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Planul de dezvoltare al unitatii pentru perioada 2017-2021, 

va urmari dezvoltarea Scolii Gimnaziale ,,Petofi Sandor”in raport cu politica generala de 
dezvoltare organizationala,avand la baza : 

IDEALUL EDUCATIONAL AL SCOLII ROMANESTI:  

,,Dezvoltarea libera,integrala si armonioasa a individualitatii umane,formarea personalitatii 
autonome si creative.” 

 

       Baza conceptuala a planului 

Proiectul este conceput in conformitate cu legislatia si 

reglementarile in  vigoare: 

 LEGEA NR.1/2011 Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările 
ulterioare  

 LEGEA NR. 53/2003 CODUL MUNCII, republicata,cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 
consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar Metodologia-
cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 
învățământ preuniversitar  

 LEGEA-CADRU NR.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice  

 LEGEA NR. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice  

 LEGEA NR.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ  

 LEGEA NR. 82/1991 Legea contabilităţii  cu completările ulterioare   
 ORDINUL NR.5559/07.11.2011 privind Concediul de odihnă al personalului didactic 

din învățământ  
 LEGEA 250/2002 Concediul de odihnă personalul nedidactic  
 LEGILE PRIVIND BUGETUL   LEGEA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE   
 LEGEA NR. 90/1996 Protecţia muncii  
  LEGEA NR.263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice  
  HG nr.257/2011 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
  O.M. NR. 5115/2015 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar  
  Ordinul 5561/07.10.2011 privind Metologia privind formarea continuă a personalului 

din învățământul preuniversitar  
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  O.M. nr.6143/01.11.2011 privind Metologia de evaluare anuală a activității 
personalului didactic și didactic auxiliar cu modificările ulterioare ( OMEN NR. 
3597/18.06.2014)  

 Regulamentul de inspecție școlară a unităților de învățământ 
 O.U. nr.75/2005 cu modificările și completările ulterioare privind Asigurarea calităţii 

în educaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și 
completările ulterioare  

  Ordinele, notele, notificările şi precizările MEN şi I.S.J.   
  Strategia Lisabona – Program detaliat de lucru  
   Raportul privind starea învăţământului pe anul şcolar anterior 
  Ordinul 4742 / 10.08.2016 privind aprobarea Statutului Elevului 
 Ordinul 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. 

     Structura PDI 

Cadrul strategic de planificare a actiunilor scolii 

Partea I. Diagnoza 

a) Corelarea PDI al scolii cu prognozele tendintelor europene,a planurilor 
nationale de dezvoltare (PND),regionale (PRAI) si locale (PLAI) 

b) Scurt istoric al scolii 
c) Analiza rezultatelor anului scolar trecut 
d) Diagnoza mediului intern 
e) Diagnoza mediului extern 
f) Analiza SWOT si prioritatile strategice pana in 2021 

 
                       Partea a II a.Strategia 

Viziunea scolii. 

Prezentarea scopului/misiunii.Tintele sau scopurile strategice Resurse strategice.Optiuni 
strategice.Rezultate asteptate. Riscurile si avantajele proiectului. 

             Partea a III a.Planurile operationale 

PLAN OPERATIONAL - Anul scolar 2017-2018; Strategie,Actiuni/Responsabilitati/termene 
Resurse/Evaluare/Indicatori de performanta. 

Partea a IV a. Monitorizarea.Evaluarea 

  

Partea I    DIAGNOZA 

I.a)     Corelarea planului de actiune al scolii cu prognozele tendintelor europene,a planurilor 
nationale(PND), regionale (PRAI),si locale(PLAI)  
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Luand in considerare informatiile continute in Ghidul de elaborare a Planurilor de 
Actiune/Dezvoltare a Scolilor orice plan de dezvoltare elaborat intr-o institutie de invatamant 
preuniversitar ,se elaboreaza pornind de la general (adica de la Strategiile europene,la  
prioritatile nationale prevazute educatie in general si formare profesionala in special, catre 
cele regionale(PRAI) si locale(PLAI) pentru invatamantul gimnazial si in final sa fie 
prezentate specificitatile localitatii in care functioneaza scoala,oportunitatile oferite dar si 
riscurile existente vis a vis de oferta educationala  pentru filiera si profilul scolii in ceea ce 
priveste orientarea scolara si profesionala a absolventilor de clasa a VIII a. Scopul PLAI  este 
de a imbunatati corelarea dintre oferta institutiei de invatamant si  nevoile de  dezvoltare 
socio-economica la nivel judetean  

Datele culese si introduse in PDI sunt cele care ne dau cadrul strategic de planificare ( 
CONTEXTUL) dar in acelasi timp  ne ajuta sa avem un sistem complex de informatii pe 
termen mediu si lung necesar pentru stabilirea scopului si rolului scolii in dezvoltarea 
invatamantului . 

In aceasta lumina vom introduce  in structura planului   DATE  CARE ILUSTREAZA  
CONTEXTUL  (european, national,regional si local)  in care functioneaza invatamantul 
din tara noastra si in final cel caruia i se subsumeaza si Scoala Livada. 

In  formularea strategiei de dezvoltare a sistemului educational directiile europene: 

• pun in lumina sferele de vulnerabilitate care se manifesta in acest domeniu 
formulate ca prioritati de dezvoltare (cuprinse in  Strategia „Europa 2020 
(previziunile acopera perioada 2016-2020 perioada care este propusa acum  in 
PDI-ul scolii) 

adica   1. Creştere inteligentă, prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare și 
inovare;   

                   2. Creştere durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon;  

                  3. Creştere incluzivă. prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe 
reducerea sărăciei 

  Strategia „Europa 2020” stabileşte o serie de ţinte grupate sub 5 obiective(Dintre ele ne 
sunt folositoare datele ce se refera la ocuparea fortei de munca si  educatie) 

• Ocuparea forţei de muncă - o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în 
rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani 

• Educaţie - reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii - creşterea la 
peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în 
vârstă de 30-34 de ani 

Ţintele şi obiectivele Strategiei „Europa 2020” au fost transpuse 11 obiective 
tematice(Dintre acestea ne pot fi de folos in planificarea actiunilor scolii, urmatoarele): 
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1. Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi 
comunicaţiilor 

2.  Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 
3. Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă 
4.  Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

INSTRUMENTELE  pe care le putem folosi pentru a  ne apropia de aceste obiective sunt,in 
prevederile aceluiasi document PROGRAMELE de finantare pe diferite domenii 

B)    Romania si-a asumat si ea in cadrul Strategiei Europa 2020  atingerea unor tinte de 
actiune(, care vor fi implementate prin intermediul Programelor Naţionale de Reformă 
(PNR) care ating si domeniul educational care ne intereseaza. 

