt preocupate de asigurarea condițiilor adecvate de trai și de educație 

pentru copiii lor. Totodată, aceste familii sunt implicate în sprijinirea personalului școlii în 

organizarea și desfășurarea acțiunilor didactice școlare și extrașcolare de succes. 
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Creșterea continuă a ratei șomajului în contextul pandemiei de Covid-l9 va avea efecte negative 

asupra școlii: 

• Condiții grele de viață și de studiu pentru elevii provenind din familiile cu părinți șomeri ; 

• Diminuarea motivației pentru învățătură a elevilor; 

• Dezbinarea unor familii din cauza lipsurilor materiale; 

• Plecarea multor părinți în străinătate în căutare de locuri de muncă și lăsarea copiilor în 

grija bunicilor; dezbinarea a numeroase familii din cauza distanței fizice dintre membrii 

săi; 

• Șanse reduse pentru absolvenții de studii medii de a găsi un loc de muncă. 

Din perspectiva 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 cu agenții economici, vor fi soluții oportune, care vor contribui la atenuarea 

fenomenului migrației forței de muncă. 

c) Socialul 

Social - se poate spune că situația este bună, legătura familiilor cu problemele școlii au fost 

permanent în atenția colectivului cadrelor didactice; în cadrul școlii, există un mod de abordare 

obiectiv și realist al problemelor sociale (șomaj, delincvență etc.), astfel încât poziția conducerii și 

a colectivului de profesori față de problematica educației este că aceasta trebuie să devină un mijloc 

de promovare socială. 

Omogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziții oarecum identice față de 

problematica educației, părinții fiind în general interesați de educația copiilor lor. Există însă și 

grupuri de interes care nu receptează educația ca pe un adevărat mijloc de promovare socială. 

Existența sărăciei (în anumite familii), ca și a unor programe mass-media neadecvate, generatoare 

de delincvență în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de educare a personalității 

elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative mai sus menționate. 

d) Tehnologicul 

Tehnologicul se oglindește într-o desfășurare bună a procesului instructiv-educativ, școala oferă 

baza materială și condiții specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor tânărului, 

pentru formarea sa (resursele financiare, din păcate, nu răspund întru totul cerințelor școlii pentru 

o reală dezvoltare a capacităților tânărului de azi, ca reprezentant al societății de mâine). 

Școala Gimnazială ”Sf. Calinic de la Cernica” este dotată cu un laborator de informatică ce conține 

24 calculatoare conectate la rețeaua Internet, astfel că majoritatea elevilor beneficiază de ore – 

operare PC și navigare pe Internet. 

Un punct de vedere critic în adoptarea noilor tehnologii îl reprezintă încă insuficienta pregătire a 

cadrelor didactice de alte specialităţi decât informatica în ceea ce priveşte utilizarea T.I.C. 

Oferta de formare în acest sens trebuie valorificată, în condiţiile motivării cadrelor didactice pentru 

a urma astfel de cursuri de perfecţionare (exemplu : Permisul European pentru Conducerea 

Calculatoarelor _ ECDL, cursul CRED) 
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Există în școală două rețele de telefonie fixă (UPC și Telekom), televiziune prin cablu, Internet. 

e) Contextul Ecologic 

Reprezintă un avantaj amplasarea școlii într-o zonă favorizată a capitalei din punct de vedere 

ecologic, unitatea fiind amplasată în zona de vest a capitalei, în imediata apropiere a Parcului 

Drumul Taberei. De asemenea școala este amplasată într-un cartier cu foarte mult spațiu verde, 

deținând o suprafață de 6700 mp spațiu verde în curtea școlii și un teren de sport în suprafață de 

6084 mp. 

Pe măsură ce tehnologia se perfecționează stilul nostru de viață se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, grija față de generațiile viitoare au în vedere reducerea poluării, reciclarea și 

refolosirea materialelor reciclabile. 

Școala beneficiază de o platformă pentru gunoaie și deșeuri selective rezultate în urma activităților 

desfășurate .Există o strânsă colaborare cu serviciile de salubritate locale. 

În acest sens școala noastră are în program pentru toate clasele a cincea opționalul ”Educație 

ecologică și de protecția mediului”, unde elevii învață cum să protejeze mediul . 

 

I.2.5 ANALIZA SWOT 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizației școlare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, 

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

a) oferta curriculară; 

b) resursele umane; 

c) resursele materiale și financiare; 

d) relațiile cu comunitatea. 

a) Oferta curriculară 

Puncte tari: 

- pentru fiecare nivel de școlarizare școala dispune de întregul material curricular (planuri de 

învățământ și programe școlare, programe școlare alternative, auxiliare curriculare - manuale, 

caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.) în conformitate cu 

standardele naționale; 

- atingerea în mare parte a finalităților specifice, pe niveluri de școlaritate; 

- existența și aplicarea planului cadru pentru fiecare ciclu de școlaritate; 

- scheme orare realizate eficient de comisia de elaborare a schemelor orare; 

- cunoașterea de către profesori, elevi și familie a planului cadru de învățământ, a ghidurilor de 

evaluare și a manualelor alternative; 

- la nivelul fiecărei catedre există portofolii cu auxiliare curriculare, ghiduri de aplicare a 

programei, culegeri de probleme și teste. 
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Puncte slabe: 

- programe școlare încărcate; 

- lipsa unor mijloace auxiliare pentru materiile opționale; 

- insuficiența ofertei de ghiduri și alte materiale complementare pentru profesori 

- folosirea insuficientă a T.I.C. 