 
• rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%  

2. nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României  

3. obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:  

4. emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900 

 5. 24% din energia produsă să provină din surse regenerabile 

 6. creşterea cu 19% a eficienţei energetice  

In aceasta directie care se refera la rata de ocupare a populatiei cu varsta intre 20 si 64 de 
ani  observam o preocupare nationala fata de o situatie cu care se  confrunta si scoala 
romaneasca (si unitatea nostra scolara) de cătiva ani; este vorba  de  fenomenul de parasire 
timpurie a scolii .de abandonul scolar la varste tot mai mici care se doreste a fi diminuat 
pana la o valoare de sub 11,3%:  

•  rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%  
•  ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 

terţiar, de cel puţin 26,7%  
scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000 

 DIRECTII DE ACTIUNE  DE LA NIVEL REGIONAL  ( regiunea de Nord Vest a 
Romaniei) care explica in fond specificul economic al regiunii si  o anumita tendintă  de 
orientare a fortei de munca din regiune catre zone exterioare frontierelor tarii 

Profilul socio-economic al regiunii   /  Localizare geografică 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată în baza Legii 151/1998 prin asocierea 
voluntară a autorităţilor locale şi judeţene din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 
Maramureş, Satu Mare şi Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.160 km2 , reprezentând 
14,3% din teritoriul României. Regiunea Nord-Vest se situează astfel pe locul 4 la nivel 
naţional în privinţa suprafeţei, respectiv pe locul 29 între cele 273 regiuni ale UE.        
(este o regiune   de tranzitie) 

În cadrul UE, regiunea are o poziţie geografică periferică la graniţa estică a UE 
învecinânduse cu Ucraina. Poziţia este strategică, regiunea fiind poartă de intrare în 
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România dinspre Ungaria, respectiv în exteriorul UE înspre Ucraina şi Moldova. Regiunea 
este situată la intersecţia axelor Nord-Sud şi Est-Vest ale Europei (centrul geografic al 
Europei fiind situat pe Tisa, în localitatea Rahău la mică distanţă de orașul Sighetu 
Marmaţiei 

   MEDIUL NATURAL „regiunea prezintă un potenţial ce poate fi exploatat cu uşurinţă 
din punct de vedere economic şi turistic, respectând principiile protecţiei mediului şi ale 
dezvoltării sustenabile.” 

Provocarea pe termen lung va fi păstrarea mediului natural şi scăderea vulnerabilităţii 
regiunii la efectele schimbărilor climatice. Rămâne o preocupare de asemenea 
valorificarea superioară a apelor minerale, termale şi sărate din regiune. 

URBANIZARE Este  „o regiune preponderent rurală apropiată de oraş (Satu Mare)” 

     MIGRATIE - migraţia populaţiei, cu precădere migraţia externă. Cele mai mari 
scăderi, în perioada 1992-2011, au fost înregistrate de oraşele: Ștei (-37,3%), Vaşcău (-
30,6%), Negreşti-Oaş (-28,7%),ETC 

La polul opus, se regăsesc o serie de oraşe cu o evoluţie mult mai stabilă a populaţiei 
în perioada 1992-2011: Tăuţii-Măgheruş (+5,1%), Borşa (-1,2%), Seini (-4,6%), Ulmeni 
(-4.9%), Cluj-Napoca (-5,9%), Livada (-6%)  

Aceasta miscare de populatie a dus la aparitia unui  FENOMEN DE 
SUBURBANIZARE- ne referim aici la oraselele Tăuţii-Măgherăuş şi Baia Sprie, în 
vecinătatea municipiului Baia Mare si  Livada lângă Satu Mare, etc.) 

  Datele despre    DEMOGRAFIE 

Din punct de vedere demografic, Regiunea Nord-Vest se prezintă similar cu celelalte 
regiuni ale României. Totuşi, rămâne una dintre cele 3 regiuni cu migraţie netă pozitivă 
din ţară. Nici din punct de vedere al accesului la educaţie, sănătate, piaţa muncii nu se 
înregistrează diferenţe notabile faţă de media naţională. Veniturile salariale rămân foarte 
mici (Regiunea Nord-Vest se află pe penultimul loc din România în privinţa nivelului de 
salarizare). Îngrijorătoare rămâne evoluţia natalităţii corelată cu tendinţele de emigrare 
care rămân practic la un nivel constant. Ponderea romilor în totalul populaţiei regiunii 
a crescut la 4,55%, Regiunea Nord-Vest fiind a doua ca pondere a populaţiei rome 
din România 

 Directii  regionale  referitoare la domeniul       EDUCATIEI 

Potrivit datelor statistice în intervalul de timp 2005-2011, populaţia pe grupele de vârstă 
vizate de sistemul formal de educaţie (0-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani, 15-19 şi 20-24 ani) este 
în continuă scădere. Evoluţia populaţiei şcolare în intervalul de timp considerat prezintă 
de asemenea tendinţe de scădere. În anul 2011 populaţia şcolară din regiune era de 
516.575 persoane (cu 10,4% mai puţin decât în anul 2005 când era de 576.766 persoane), 
distribuită astfel: 359.860 în mediul urban şi 156.715 în mediul rural. Nu se remarcă 
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dezechilibre privind distribuţia pe sexe. Învăţământul preşcolar a cunoscut un trend 
ascendent, în ce priveşte efectivul copiilor înscrişi, în timp ce învăţământul primar şi 
gimnazial (inclusiv cel special) sunt în uşoară descreştere.  

     Datele despre    CALITATEA INVATAMANTULUI 

Cea mai mare problemă, specifică României şi inclusiv a regiunii noastre în ce priveşte 
învăţământul obligatoriu  este calitatea învâţământului. Astfel, conform Eurostat în 
2009,  40,4% (cel mai mare procent din U.E.) dintre elevii români în vârstă de 15 ani 
nu au competenţe de bază privind înţelegerea, folosirea şi utilizarea unui text scris 
(prin aplicarea testului PISA) în timp ce media europeană este de 19,6%. 

 În ceea ce priveşte rata părăsirii timpurie a educaţiei, Regiunea Nord-Vest se situa 
în anul 2012, pe locul 3 din ţară, după Regiunile Bucureşti-Ilfov şi Vest, 

Raportul elevilor ce revin unui cadru didactic a fluctuat în jurul valorii de 14 per 
total. Tendinţe de creştere se observă la nivelul preşcolar şi liceal, iar la nivel superior s-a 
înregistrat o îmbunătăţire importantă a acestui indicator. Analiza pe medii în ciclul 
preşcolar şi liceal, arată că în mediul rural raportul numărului de elevi ce revin unui cadru 
didactic este sensibil mai ridicat (18,35, respectiv 18,27 în anul 2011) comparativ cu 
mediul urban (14,77, respectiv 14,25). În învăţământul primar şi gimnazial raportul elev-
cadru didactic este mai favorabil în mediul rural (15,65 şi 9,30) decât în mediul urban 
(17,48 şi 10,54). 

Datele despreAbandonul scolar  (Sursa-: Analiza sistemului de invatamant preuniversitar 
din Romania in perspectiva unor indicatori sintetici Institutul de stiinte ale educatiei-editura 
Universitara Buc 2015) 

Aceasta problema este un nerezolvata in tara noastra,mai mult e ingrijoratoare in situatia in 
care comparam rata de abandon cu cea similara din tarile europene vestice, UNDE : 

RATA DE 
ABANDON 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

TOTAL 2,2% 3,2% 3,8% 2,8% 
Rata de parasire timpurie a scolii (elevi de varsta gimnaziului care nu mai reiau studiile  dupa 
18 ani ) e de remarcat ca a devenit ceva mai mica; a scazut  de la 18.4% in 2010 la 17,3% in 
2013 . Prevederile pana in 2020 sunt ca ea sa scada sub 11,3% (date la care s-a angajat  tara 
noastra) 

Aici recuperam foarte greu efectele crizei din 2008-2010 (Date preluate din : (Sursa-: Analiza 
sistemului de invatamant preuniversitar din Romania in perspectiva unor indicatori sintetici 
Institutul de stiinte ale educatiei-Editura Universitara Buc 2015). 

I.b) Scurt istoric al scolii  

Localitatea Livada este aşezată în nord-vestul Transilvaniei la limita celui de-al 21-lea 
km de centrul judeţului Satu-Mare, împărţită în două de râul Rakta (Egerul Mare), situată în 
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Câmpia Someşului şi cea a Turului, la bifurcaţia şoselei Satu Mare –Baia Mare şi Negreşti-
Oaş. 

 Primele documente scrise despre localitate, este actul de denoaţie din 1270, când 
regele Ungariei Ştefan al V-lea a donat domeniul unui feudal Morócz (Mauriciu), iar din anul 
1447 Livada-Veche este stăpânită de familia SÁRKÖZI János, iar Livada-Nou de către 
familia ÚJLAKI Domokos. De aici provine şi denumirea de azi ai localităţii 
SÁRKÖZÚJLAK, cum această denumire nu s-a putut traduce în limba română, în anul 1932 
printr-o Hotărâre dată de prefectura judeţului, localitatea a fost numită LIVADA. 

Între anii 1621–1622 în localităţile Livada-Nouă (Újlak) şi Livada-Veche (Sárköz) s-
au deschis primele şcoli confesionale, în fruntea cărora a stat preotul bisericii. Şcolile 
confesionale îşi  încetează activitatea treptat şi locul lor este luat în anul şcolar 1924 – 1925 de 
prima şcoală de stat din localitate. 

Prin Legea nr.322 din 14 iulie 2006, Parlamentul României a declarat comuna noastră 
ORAŞ, anunţul a fost publicat în M.O. nr.631 din 21 iulie 2006, şi astfel Livada a devenit cel 
mai tânăr oraş din judeţul Satu-Mare. Alte date istorice pot fi regăsite pe pagina Web a şcolii 
la adresa: www.scoalalivada.ro 

In prezent coordonatele scolii sunt: 
Unitatea şcolară cu personalitate juridica : Şcoala Gimnazială ,,Petőfi Sándor” Livada, 

cu structurile scolare: 
• Gradinita cu Program Prelungit Livada 
• Scoala Primara Adrian 
• Scoala Gimnaziala ,,Iosif Tiproc”Dumbrava 

• Adresa unităţii: Livada, str.Oaşului  nr. 5, cod.447180, judeţul Satu-Mare,   
• Tipul şcolii: Şcoală cu clasele 0-VIII, cursuri de zi –invatamant prescolar (program 

normal si program prelungit), primar si gimnazial. 
• Programul şcolii: 8.00-15.00, funcţionare la indice I, 
• Limba de predare: româna - maghiară 

 
I.c) Analiza rezultatelor anului scolar trecut 2016-2017 

Realizarea planului de scolarizare pe nivele si sectii de invatamant 

Nr.c
rt 

Nivelul inv. Nr.grupe/ 
clase 

Nr.de prescolari 
/elevi 

Limba de 
predare 

Procent pe 
nationalit 

1 Prescolar  
16 gr/248 
copii presc. 
 

8  (7 ,PP) 
4 
2 
2 

128-in Livada 
67- in Livada 
26- Dumbrava 
27-Adrian 

Romana 
Maghiara 
Romana 
Maghiara 

62% romani 
38% 
maghiari 

2 Primar 
23 cls/414 
elevi 

8 
9 
1  -ADS 
3 
2 

140- Livada 
157-Livada 
25-Livada ADS 
52-Dumbrava 
40-Adrian 

Romana 
Maghiara 
Maghiara 
Romana 
Maghiara 

 
46,4% 
romani 
53,6 % 
 

3 Gimnazial  
18 cls/371 

6 
8 

124-Livada  
143 –Livada 

Romana 
Maghiara 

44,2 % 
romani 

http://www.scoalalivada.ro/
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elevi 2 
2 
 

64- Livada –FF 
40- Dumbrava 

Maghiara 
Romana 

55,8% 
maghiari 

 TOTAL 56 cls/gr 1033 elevi/presc s.r. 
49,4% 

s.m 50,6% 

  

Incadrarea scolii  

-personal didactic calificat  (1 suplinitor nec.pe post de educatoare la GPN Adrian):din care, 

• 23 educatoare- 13 s. Romana/ 10 s.maghiara 
• 23 invatatoare- 11 s. Romana /12 s.maghiara 
• 37  profesori – 15  s. Romana /22 s.maghiara 
• 4 pers.did.auxiliar ( contabil,2 admin,1,5 norma secretar) 
• 21 pers nedidactic (2 fochisti,muncitori,ingrijitori gradinita si curatenie) 

Corpul profesoral este dominat de cadre tinere la nivelul gradului II, invatatoarele si 
educatoarele au majoritatea gradul I. Incadrarea este cu profesori titulari ,peste 85% 

 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ: 
 

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: 
egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul 
pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de 
afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, 
intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.  

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme 
privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.  

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat 
deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; 
este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, 
colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  

 
Mediul social al elevilor: elevii provin din familii cu nivel de scolarizare mediu, 
majoritatea având ocupatie; provin din medii economice, sociale si culturale diverse, 
ceea ce nu creeaza dificultati pentru realizarea coeziunii si eficientei actiunilor 
educationale. Se constata cresterea numarului de elevi proveniti din familii cu 
dificultati materiale si a celor având cel putin unul dintre parinti plecat la munca în 
strainatate, copiii fiind lasati in grija bunicilor sau altor rude, chiar vecinilor.  