Oportunități: 

- existența cursurilor de perfecționare acreditate pentru cadrele didactice; 

- CDȘ oferă posibilitatea satisfacerii dorinței de informare și cunoaştere în diferite domenii de 

activitate; 

- promovarea activităților și proiectelor în domeniul protecției mediului pentru dezvoltarea la 

elevi a atitudinii responsabile și asumate de protejare a naturii și mediului înconjurător; 

- posibilitatea aplicării realiste a programelor de învățământ, activitatea concentrându-se pe elev 

(și nu pe colectivitate), asigurându-se un raport just între educația pentru toți și educația pentru 

fiecare; 

- CDȘ permite valorificarea abilităților individuale. 

Amenințări: 

- programul încă excesiv informațional și încărcat; 

- baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor beneficiarilor. 

b) Resurse umane 

CADRE DIDACTICE 

Puncte tari: 

- colaborarea Școală – Primăria Sector 6; 

- personal didactic cu înaltă pregătire profesională și bogată experiență; 

- personal didactic calificat ( 100%) şi titular (80%); 

- atmosfera bună de muncă-spirit de echipă, de atașament și de fidelitate față de unitate; 

- cadre didactice ce au parcurs stagii și cursuri de formare continuă; 

- cadre didactice formate prin programe naționale; 

- cadre didactice din unitate implicate în activități metodice la nivel de sector și municipiu; 

- implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice; 

- atitudinea conducerii școlii de stimulare a competiției, de utilizare a tehnologiilor și metodelor 

didactice noi, de promovare a exemplelor de bună practică. 

 

Puncte slabe: 
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- inerția unor cadre didactice în utilizarea noilor metode de predare; 

- folosirea modalităților tradiționale de evaluare; 

- sprijin insuficient al familiilor elevilor; 

- dezinteresul unor elevi față de activitatea de formare și învățare; 

- neimplicarea cadrelor didactice în proiecte naţionale şi internaţionale 

 

Oportunități: 

- necesitatea continuării cursurilor de formare continuă pe tot parcursul vieții a cadrelor didactice, 

indiferent de vârstă și grad didactic; 

- adaptarea CDȘ la cerințele și specificul local; 

- organizarea de activități educative atractive și eficiente atât pentru elevi cât și pentru părinți; 

- dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu instituții de artă și cultură, instituții de învățământ 

preuniversitar și universitar. 

 

Amenințări: 

- rutina unor cadre didactice; 

- lipsa de motivație pentru activitățile extrașcolare; 

- implicarea scăzută a părinților în activitatea școlii; 

- statutul social marginalizat al cadrelor didactice. 

 

ELEVI 

Puncte tari: 

- majoritatea elevilor provin din cartierul Drumul Taberei și cartiere limitrofe școlii, ceea ce face 

să se contureze o atmosferă de parteneriat între toți elevii; 

- elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare pe plan local și județean, la concursurile 

școlare și extrașcolare; 

- participarea elevilor la concursuri şi sesiuni de referate şi comunicări la nivel de sector şi 

municipiu 

- existența unor elevi dornici de performanță; 

- dorința elevilor de a se implica în activități extrașcolare, de voluntariat și chiar în organizarea 

lor; 

- realizarea unor fluxuri tradiționale de colaborare cu școlile și instituțiile din sector și municipiu 

Puncte slabe: 

- mulți elevi provin din familii destrămate, fiind afectați emoțional de lipsa celui de al doilea 

părinte; 
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- bariere în relația profesor-elev; 

- influența negativă mass-media, în special a canalelor de televiziune comerciale. 

Oportunități: 

- implicarea elevilor în proiectele și programele educaționale; 

- competiția corectă a elevilor în atingerea de performanțe școlare; 

- participarea elevilor la concursuri și olimpiade școlare și obținerea de rezultate de excepție; 

- existența unor programe de formare și informare a părinților; 

- folosirea de către elevi a tehnologiei informatice în procesul didactic. 

Amenințări: 

- lipsa de motivație a unor elevi; 

- migraţia copiilor spre alte unităţi şcolare pe parcursul anului şcolar; 

- creşterea agresivităţii şi a delicvenţei juvenile; 

- lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii elevi. 

 

c) Resurse materiale și financiare 

Puncte tari: 

- o bază materială corespunzătoare capabilă să asigure un învățământ eficient, formativ-

performant; 

- local propriu cu destinație specifică; 

- starea fizică a spațiilor școlare și încadrarea în normele de igienă școlară corespunzătoare; 

- existența cabinetelor, laboratoarelor funcționale pentru anumite discipline: informatică, fizică – 

chimie, biologie, limba română, geografie și matematică; 

- sală de sport (educație fizică); 

- bibliotecă; 

- cabinet medical; 

- resurse informatizate existente; 

- mobilier nou în școală; 

- condiții foarte bune de aprovizionare cu apă și energie electrică; 

- existența unui sistem de asigurarea securității corespunzător; 

- preocuparea conducerii unității școlare în dezvoltarea bazei materiale. 

Puncte slabe: 

- lipsa unei săli pentru festivități; 
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- lipsa unei cantine proprii; 

- alocarea inadecvată a unor resurse financiare. 

Oportunități: 

- existența programului de guvernare care prevede modernizarea școlilor; 

- descentralizarea și autonomia instituțională; 

- existenţa unei curţi a şcolii foarte generoase şi cu multă verdeaţă; 

- existenţa unei baze sportive bine îngrijite; 

- parteneriat cu comunitatea locală: Primărie, părinți, ONG-uri, firme în vederea obținerii unor 

fonduri extrabugetare; 

- posibilitatea antrenării elevilor și părinților în activități de întreținere și modernizare a școlii; 

- găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru dotarea școlii prin contracte de sponsorizare 

și parteneriate specifice. 

Amenințări: 

- posibilitatea ca Primăria Sector 6 să nu dispună întotdeauna de resursele corespunzătoare 

cerințelor școlii: construirea sălii de sport, a sălii pentru activități culturale, a noi săli de clasă, 

a unei cantine; 

- buget insuficient; 

- limitarea autonomiei unității în luarea deciziilor importante. 

d) Relațiile comunitare 

Puncte tari: 

- implicarea părinților ca parteneri în educația elevilor; 

- semestrial-comisia diriginților organizează întâlniri cu reprezentanți ai Poliției în scopul 

prevenirii delincvenței juvenile și a accidentelor rutiere; 

- întâlniri semestriale cu Comitetul Reprezentativ al Părinților, suplimentate de consultații 

individuale cu părinții; 

- dezvoltarea relației profesori - elevi - părinți se realizează și prin intermediul serbărilor școlare; 

- contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extrașcolare precum: excursii, 

vizite la muzee, vizionări de spectacole, introducerea elevilor în mediul comunitar și contribuția 

la socializarea lor. 

- orientarea și consilierea vocațională a elevilor; 

Puncte slabe: 

- circulația deficitară a informației; 

- slaba implicare a unor părinți în proiectele școlii. 
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Oportunități: 

- cererea exprimată de elevi privind desfășurarea de activități comune părinți – elevi - profesori; 

- disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii (Primăria, ONG, 

Biserica, Poliția, instituții culturale); 

- interesul liceelor de a-și prezenta oferta educațională; 

- legături cu alte unităţi de învățământ pentru realizarea unor schimburi de experiență ; 

- realizarea unor proiecte de parteneriat educațional cu alte instituții de învățământ, instituții de 

artă și cultură, ONG etc.; 

 

Amenințări: 

- dezinteresul și timpul limitat al părinților pot conduce la slaba implicare a acestora în viața 

școlară; 

- organizarea defectuoasă a activităților de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar 

inversarea efectelor scontate; 

- slaba informare privind specificul și inadecvarea activităților propuse de către instituțiile 

partenere. 
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 

ORGANIZAȚIEI 

 
Educaţia este dobândirea artei de a utiliza cunoştinţe. 

Să ne dăm toată silinţa să facem din copil un om şi un carater! 

 

 
Principala noastră preocupare este de a ajuta elevul să se construiască pe sine la vârsta 

şcolară când are loc lărgirea raporturilor dintre copil şi realitatea înconjurătoare prin: 

 

• crearea unui mediu liniştit unde primează calmul şi buna dispoziţie; 

• sprijinirea independenţei, dobândirea capacităţii de decizie şi asumarea 

responsabilităţilor; 

• considerarea nevoilor afective ale elevului; 

• menţinerea unei permanente colaborări familie – școala, pentru asigurarea reuşitei 

şcolare; 

• stimularea elevilor în a-şi urmări propriul drum prin manifestări, deprinderi şi 

acţiuni 
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II.2 ȚINTE STRATEGICE 

T1. Perfecționarea cadrelor didactice pentru adoptarea strategiilor didactice interactive, 

centrate pe elev, perfecționarea strategiilor de management ale echipei manageriale 

 

T2. Valorificarea valențelor educaționale ale instrumentelor digitale pentru realizarea 

unei educații de calitate, la standarde europene 

 

T3. Asigurarea unui climat de siguranță fizică și psihică pentru elevi și cadrele didactice, 
adecvat derulării optime a activităților școlare și extrașcolare 

T4. Promovarea educației pentru o dezvoltare durabilă 

 

 

 

ARGUMENTE  PENTRU STRATEGIE 
 
Strategia  aleasă  de noi,  în condițiile  existente, este preferabilă deoarece: 

 

• respectă politicile și strategiile de dezvoltare naționale și locale; 

• este realizabilă cu resurse materiale și umane existente și previzibile; 

• foloseşte eficient resursele disponibile; 

• este rezultatul consensului în cadrul comunității; 

• duce la creşterea calității educației oferite de școală. 
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II.3 OPȚIUNI STRATEGICE 

T1. Perfecționarea cadrelor didactice pentru adoptarea strategiilor didactice 

interactive, centrate pe elev, perfecționarea strategiilor de management ale 

echipei manageriale 

 

Opțiunea 

curriculară 

Opțiunea  financiară  

și a dotărilor 

materiale 

Opțiunea  

investiției în 

resursa umană 

Opțiunea relațiilor 

comunitare 

• Proiectarea 
activităților 

manageriale pe 

baza unei 

diagnoze 

pertinente, 

specifice, 

realiste, cu ținte 

strategice care să 

vizeze proceduri 

de asigurare a 

calităț ii în 

educație; 