 RESURSE MATERIALE:  

 Unitatea şcolară dispune de 14 clădiri,  în care se află : 

 16 – săli pentru grupe de grădiniţe, 
 38 – săli de clasa dotate in mare parte cu mobilier modern, 
   1 – cabinet de limba română, 
   1 – cabinet de matematică, 
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   1 – cabinet de fizică-chimie, 
   1 – cabinet biologie, 
   1 – cabinet de informatică, 
   1 – sală festivă, 
   1 – centru de documentare şi informare, 
   1 – biblioteca cu peste 10.000 de volume, 
   1 – cabinet medical cu 2 asistente, 
   1 – cabinet de consiliere psiho-pedagogică. 
   1 – sală de sport care necesită reabilitare, 

 
Material didactic: şcoala a avut o dotare bună cu material didactic modern dar deja s-

a uzat .Cabinetul de informática este aproape neutilizabil,calculatoarele fiind vechi si 
distruse,lipsesc dulapurile pentru materiale didactice ,din cabinete si clase, ar fi necesara o 
reabilitare interioara a instalatiilor electrice,pardoselei, peretilor, dotari cu table noi, mese si 
scaune,calculatoare si videoproiectoare. La gradinite mobilierul este in stare buna, dar lipsesc 
dotarile cu materiale didactice conform standardelor invatamantului prescolar. Patuturile 
copiilor din 2 sali de grupa de la GPP sunt din 1976 si necesita schimbate, e nevoie si de 
dotari la cantina/bucatarie. 

In perioada 2007-2010 s-au facut multe lucrari de investitii –constructii si reabilitari –
din bani proveniti de la Guvernul Romaniei dar din pacate un s-au mai accesat proiecte de 
finantare pentru dotari. 

Trebuie sa avem in vedere ca mediul ambiant isi pune amprenta asupra copilului si de 
aceea  sa-l construim cu grija sa fie prietenos, functional,estetic, sigur,sa nu- i puna in pericol 
viata si sanatatea  c isa fie propice explorarii si invatarii. 

 
II d)  Diagnoza mediului intern 

 
(management evaluare,curriculum resurse umane resurse financiare parteneriate:cu puncte tari 
si puncte slabe; riscuri  
                                                                PUNCTE TARI 

  2. Diagnoza mediului intern                            

                                                    MANAGEMENT 

Pe parcursul anului echipa de conducere a scolii a urmarit   obiectivele planului managerial şi 
măsurile de ameliorare care s-au impus după prezentarea raportului de analiză anuală a 
activităţii.  

 Cele mai importante activităţi pe care le-am desfasurat  au fost:   

Asigurarea condiţiilor pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 

Menţinerea pe tot parcursul  anului scolar  a unui climat favorabil  desfăşurării procesului 
instructiv-educativ şi asigurarea suplinirilor pentru situaţii de boală sau neprevăzute din 
activitatea unor colegi 

Efectuarea de asistenţe la ore, activităţi educative şi ore demonstrative sau lecţii de inspecţie 
curentă sau speciala  şi analiza orelor asistate;  
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 Consilierea profesorilor cu privire la cerinţele metodologice ale predării-învăţării, proiectării 
şi întocmirea mapei comisiilor metodice şi a profesorului de specialitate 

Organizarea  şi susţinerea concursurilor  educative sau extracurriculare desfăşurate în şcoala 
noastră, in special in CDI 

  Promovarea unui management deschis iniţiativelor catedrelor de specialitate. Am urmarit sa 
transparentizam munca noastra si  realizările cadrelor didactice de asemenea  dar in acelasi 
timp si  deficienţele pe care le-am constatat. 

Intocmirea orarului scolii   

S-au întocmit catedrele şi s-au repartizat dirigintii. Cataloagele au fost completate înaintea 
datei de începerea   anului şcolar şi s-a urmărit pe parcursul semestrului completarea notelor, 
absenţelor şi a mediilor.  Au existat şi abateri de la regulamentul şcolar mai ales in privinta 
notarii si a absentelor 

Fişele posturilor au fost actualizate pentru tot personalul 

S-a realizat îndrumarea şi controlul activităţii compartimentului administrativ urmărindu-se 
perfecţionarea sistemului de lucru informatic în sectoarele de secretariat şi contabilitate 

PUNCTE TARI: 

• S-au luat decizii transparente, printr-o comunicare deschisă între membrii Consiliului de 
Administraţie şi ceilalţi profesori, am initiat un   sistem de consultate a opiniilor tuturor 
factorilor interesaţi 

• Aplicarea pe tot parcursul anului şcolar a unui cadru organizatoric favorabil desfăşurării 
activităţii didactice, întocmirea corectă a orarului şcolii şi permanentizarea activităţii unor 
comisii interne 

• Am proiectat activităţile  manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, am 
formulat  ţinte strategice care sa vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie 

•  Promovarea unui management deschis iniţiativelor catedrelor de specialitate 

• Consilierea profesorilor cu privire la cerinţele metodologice ale predării-învăţării, 
proiectării 

  

CURRICULUM ŞI EVALUARE CALITATEA ACTIVITĂŢII DIDACTICE- PROIECTAREA 
DIDACTICĂ       ( Puncte tari) 

Proiectarea didactică s-a făcut conform cerinţelor programelor şcolare.   

Proiectarea demersului didactic a respectat modelele şi rubricatura prezentată la consfătuirile anuale de 
către inspectorii de specialitate şi pe baza unor modele specifice ciclurilor de învăţământ şi fiecărei 
discipline 

 Planurile manageriale, planurile de activitate şi planificările profesorilor au constituit pentru 
majoritatea profesorilor instrumente de lucru eficiente 
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Profesorii au realizat  o proiectare logică a unităţilor de învăţare,  care le oferă tuturor o libertate de 
operare cu conţinuturile disciplinei, pentru ca aceasta sa fie mai bine inteleasa de către elevi. Comisiile 
metodice au dosarele actualizate cu documentele solicitate 

 O atenţie mai scăzută s-a acordat proiectării secvenţiale a unităţilor de învăţare şi planificării 
personalizate. Modul de proiectare, chiar dacă în unele situaţii nepersonalizat, a condus totusi  la 
desfăşurarea unor ore atractive, eficiente in care continuturile disciplinei sa poata fi receptate de catre 
elev 

Au fost proiectate si realizate programe de preventie,autocunoastere orientare scolara si profesionala  
pentru elevii scolii 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE   ( Puncte tari) 

Asistenţele efectuate şi rapoartele comisiilor metodice evidenţiază o foarte bună pregătire de 
specialitate a profesorilor şi un bun management al activităţilor didactice 

 Menţionăm faptul ca s-au folosit   metode variate,  s-a vazut si creativitate in stilurile de predare 
învăţare. La majoritatea disciplinelor s-a urmarit dezvoltarea de  competenţe  prin  practicarea unor 
metode pedagogice interactive. Profesorii gasesc metode creative de predare a disciplinei pentru 
asigurarea transmiterii de cunostinte si elevilor vorbitori de limba maghiara inscrisi in clasele cu 
predare in limba romana 

  Strategiile utilizate de profesor şi relaţiile de lucru cu elevii   au contribuit la dezvoltarea personală a 
elevilor şi la eficientizarea interacţiunii comunicative.  