• Cunoașterea 

de către toate 

cadrele 

didactice a 

documente lor 

de politiică 

educațională 

elaborate extem și 

intern MEC, 

ISMB, școală) și 

implemientarea lor 

prin 

planurile 
specifice ale 
catedrelor și 
comisiibr de 
specialitate; 

• Implementarea 
curriculum- ului 
școlii, prin 

parcurgerea 
integrală a 
programei și a 

CDȘ, utilizând în 

• Asigurarea de 
către echipa de 

management a 

fondurilor necesare 

pentru achiziționarea 

de noi mijloace de 

învățământ și material 

didactic; 

• Luarea 

deciziilor 

referioare la 

necesarul 

resurselor 

financiare prin 

consultarea 

organisme lor de 

lucru; 

• Achiziționarea 

abonamentului 

anual de 

configurare, 

administrare și 

asistența a rețelei 

de internet și a 

platformei 

informatice a școlii  

; 

• Folosirea 

eficienta a 

materialului 

didactic și a 

mijloace lor de 

învățământ dîn 

dotare; 

• Recondiționarea 

periodică a 

mijloace lor de 

• Perfecționarea 
competențelor 

rrianageriale prin 

participarea 

echipei 

manageriale și a 

șefilor de comisii 

rnetodice la 

cursuri de 

management 

educaționa1; 

• Actualizarea 

competențelor 

digitale ale 

cadrelor didactîce 

prin participarea 

la cursuri de 

perfecționare 

organizate de 

CCD; 

• Perfecționarea 

rnetodică a 

cadrelor didactice 

pentru predarea 

online 

• Distribuirea de 

responsabilități 

tuturor cadrelor 

didactice, în 

vederea 

valorificării 

potențialului 

individual prin 

consultare și 

împlicare; 
• Evaluarea  

performanțelor 

• ldentificarea,  prin 
evaluare 

instiuționa lă, a 

nevoilor de 

educație ale 

comunității locale 

și căutarea 

posibilităților de 

satisfacere a 

acestora în cadrul 

normativ existent 

și cu resursele 

disponibile; 

• Colaborarea 

cu autoritățile 

locale în derularea 

de proiecte și 

programe de 

dezvoltare 

școlară; 

• Desfășurarea 

de acțiuni în 

colaborare cu 

parteneri 

externi din 

mediul 

educațional și 

din 

afara acestuia; 

• Diseminarea 

rezultate lor 

valoroase din 

activitatea 

școlii și 

promovarea lor 

în comunitate 

prin 
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procesul de 

predare-învățare 

metode activ - 

participative în 

scopul stimulării 

interesului 

elevilor; 

• Diversificarea 
ofertei de 
opționale, prin 

propunerea unor 
programe 
personalizate, 

atractive; 

• Proiectarea 
diferențiată a 

demersului 
didactic. 

învățământ aflate în 

dotare; 

• Îmbogățirea 

fondului de carte; 

• Implicarea activă 

a tuturor cadrelor 

didactice în 

găsirea de 

sponsori pentru 

derularea de 

activități 

educative. 

cadrelor 

didactice pe 

baza 

indicatorilor 

de 

performanță; 

* Motivarea cadrebr 

didactice și elevilor 

cu performanțe în 

competițiile  naționale 

organizarea de 

activităț i în 

cadrul centrelor 

metodice, 

articole 

informative în 

mass-media, 

site-ul școlii 

 

RESURSE STRATEGICE: 
 

• Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, autorități locale, parteneri de proiecte; 

• Resurse materiale și financiare: material curricular (planuri de învățământ și programe 

școlare, auxiliare curricular e, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 

echipamente IT, birotică și consumabile; 

• Resursele informaționale pentru legislația specifică (site MEC, site ARACIP, site 

ISMB, legislație actualizată) și pentru documentare cu privire la utilizarea platformelor 

de e-learning (www.clasaviitorului.ro, digital.educred.ro); 

• Resurse de experiență și 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 dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite 

în PDI; 

• Resurse de autoritate și putere: ISMB, MEC, Primărie, Consiliul local. 

 
REZULTATE   AȘTEP TATE: 
 

• Eficientizarea procesului educațional ca  urmare a monitorizării atente  a 

activității desfășurate dc căt re  responsabilii de comisii și conducerea școlii; 

• Proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educațională; 

• Valorificarea mai eficientă a resurselor umane și materiale în vederea obținerii de rezultate 

mai bune printr-un management de calitate; 

http://www.clasaviitorului.ro/
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• Creșterea interesului elevilor pentru școală, măsurat în rezultate școlare bune și foarte 

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

• Rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu; 

• Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale; 

• Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele  utilizate  în predare -

învățare; 

• O relație mai bună a școlii cu beneficiarii direcți și indirecți; 

• O imagine bună a școlii în comunitate și în afara acesteia. 

 

 

 

 T2. Valorificarea valențelor educaționale ale instrumentelor digitale pentru 

realizarea unei educații de calitate, la standarde europene 

Opțiunea curriculară Opțiunea  

financiară  și a 

dotărilor materiale 

Opțiunea  investiției 

în resursa 

umană 

Opțiunea relațiilor 

comunitare 

• Introducerea în 

cadrul CDȘ a unei 

discipline opționale 

pentru familiarizarea 

elevilor cu 

comunicarea și 

colaborarea online; 

• Introducerea în 

CDȘ a unor 

discipline opționale 

interdisciplinare care 

să valorifice 

potențialul educativ 

al softurilor și 

platformelor 

educaționale; 

• Actualizarea 

programelor 

pentru discipline 

le opționale 

existente, în 

concordanța“ cu 

cerințele privind 

învățarea online; 

• Integrarea TIC în 

lecțiile de la 

disciplinele din 

trunchiul comun, atât  

în etapa de predare 

învățare, cât și în 

• Menținerea în 

stare de bună 

funcțiune a 

calculatoare lor și 

echipamente lor 

TIC din dotarea 

laboratoarelor și 

claselor; 

• Înlocuirea 

echipamentelor TIC 

uzate fizic și 

moral; 

• Identificarea de 

noi surse de 

finanțare pentru 

achiziționarea de 

laptopuri pentru  

sălile  de clasă care 

încă nu au; 

• Asigurarea 

accesului la internet 

în toate sălile de 

clasă  printr-un nou 

contract de 

fumizare de servicii 

internet, cu 

conexiune de viteză 

superioară; 

• Achiziționarea 

de programe 

• Actualizarea 

periodică a 

competențelor 

digitale ale cadrelor 

didactice prin 

participarea la 

cursuri de formare 

organizate de CCD  

• Implicarea 

cadrelor didactice 

in activități și 

proiecte privind 

siguranța elevilor 

pe internet; 

• Conștientizarea  

elevilor cu privire 

la riscurile la care 

se expun utilizând 

neadecvat rețelele 

de socializare 

(Facebook, 

Twitter, Instagram, 

Linkedln); 

• Informarea 

elevilor despre 

legislația în 

vigoare cu 

privire la  

drepturile de autor 

pentru produsele 

• Conștientizarea 

părinților cu privire 

la efectele nocive 

ale utilizării 

excesive de către 

copii a 

calculatorului și 

internetului prin 

introducerea unor  

teme  adecvate la 

lectoratele cu 

părinții; 

• Colaborarea 

școlii cu părinții 

pentru educarea 

copiilor privind 

utilizarea în 

siguranța“ a 

internetului; 

• Implicarea 

școlii în proiecte 

educaționale 

online cu 

parteneri locali 

regionali și/sau 

naționali; 

Colaborarea cu autorităț 

ile locale, cu alți 

parteneri de la nivel local 
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etapa de evaluare; 

 

Administrarea 
sistemului de predare-
învățare online: 
actualizarea 
utilizatorilor, setarea 

claselor virtuale și 
configurarea 
aplicațiilor din 

platforma  Office 

365 A1. 

antivirus pentru 

calculatoare le din 

birouri și cabinete 

care stochează 

documente, proiecte 

sau baze de date cu 

informații 

importante ale 

școlii, 

• Aplicarea 

prevederilor din 

Regulamentul de 

Organizare și 

Funcționare a 

Școlii / 

Regulamentul de 

ordine interioară al  

laboratoarelor de 
informatică, pentru 

recuperarea pagube 

lor produse de elevi 

dacă este cazul. 

soft și măsurile de 

protecția datelor 

(licență,  produse 

freeware/shareware, 

accesarea site-urilor 

protejate, protejarea 

identității); 

Participarea cadrelor 

didactice și elevilor la 

proiecte educaționale 

online  

și cu parteneri externi 

pentru accesarea de 

fonduri europene în 

scopul finanță rii de 

proiecte de dezvoltare 

școlară axate pe dotari cu 

echipamente IT și 

produse software. 

 

RESURSE STRATEGICE: 
 

• Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, autorități locale; 

• Resurse materiale și financiare: rețea de calculatoare, echipamente IT, platforme și 

softuri educaționale, conexiune internet, birotică și consumabile; material curricular 

(planuri de învățământ și programe școlare, materiale didactice specifice); programe de 

activități, proiecte; 

• Resursele informaționale pentru legislația specifică (site MEC, site ARACIP, 

site ISMB, legislație actualizată), pentru utilizarea platformelor de elearning 

(www.clasaviitorului.ro, digital.educred.ro, pentru siguranța pe internet 

(https://oradenet.salvaticopiii.ro); 

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

administratorul laboratoarelor de informatică și al platformei Office365 

A1,informatician; formatori, și, dacă este cazul, experți din exterior; 

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

din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite 

în PDI; 

• Resurse de autoritate și putere: ISMB, MEC, Primăria, Consiliul Local. 