Se valorifică eficient potenţialul  activitatii  pe grupe  la  limbi moderne, chimie, socioumane, limba 
română,    se utilizeaza  calculatorul ca auxiliar în învăţare, alături de celelalte mijloace şi materiale 
didactice.  

 În general, profesorii dovedesc o  bună cunoaştere a colectivelor de elevi, ceea ce le-a permis 
identificarea strategiilor şi tehnicilor de lucru comunicative , eficiente.  

Sub aspectul competenţelor manageriale profesorii sunt foarte bine pregătiţi şi reuşesc să proiecteze şi 
să coordoneze un demers didactic complet şi corect. Deficienţe se mai înregistrează în managementul 
timpului si in comunicare,atat pe verticala cat si pe orizontala. 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017  s-a  avut în vedere optimizarea procesului instructiv educativ. 
Astfel, s-a urmărit: parcurgerea programei conform planificărilor; analiza testelor iniţiale(la 
disciplinele de examen), a lucrărilor scrise semestriale, evideţiindu-se in  mai multe situaţii progresul 
şcolar; pregătirea elevilor pentru concursuri scolare. 

 Calitatea predării/învăţării este in directa corelatie cu  demersurile metodice moderne ale profesorilor,  
interesul final fiind cel  pentru achiziţiile finale ale învăţării   

La nivelul activităţii didactice, şi  la nivelul elevilor, au existat numeroase aspecte pozitive, majoritatea 
colegilor si-au concentrat  atenţia în organizarea de activităţi didactice intractive 

Ca metode de predare s-au utilizat cel mai adesea metodele clasice îmbinate cu cele moderne: 
invăţarea prin descoperire, predarea asistată pe calculator, jocul de rol, problematizarea, 
braimstorming, sunt câteva din metodele activ-participative utilizate la toate disciplinele 
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A fost aplicată programa şcolară la toate disciplinele şi s-au întocmit programe pentru CDS_URI 
(curriculum la decizia scolii). În şcoală se utilizează conform precizărilor responsabililor de catedre, 
manuale aprobate de MEN. 

S-au proiectat si organizat activitati extracurriculare care au reprezentat o oferta generoasa si creativa 
adresata elevilor.  

EVALUAREA ( Puncte tari) 

În evaluarea elevilor au fost utilizate metode şi modalităţi diversificate în funcţie de specialitate, 
profile şi specializări, de nivelul de pregătire al clasei. Profesorii si-au conceput teste diferentiate 
pentru clase cu bareme de corectare 

La obiectele de studiu  limba şi literatura română, limbi moderne, geografie,istorie, economie, 
marketing,finante,etc..... s-a utilizat frecvent metode alternative de evaluare: referate tematice, 
portofoliul tematic, eseul,   

Ca orientări metodologice transpuse în strategii didactice la nivelul acestor discipline s-au urmărit: 
activitatea autonomă a elevilor,  problematizarea. 

Se remarcă in cei mai muti ani  rezultate mai bune la evaluarea nationala :  limba maghiara si română. 
Rezultate  slabe se obtin la matematica . 

Evaluarea reflecta  cunoştinţe, capacităţi, competenţe ale elevilor şi  se pliaza  pe cerinţele examenelor 
de ieşiri din sistem pentru a se evita supraaprecieri  sau subaprecieri care pot alimenta stări de 
nemulţumire sau pot determina  scăderea motivaţiei pentru unele discipline de studiu 

Curriculum( Puncte tari) 

Aplicarea planului cadru şi transformarea acestuia în scheme orare a respectat interacţiunea dintre 
şcoală, elevi, părinţi şi cadre didactice şi s-a materializat într-o ofertă curriculară care sa fie adaptata 
cerintelor elevilor. La nivelul catedrelor de specialitate elemente atractive sunt prezentate in  CDS-uri. 

A fost aplicată programa şcolară la toate disciplinele, in şcoală se utilizează conform precizărilor 
responsabililor de catedre, manuale aprobate de MECȘ. 

Aspectele pozitive legate de curriculum şi evaluare sunt: 

În evaluarea elevilor au fost utilizate metode şi modalităţi diversificate în funcţie de specialitate, 
profile şi specializări, de nivelul de pregătire al clasei. Profesorii si-au conceput teste diferentiate 
pentru clase cu bareme de corectare 

Testele de evaluare si de progres de la discipinele de examen  si resursele umane implicate in predarea 
acestor discipline  

Desfăşurarea activităţilor extracurriculare proiectate sau cuprinse în graficul ISJ şi implicarea în 
proiecte de mobilitate  ; revista scolii a fost completata cu activitatile realizate de elevi 

 Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi părinţilor,  reflectata în desfaşurarea actului educaţional 

RESURSE UMANE( Puncte tari) 
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Corpul profesoral este dominat de cadre tinere (la nivelul gradului II si definitivat – 
Menţionăm aici ca la nivelul tuturor catedrelor de specialitate predau si obtin  rezultate 
deosebite  profesori care au obtinut  la gradul I in invatamant. Pe parcursul semestrului II am 
avut foarte multe inspectii curente si speciale pentru obtinerea de grade didactice, Toate au 
obtinut note si calificative maxime .Doua cadre didactice inv.Bolchis Narcisa si prof.Opris 
Claudia au reusit la examenul de definitivat din sesiunea aprilie 2017. 

Elevii scolii -in majoritatea lor provin din Livada si zonele invecinate, 
(Mujdeni,Dumbrava,Adrian, ).Elevii din aceste localitati fac naveta zilnic cu microbusul 
scolii. 

In institutia noastra sunt scolarizati elevi de nationalitate romana si elevi de nationalitate  
maghiara ,acestia (o parte a lor,in functie de optiunile formulate) in clase cu limba de predare 
maghiara. 

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

RESURSE MATERIALE 

Scoala foloseste pentru activitatile didactice si extra cele 14 corpuri de cladire:din toate 
locatiile : centru,Livada Noua, Livada Veche, Gara, Adrian, Dumbrava si GPP Livada care are 
si cantina ,   (capacitate 80 elevi /flux),sala de sport, Baza sportiva amenajata putand fi 
folosita pentru jocurile de echipa mica, Centrul de documentare  si informare si Bibliotecă , 
Cabinetul de Asistenta psihopedagogica  Cladirea scolii beneficiaza de sistem de 
supraveghere video. 