 
REZULTATE   AȘTEP TATE: 
 

• Actualizarea competențelor digitale ale cadrelor didactice; 

• Dezvoltarea deprinderilor elevilor de utilizare a sistemelor de calcul și a unor produse 

http://www.clasaviitorului.ro/
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software de largă răspândire; 

• Creșterea capacității de comunicare și colaborare a elevilor utilizând mijloacele specifice  

unei platforme educaționale; 

• Inovarea strategiilor didactice prin integrarea  noilor  tehnologii în procesul instructiv-

educativ; 

• Asigurarea condițiilor pentru desfăș urarea educației online în perioada suspendării 
cursurilor, ca alternativă la activitatea didactică uzuală (față – în - față); 

• Creșterea motivației elevilor pentru școală, ca urmare a utilizării unor  metode interactive de 

predare - învățare; 

• Creșterea gradului de implicare a elevilor în propria lor instruire; 

• Creșterea gradului de satisfacție al părinților pentru serviciile educaționale oferite de școală; 

• O mai bună valorificare a dotării TIC a școlii prin utilizarea softurilor educaționale și a 

platformei Office 365 A1; 

• Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității ca urmare a modernizării procesului 

instructiv-educativ prin  utilizarea tehnologiilor digitale. 

 

 

 

 

T3. Asigurarea unui climat de siguranță fizică și psihică pentru elevi și cadrele 
didactice, adecvat derulării optime a activităților școlare și extrașcolare 

Opțiunea 

curriculară 

Opțiunea  financiară  

și a 

dotărilor materiale 

Opțiunea  investiției în 

resursa 

umană 

Opțiunea relațiilor 

comunitare 

• Susținerea în 

cadrul orelor de 

consiliere și 

orientare a unor 

teme privind 

educația rutieră, 

traficul de 

persoane, riscurile 

consumului de 

droguri și 

substanțe 

etnobotanice, 

educație pentru 

sănătate; 

• Reactualizarea 

Regulamentului 

de Organizare și 

Funcționare a 

Școlii prin 

• Proiecte de buget 

fundamentate care 

să acopere 

cheltuielile de 

întreținere și 

reparații; 
• Realizarea 
unei execuții 
bugetare 
echilibrate; 

• Realizarea 

programului de 

achiziții de 

bunuri și servicii 

în condițiile 

legii; 

• Întreținerea bazei 

materiale existente și 

îmbunătățirea acesteia 

•  Asigurarea 

resurselor umane 

necesare desfășurării 

în condiții optime a 

procesului instructiv - 

educativ; 

• Prevenirea, 

gestionarea și 

reducerea 

fenomenului de 

bullying și 

cyberbullying din 

rândul elevilor de 

gimnaziu prin 

elaborarea unui plan 

coerent de politică 

școlară; 
• Consultarea factorilor 
implicați (administrator 

• Reactualizarea 

parteneriatului cu 

Poliția în vederea 

creșterii siguranței 

elevilor și 

cadrelor didactice, 

pentru combaterea 

delincvenței 

juvenile și a 

manifestărilor 

violente, a 

absenteismului 

prin  realizarea 

unor ore de 

consiliere și 

orientare cu 

participarea 

cadrelor de 

poliție; 
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introducerea de 

noi reglementări în 

cazul nerespectării 

normelor de 

conduită în 

școală; 

• Includerea în 

cadrul lecțiilor a 

unor momente 

educative 

privind păstrarea 

curățenie i și 

întreținerea bazei 

materiale a 

școlii în scopul 

menținerii unui 

ambient plăcut și 

curat, favorabil 

desfășurării 

activității în 

condiții optime; 

Introducerea în 
cadrul orelor de 
consiliere și 
orientare a unor 

teme având drept 
scop diminuarea 

violenței în 
comportamentul 
elevilor în școală 

și în mediul 
online. 

prin diverse mijloace 

de atragere a 

resurselor; 

• Asigurarea 
bazei logistice 
pentru evaluarea 
elevilor claselor a 
lI-a, a IV-a, a VI-a 
și a Vlll-a, pentru 
olimpiade școlare, 
pentru activitățile 
educative și 
sportive, extra 
curriculare și 
concursurile 

școlare; 

• Aplicarea 

prevederilor 

Regulamentului de 

Organizare și 

Funcționare a Școlii 

pentru recuperarea 

pagubelor produse 

de elevi; 
• Menținerea in 

stare de bună 

funcționare a 

sistemului de 

supraveghere 

video. 

financiar, 

administrator de 

patrimoniu, Primărie, 

Comitetul Reprezentativ 

al Părinților) în 

repartizarea bugetului; 
• Asumarea 
răspunderii 

personalului 
didactic privind 
păstrarea 

patrimoniului 
școlii; 

• Implicarea 

membrilor 

Consiliului de 

Administrație in 

gestionarea 

bunurilor și 

recuperarea 

pagubelor; 

• Monitorizarea 

respectării de către 

elevi și personalul 

școlii a legislației 

în vigoare, a 

prevederilor 

Regulamentului de 

Organizare și 

Funcționare a 

Școlii. 

• Colaborare cu 
ISU în vederea 

inițierii elevilor 
pentru adoptarea 

unui 
comportament 
adecvat în 

situații de 
urgența“, prin 

prezentări 
teoretice la orele 
de consiliere și 

orientare, 
urmate de 

exerciții 
demonstrative, 
simulări; 

• Parteneriat cu 
Direcția de 
Sănătate Publică 

și Agenția 
Antidrog în 

vederea 
organizării de 

activități de 
informare a elevilor 
privind efectele 
nocive ale 
consumului de 
droguri; 

 
Implicarea Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinților în menținerea 

disciplinei elevilor și 

combaterea 

absenteismului 

 

 

 

RESURSE STRATEGICE: 
 

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

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

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

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

• Resursele informaționale pentru legislația specifică: site MEC, site ARACIP, site ISMB, 

legislație actualizată; 

• Resurse de experiență și expertiză: echipa manageriale, responsabili de comisii, experți 

din exterior; 

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

din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite 

în PDI; 

• Resurse de autoritate și putere: ISMB, MEC, Primăria, Consiliul local. 