Manuale scolare care sunt distribuite gratuit  elevilor mai ales celor din invatamantul obligatoriu 

  Resursele  financiare  ale scolii  

Cuantumul bugetului institutiei noastre de invatamant  se calculeaza in functie de numarul elevilor 
care frecventeaza scoala si tipul de clasa in care se afla. Banii institutiei provin din 2 surse : 

• bugetul local (care asigura  acoperirea cheltuielilor salariale ale institutiei  1694118  roni  si a 
cheltuielilor gospodaresti  201.645  ) 

• bugetul de stat -sursa care asigura acoperirea cheltuielilor legate de examene,naveta elevilor 
manuale -120.895 

• venituri proprii ale scolii – nu exista                                          

 

II     PUNCTE SLABE : 
MANAGEMENT ( puncte slabe) 

 La nivelul  comisiilor metodice coordonarea  în a realiza proiecte interdisciplinare este putin evidenta  
şi funcţionarea  comisiilor interne permanente sau temporare a debutat greoi. 
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La nivelul comisiei de consiliere si orientare scolara coordonarea membrilor sai pentru proiectarea   
activitatilor extracurriculare comune  cu accent pe  crearea  unui mediu educational cooperant   este 
putin evidenta. 

Includerea serviciilor educationale de sprijin in viata scolii se ralizeaza greoi. 

Transmiterea informatiei/obtinerea feed-backului  s-a realizat cu sincope atat pe verticala cat si pe 
orizontala 

CURRICULUM SI EVALUARE ( puncte slabe) 

In proiectarea CDS-urilor nu s-a putut respecta toate optiunile elevilor ,din cauza ca nu erau profesori 
calificati in domeniu. 

 La nivelul claselor de elevi ( sunt colective mixte-romani si maghiari-rromi)   au fost proiectate un 
numar insuficient de activitati care sa faciliteze comunicare in limba romana  si un numar insuficient  
de activitati remediale destinate elevilor cu probleme de invatare. O atenţie mai scăzută s-a acordat 
proiectării secvenţiale a unităţilor de învăţare şi planificării personalizate  

Profesorii s-au implicat insuficient  în aplicarea unor metode de predare şi strategii didactice moderne, 
centrate pe elev. Metodele de predare nu au fost corelate cu stilul de invatare al elevilor,cu 
particularitatile acestora .Invatarea diferentiata a fost realizata in salturi,la lectii speciale..ocazional. 
Au folosit mai mult  metode clasice, predominant expozitive ,  metode care nu individualizează şi nu 
diferenţiază nivele diferite de clase, elevi, profile şi prin care nu se realizează atingerea obiectivelor 
operaţionale propuse ;    

Structura proiectata a activitatilor extracuriculare a vizat in mica masura aspecte legate de dezvoltarea 
personala si socioemotionala dar si activitati practice  de orientare scolara si profesionala  

Ore de specialitate care nu s-au  desfăşurat în cabinete şi laboratoare ceea ce a îngreunat realizarea la 
acele lecţii a unor  activităţi practice, demonstrative;. Din aceasta cauza la materiile de specialitate (dar 
in mare masura si la celelalte) evaluarea a urmarit mai mult insusirea aspectului stiintific al lectiilor si 
in procent mult mai mic priceperile si deprinderile dobandite prin studiul acestor discipline.  Lipsa 
testarii initiale la unele discipline si a aplicarii testelor de progres a impiedicat formarea unei imagini 
clare a parcursului scolar al elevilor lucru care se impune a fi corectat cat mai curand. In acelasi timp 
fixarea continuturilor testelor de evaluare in cea mai mare pe masurarea  nivelului de   cunostinte 
stiintifice ale elevilor si nu pe deprinderile formate in urma studierii disciplinei  reprezinta o problema 
care nu este inca depasita 

Intalnirile elevilor cu dirigintii pe teme de orientare scolara si profesionala s-au derulat sporadic in 
afara spatiului orar – evaluare impactului s-a facut fara eficienta . 

 Accesul elevilor  la programele de preventie este insuficient , cauza  fiind identificata in lipsa 
spatiului orar pentru astfel de activitati,implicarea insuficienta a coordonatorului clasei pentru 
realizarea de programe remediale ,numarul mare de elevi aferent unui singur  consilier scolar 

   - insuficiente intalniri /consiliere de grup cu parintii 

RESURSE UMANE ( puncte slabe) 

Corpul profesoral s-a dovedit a fi  insuficient pregătit  pentru aplicarea standardelor de calitate 
şi realizarea documentaţiei specifice întocmirii de către CEAC a raportului de autoevaluare;   
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 Exista  un număr insuficient de persoane specializate în asigurarea securităţii elevilor pe 
parcursul desfăşurării activităţii şcolare;  

Insuficienta incadrare cu personal  nedidactic in special la gradinite, dar si la scoli. 

In ceea ce priveste corpul profesoral  30%  fac naveta lucru care face dificil orarul activitatilor 
extracurriculare; 

Elevii 

din totalul de 83 elevi inscrisi in clasele a VIII a, in acest an scolar 2016-2017 au participat la 
examenul de Evaluare Nationala 44, au avut note peste 5  doar 19.La sectia maghiara au fost 
inscrisi la evaluare 12 si au luat nota peste 5 doar 2elevi. 

Elevii  cuprinsi in evidentele scolii  sunt de nationalitate romana(in proportie de.......)maghiara(in 
proportie de....) ,distribuiti in clase curs de zi si seral. La cursul de zi avem inscrisi si elevi cu cerinte 
educationale speciale si multi rromi, in special la sectia maghiara care reprezinta un  risc mare de 
abandon scolar.  

 Diferenta intre notele de la evaluarea nationala si media de absolvire a anilor de studiu este 
de aprox 2- 3 puncte in minus (in medie). In scoala noastra sunt scolarizati elevi atat la cursul 
de zi cat si la curs ADS si frecventa redusa. Existenta tuturor formelor de invatamant ,care 
implica prezenta cadrelor didactice la orele de curs    pe tot parcursul zilei face foarte dificil 
procesul planificarii si proiectarii activitatilor extracurriculare , a intalnirilor cu consiliul 
elevilor . Motivatia pentru invatare este mai mica la aceste forme de invatamant , cei mai 
multi orientandu-se spre piata muncii,nu vor sa continue studiile liceale. 

Familiile majoritătii elevilor sunt putin  prezente in viata scolii,  se intereseaza rar  de   
rezultatele scolare ale copiilor lor, colaborand cu scoala ocazional( o parte a lor sunt angajati 
in mediul privat cu un program de lucru care nu se armonizeaza cu programul scolii)  se 
implica in educaţia lor doar in momentele in care scoala trage semnale de alarma, urmăresc 
evoluţia acestora prin telefon deoarece  o parte semnificativa a lor castigandu-si existenta 
muncind in strainatate.  

RESURSE MATERIALE ( puncte slabe) 

 In unitatea noastra scolara vorbim concret de  faptul ca profesorii lucreaza la clasa cu materiale 
didactice depăşite: plansele din salile de clasa Mulajele din laboratorul de biologie ,hartile geografice 
si istorice,etc 

Fondul de carte este  nereactualizat în diferite domenii ale cunoaşterii  

   manuale didactice, atlase şcolare ,  soft didactic pentru unele specialităţi,dictionare , sunt insuficiente 
.Substante necesare experimentelor in laboratorul de chimie /fizica ,lipsesc 

Elevii au acces redus la mijloacele moderne de invatamant Avem in scoala un numar de 
371 elevi la gimnaziu. Echipamentele IT sunt insuficiente : 5  calculatoare din cele 25 sunt 
depasite moral neputand sa suporte softurile educationale, aplicative a lectiilor de specialitate   
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proiectoare, ecrane de proiectie  exista inr-o clasa.Profesorii nu au la dispozitie laptopuri care sa ii 
ajute sa  realizeze lectii interactive,moderne 

Mobilierul scolar este in mare parte invechit si neadaptat particularitatilor de varsta ale 
elevilor nostri; bancile si scaunele elevilor nu sunt adaptate inaltimii acestora , sunt vechi , creindu-
le disconfort fizic , tablele scolare sunt deteriorate, sisteme de umbrire a salilor draperii sau 
perdele lamelare rupte,deteriorate  

 Insuficienta  reamenajare a spaţiilor şcolare : 

Terenul de baschet si volei -neamenajat 

Configurarea spatiilor la  Centrul de Documentare si Informare  insuficienta 

 Identificarea de noi resurse pentru obţinerea de venituri extrabugetare. 

RESURSE FINANCIARE( puncte slabe) 

Bugetul scolii acopera doar 80% din cheltuielile salariale  Nu asigura functionarea scolii decat in 
regim minimal . Bugetul pentru investitii este foarte mic in raport cu necesitatile si cladirile vechi care 
trebuie in permanenta reabilitate 

PARTENERIATE – RELATII CU COMUNITATEA( puncte slabe) 

Implicarea insuficientă a  comitetelor  de părinţi în problemele şcolii 

Lipsa asociatiei de parinti si a organizarii programului Scoala dupa Scoala 

III  OPORTUNITATI   

MANAGEMENT                                                    

  Comunicare constructiva  la nivelul organizatiei , a tuturor comisiilor interne,  care sa conduca la 
atingerea obiectivelor stabilite in PAS 

CURRICULUM SI EVALUARE  

Flexibilitatea  curriculumului,   programele  şcolare care pot sa fie adaptate nivelului de intelegere al 
copilului  şi aplicarea unui caracter aplicativ examenelor finale;  
 Elaborarea unor programe specifice de consiliere EDUCATIONALA şi activităţi de dirigenţie pentru 
prevenirea eşecului şcolar;  
Extinderea accesului la informaţie şi multiplicarea surselor de informare şcolară pentru elevi şi 
profesori .  

RESURSE UMANE  

 Posibilitatea de participare  la cursuri de formare şi perfecţionare ;    

 RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

Accesul la linii de finantare pentru remedierea lipsurilor existente,mentionate mai sus.  

Softuri educationale care sunt  folosite in favoarea elevilor (geografie ) 
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Accesul  la informaţia electronică prin dotarea de care dispune şcoala; 

Dotarea laboratoarelor de informatica,a cabinetelor de istorie,franceza,chimie 

PARTENERIATE SCOLARE – RELATILE CU COMUNITATEA   

• implicarea  în programe şcolare în parteneriat cu alte instituţii de profil  din Uniunea 
Europeană, in special a concursurilor sportive 

• Implicarea elevilor in programele  accesibile lor dezvoltate in comunitatea locala  

 AMENINTARI  
MANAGEMENT  

 Adaptare la dinamica accelerată  a sistemului educaţional şi legislativ, impuse de reforma 
învăţământului, în vederea aderării la structurile europene, aplicarea unor standarde aliniate la 
cerinţele europene.   

CURRICULUM SI EVALUARE  

 Curriculumul supraîncarcat la anumite discipline, care  centrează actul educaţional pe aspectul 
informativ, teoretic, în defavoarea celui formativ, practic;  

Scăderea interesului elevilor în pregătirea unor discipline al căror studiu nu se finalizează cu evaluări 
finale;  

Program zilnic de scoala   incarcat pentru elevii de la sectia cu limba de predare maghiara. 

 RESURSE UMANE  

 Diminuarea populaţiei şcolare, urmare a deficitului demografic (spor natural negativ); 

  Superficialitatea pregătirii permanente a elevilor 

Lipsa  de orizont al insertiei  profesionale  la nivelul claselor  terminale 

 Incadrarea scolii cu cadre de specialitate in conditiile scaderii numarului de elevi.  

 Accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor, datorită unei comunicări superficiale cu familia 
(parinti plecati in strainatate) şi/sau a influenţelor nefaste ale mediului extern;  

 Deteriorarea stării de disciplină ;  

Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu.   

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

  Uzura morală a aparaturii  informatice şi nevoia menţinerii unor standarde ridicate ale mijloacelor de 
învăţământ.   

Intrare in incapacitate de plata in conditiile finantarii pe numar de elevi,in conditiile diminuarii 
naturale a numarului acestora . 
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PARTENERIATE – RELATII CU COMUNITATEA  Riscul de intrerupere a parteneriatelor din 
motive independente de scoala 
            Sinteza  analiza SWOT 

           PUNCTE TARI 

Management 

S-au luat decizii transparente, printr-o comunicare 
deschisă între membrii Consiliului de Administraţie 
şi ceilalţi profesori, am initiat un   sistem de 
consultate a opiniilor tuturor factorilor interesaţi 

Aplicarea pe tot parcursul anului şcolar a unui cadru 
organizatoric favorabil desfăşurării activităţii 
didactice, întocmirea corectă a orarului şcolii şi 
permanentizarea activităţii unor comisii interne 

Am proiectat activităţile  manageriale pe baza unei 
diagnoze pertinente, specifice, realiste, am formulat  
ţinte strategice care sa vizeze proceduri de asigurare a 
calităţii în educaţie 

  Promovarea unui management deschis iniţiativelor 
catedrelor de specialitate 
Consilierea profesorilor cu privire la cerinţele 
metodologice ale predării-învăţării, proiectării 
 

CURRICULUM           pct tari 

Planurile manageriale, planurile de activitate şi 
planificările profesorilor - instrumente de lucru 
eficiente pentru profesori si elevi 

Desfăşurarea activităţilor extracurriculare 
proiectate sau cuprinse în graficul ISJ şi 
implicarea în proiecte de mobilitate   

 Evaluare : 

Testele de evaluare si de progres de la 
discipinele de examen  si resursele umane 
implicate in predarea acestor discipline 

 În evaluarea elevilor au fost utilizate metode şi 
modalităţi diversificate în funcţie de de nivelul de 
pregătire al clasei si de standardele de evaluare  

PUNCTE SLABE 

Management 

Oferta educationala  adaptata partial cerintelor 
(CDS) 
Sincope in transmiterea informatiilor  

un numar insuficient de activitati care sa faciliteze 
comunicare in limba romana  si un numar 
insuficient  de activitati remediale destinate elevilor 
cu probleme de invatare  

aspecte legate de dezvoltarea personala si 
socioemotionala dar si activitati practice  de 
orientare scolara si profesionala  