 

 

REZULTATE   AȘTEP TATE: 

• Proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere și orientare și activități 

educative având în vedere asigurarea condițiilor optime de studiu și siguranță pentru elevi 

și cadre didactice; 

• Creșterea gradului de siguranță a elevilor în școală; 

• Formarea la elevi a deprinderilor de respectare a normelor de siguranță pe internet; 

• Diminuarea fenomenului de violență din rândul elevilor în școală și în mediul online; 

• Creșterea numărului de elevi implicați în activități educative școlare și extrașcolare; 

• Creșterea interesului elevilor față de păstrarea bunurilor și a ambientului școlii; 

• Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate la admiterea în licee; 

• Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul școlii și de 

condițiile de siguranță din școală; 

• Fluxul activităților desfășurate în școală în  domeniul vizat este îmbunătățit. 

 

 

 

 

 

 

T4. Promovarea educației pentru o dezvoltare durabilă 

 
Opțiunea 

curriculară 

Opțiunea  financiară  și a 

dotărilor materiale 

Opțiunea  

investiției în 

resursa umană 

Opțiunea 

relațiilor 

comunitare 

• Abordarea 

interdisciplina

ră a educației 

pentru 

dezvoltare 

• Repararea, recondiționarea 

sau înlocuirea mobilierului 

deteriorat; 

• Achiziționarea/confecționar

ea de manuale, CD-uri 

materiale înformative pe 

• Participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri de 

formare tematice 

(managementul 

• Continuarea 

proiectului 

„ din cadrul 

Programului 

Internaționa l 
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durabilă, la 
nivelul ariilor 

curriculare 

Matematică și 

științe, Om și 

societate, 
Tehnologii; 

• Introducerea 

în CDȘ a unor 

discipline 

opționale pe 

teme de 
educație 

pentru 

sănătate 

(alimentație 

sănătoasă, 
mis,care în aer 

liber, 

prevenirea 

consumului de 
substanțe 

nocive, a 

dependenței 

de calculator) 
și educație 

ecologică; 

• Dezbateri pe 

teme de igienă 

și măsuri de 

protecție 

împotriva 
înfecției cu 

viruși în 

cadrul orelor 

de consiliere și 
orientare, cu 

participarea 

unor 

specialiști din 

domeniul 
medical; 

• Activități 

extracurricuhr

e 

complementar

e pentru 
formarea unui 

teme de mediu și 

distribuirea lor în rândul 

elevilor; 

• Actualizarea periodică a 

articolelor de la panoul 

„Eco”; 

• Acțiuni de colectare și de 

valorificare a deșeurilor 

acumulate în școală și în 

familiile elevilor, pentru 

finanțarea activităților și 

produselor realizate în 

diferite proiecte 

• Asigurarea de resurse 

financiare pentru finanțarea 

proiectelor educaționale 

pentru o dezvoltare durabilă 

pe care le derulează școala; 

• Dezinsecție, deratizare și 

igienizare periodică a 

spațiilor școlare: săli de 

clasă, laboratoare, cabinete, 

holuri. 

 

stresului 

managementul 

timpului educația 

pentru sănătate, 

cursuri de 

acordare a 

primului ajutor, 

educație 

ecologică); 

• Combaterea 

sedentarismului 

și a dependenței 

de jocurile de 

calculator și 

rețelele de 

socializare din 

mediul virtual 

prin organizarea 

de  activități 

turistice și 

sportive pentru 

elevi, 

• Angrenarea 
elevilor în acțiuni 

de curățenie și 
ecologizare în 

scopul formării 
deprinderilor de 

menținere a unui 
mediu curat și 
sănătos; 

• Participar

ea elevilor la 

concursurile 

pe temă 

ecologică și 

de educație 

sanitară 

• Implicarea 

unui număr cât 

mai mare de 

elevi în 

proiectele școlii  

„Eco- școah”; 

menținerea 

titlului 
„Eco-Școala”; 

• Implicarea 

părinților, a 

comuniății 

locale în 

acțiunile de 

ecologizare 

organizate de 

școală, in 

scopul 

sensibilizării 

opiniei publice 

locale cu privire 

la protecția 

mediului 

înconjurător; 

• Participarea 

școlii la 

programul 

național „Și eu 

trăiesc sănătos” 

și la alte 

proiecte pe 

teme de 

educație pentru 

sănătate; 

• Parteneriat 

cu Direcția de 

Sănătate 

Publică și 

Agenția 

Antidrog în 

vederea 

organizări i de 

activități de 

informare a 

elevilor 

privind 

efectele 

nocive ale 

consumului 

de droguri; 

• Popularizar

ea activităților 

și rezultatelor 

proiectelor de 
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stil de viață 
sănătos, 

realizate în 

„Săptămâna 

altfel”: 

• Activități în 

aer liber, 

excursii, 

drumeții 
competiții 

sportive, în 

care să fie 

antrenați cât 

mai mulți 
elevi. 

 

mediu derulate 

de școală prin 

fluturaș i, 

pliante, 

bannere, 

articole de 

presă în mass-

media locală, 

site-ul școlii 

 

 

RESURSE STRATEGICE: 
 
• Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, personal auxiliar, autorități locale; 

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

proiecte, bugetul alocat proiectelor, echipamente IT, birotică și consumabile; 

• Resursele informaționale pentru legislația specifică: site MEC, site ISMB, site-urile 

programelor, legislație actualizată; 

• Resurse de experiență și expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, 

formatori, experți din exterior; 

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

perspectiva unei dezvoltării școlare durabile și pentru evaluarea rezultate lor stabilite în PDI; 

• Resurse de autoritate și putere: ISMB, MEC, Primăria, Consiliul local. 

 

 

REZULTATE   AȘTEP TATE: 
 

• Formarea la elevi a unui stil de viață sănătos, prin alimentație echilibrată și mişcare; 

• Formarea la elevi a deprinderilor de igienă și dc protejare a sănătății personale; 

• Crearea și menținerea unui climat sănătos, curat și plăcut în școală, adecvat desfășurării 

procesului instructiv educativ; 

• Formarea și dezvoltarea la elevi a deprinderilor de economisire, curățenie și protejare a 

mediului; 

• Conștientizarea elevilor și a comunității locale cu privire la efectele nocive ale poluării asupra 

mediului înconjurător; 

• Formarea unor atitudini de respect și prețuire a mediului; 
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• Consolidarea relațiilor de colaborare dintre școală și partenerii din comunitatea locală; 

• Creșterea vizibilității școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și rezultatelor 

proiectelor implementate. 
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III.  IMPLEMENTAREA  STRATEGIEI 

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

NR. 

CRT. 

DOMENIUL 

FUNCȚIONAL 

PROGRAME 

PROPUSE 

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

1 Currriculum • Creşterea calității 

activității de predare-

învățare 

• Inovarea procesului 

instructiv-educativ prin 

utilizarea noilor tehnologii 

• Realizarea educației 

pentru dezvoltarea durabilă 

• Îmbunătățirea 

rezultatelor școlare 

ale elevilor 

T1 

 

 

T2 

 

T4 

2 Resurse umane •Perfecționarea pregătirii 

metodico-științifice a 

cadrelor didactice, cu accent 

pe competențele digitale 

• Perfecționarea 

competențelor   manageriale 

T1 

3 Resurse  materiale  și 

financiare 
• Îmbunătățirea 

condițiilor dc studiu și de 

siguranță 

 

T3 

4 Relatii comunitare • Diversificarea 

parteneriatelor la 

nivel local/național 

T4 
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IV.MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA 

PROIECTULUI 

 
În elaborarea prezentului Proiect dc Dezvoltare Instituțională, au fost consultați: 

• cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite 

pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o; 

• reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptările acestora și modul în care au 
fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm 
și să le dezvoltăm în etapele următoare. 

Consultările au fost realizate în perioada de elaborare a proiectului. 

Prezentul PDI intră în vigoare începând cu octombrie 2020. PDI este documentul 
principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale școlii. 

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea școlii la începutul anului școlar 2020- 

2021, pe informațiile obținute din rapoartele responsabililor dc comisii, din informații provenite 

de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educațional. Pentru realizarea 

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

financiare, dar pot apărea și condiționări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, 

conjuncturale. Directorul școlii este răspunzător dc realizarea obiectivelor din PDI și are datoria 

de a stabili direcțiile de acțiune și de a interveni cu măsuri dc optimizare a acestora. 

Se vor monitoriza rezultatele obținute 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 acțiunîlor. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, 

ședințele cu părinții și ale Consiliului de administrație. 

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 la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din 
planurile operaționale asociate semestrului încheiat. 

Pe perioade scurte (anuale, semestriale), ținând cont de realitățile momentului, pot apărea 

noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate și cuprinse 

în Planul managerial anual a1 școlii. 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 facute de 

beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. 

Monitorizarea se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în implementarea 

activităților, sau dacă planul de lucru trebuie modificat. 

Modalități de evaluare: 

• Fișe și alte instrumente de autoevaluare 
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• Chestionare 

• Evaluare externă 

• Rapoarte scrise 

• Ședințe periodice 

• Fișe de analiză a documentelor școlii 

• Ghiduri de bune practici 

• Ghiduri  de observație 

• Situații statistice. 

 

Indicatori de evaluare: 

• 100% din numărul cadrelor didactice aplică metode interactive 

• 80% din numărul elevilor realizează progres școlar 

• toți elevii beneficiază de un mediu școlar atractiv 

• 70% din numărul părinților sunt implicați în activități școlare și/sau extrașcolare 

• 0% elevi cu abandon școlar 

• laboratoare de informatică funcționale 100% 

• toate activitățile sunt monitorizate. 

 

Modalități de diseminare: 

• afișarea PDI în școală, la loc vizibil, și pe site-ul școlii, la   
adresa www.scoala164.ro 

• înaintarea unui exemplar Primăriei 

• prezentarea proiectului partenerilor 

• realizarea unor ședințe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor 

didactice, elevilor, părinților și membrilor comunității. 

 

http://www.scoala164.roâ/