Nr redus de intalniri pe  teme de orientare scolara si 
profesionala 

Accesul redus al elevilor  la programele de 
preventie  -cauza lipsa spatiului orar pentru astfel 
de activitati,implicarea insuficienta a 
coordonatorului clasei pentru realizarea de 
programe remediale  

 

EVALUARE                        pct slabe 

evaluarea a urmarit mai mult insusirea aspectului 
stiintific al lectiilor si in procent mult mai mic 
priceperile si deprinderile dobandite prin studiul 
acestor discipline 

evaluarea impactului activitatilor de orientare 
scolara si profesionala  s-a facut cu eficienta 
scazuta 

Insuficienta pregătire pentru aplicarea 
standardelor de calitate, pentru  realizarea 
documentaţiei specifice întocmirii de către 
CEAC a raportului de autoevaluare;   

lipsa unor  teste de evaluare cu bareme unitare 
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Desfăşurarea activităţilor extracurriculare proiectate 
sau cuprinse în graficul ISJ şi implicarea în proiecte 
de mobilitate  ; revista scolii a fost completata cu 
activitatile realizate de elevi 

 Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi 
părinţilor,  reflectata în desfaşurarea actului 
educaţional 

 

 

 

 

 

 

Resurse umane                   pct tari 

Existenţa continuităţii în unitate prin existenţa pe 
65%  din posturi a cadrelor didactice titulare, cu 
gradul I şi recunoscute prin probitate 
profesională   

 Interes pentru  perfecţionare şi obţinerea 
gradelor didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de corectare,lipsa testelor de progres 

Insuficienta implicare a profesorilor în aplicarea 
unor metode de predare şi strategii didactice 
moderne, centrate pe elev şi persistenţa lor  în 
predarea unor unităţi de învăţare ;  

 Existența  unor metode clasice, predominant 
expozitive în predare–învăţare şi utilizarea unor 
metode care nu individualizează şi nu diferenţiază 
nivele diferite de clase, elevi, profile şi prin care nu 
se realizează atingerea obiectivelor operaţionale 
propuse ;   

Ore de specialitate care nu s-au  desfăşurat în 
cabinete şi laboratoare ceea ce a îngreunat 
evaluarea de specialitate demonstrative; 

 CDL-urile vizeaza in proportie f mica aspecte 
practice  ale dezvoltarii  comunitatii-evaluarea pe 
competente ineficienta 

    -lipsa unor  teste de evaluare cu bareme unitare 
de corectare, lipsa tetarii initiale si de progres la 
materiile care nu sunt discipline de examen 

Resurse UMANE                         pct slabe 

Existenţa unui număr insuficient de persoane 
specializate în asigurarea instruirii practice a 
elevilor /a  securităţii elevilor pe parcursul 
desfăşurării activităţii şcolare –nu avem prof. 
de informatica si de ed tehnologica. 

Insuficienta încadrare cu personal nedidactic 

Naveta profesorilor 43,3% fac naveta  

Elevii de la ADS si frecventa redusa – putin 
interesati sa invete .Motivatia pentru obtinerea 
diplomei de 8 clase este mai mica la aceste 
forme de invatamant ,cei mai multi vin fortat la 
scoala. 

   - insuficiente intalniri /consiliere de grup cu 
parintii 

PUNCTE SLABE     Resurse materiale  

 vorbim concret de  existenţa unor materiale 



PDI 2018-2019 
 

Prof. MASKULIK LEVENTE - director 
Prof. inv.presc. DUDAS EMILIA MARIA-director adjunct Pag 21 
 

Resurse materiale            puncte tari 

Carti scolare intrate in biblioteca prin proiecte, 
soft didactic functional, aparatura achizitionata 
(3 laptopuri,) 

Sala profesorala pentru invatatori,profesori 
dotata cu 2 laptop-uri si imprimante . 

Buna dotare a Gradinitei cu Program Prelungit 
prin proiectul CRED  

Materialele didactice ale  laboratoarelor si a 
cabinetelor de istorie,matematica , 
geografie,fizica –chimie si biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

didactice depăşite:plansele din salile de 
clasa,Mulajele, 

  Fondul de carte nereactualizat în diferite 
domenii ale cunoaşterii  

 Lipsa altor  materiale didactice sau insuficienţa 
lor :  manuale didactice, atlase şcolare , soft didactic 
pentru unele specialităţi,dictionare tehnice: 
Substante necesare experimentelor in laboratoare,  

Acces redus la mijoace moderne de invatamant 

 5 calculatoare din cele 25 sunt depasite moral 
neputand sa suporte softurile educationale 
necesare, lipsa licentelor ,reteaua wi-fi 
nefunctionala  in  mai multe spatii scolare,  
proiectoare, ecrane de proiectie  ,profesorii nu au 
la dispozitie laptopuri care sa ii ajute sa  realizeze 
lectii ineractive,moderne 

Mobilier scolar inadecvat    -bancile si scaunele 
elevilor nu sunt adaptate inaltimii acestora , sunt 
vechi (1986,1989, cele mai noi 2007) creindu-le 
disconfort fizic,tablele scolare necorespunzatoare 
sisteme de umbrire a salilor( draperii sau perdele 
lamelara) tinand cont de faptul ca in  perioada 
orelor de curs se afla direct sub incidenta razelor de 
soare –elevii nu vad la tabla 

--reteaua termica  este sudimensionata  

 Insuficienta  reamenajare a spaţiilor şcolare : 

Spatiile sanitare   nu pot satisface standardele 
cerute; spatiile de  la  Centrul de Documentare si 
Informare – configurate necorespunzator 

Resurse financiare insuficiente 

Bugetul scolii acopera doar 80% din cheltuielile 
salariale  Nu asigura functionarea scolii decat in 
regim minimal . 

 Bugetul pentru investitii este de mic in raport cu 
necesarul. 
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Resurse financiare   puncte tari 

 Burse sociale,naveta platita atat prof cat si 
elevilor,ajutoare sociale acordate  

Bugetul local acopera necesarul de intretinere si 
gospodarire -80 % 

OPORTUNITATI 

MANAGEMENT  

  Comunicare constructiva  la nivelul organizatiei  
a tuturor comisiilor interne,  care sa conduca la 
atingerea obiectivelor stabilite in PAS 

 

CURRICULUM SI EVALUARE  

Flexibilitatea  curriculumului,   programele  
şcolare care pot sa fie adaptate nivelului de 
intelegere al copilului ; 

 aplicarea unui caracter aplicativ examenelor 
finale, 

  Programe specifice de consiliere şi activităţi de 
dirigenţie pentru prevenirea eşecului şcolar;  

Extinderea accesului la informaţie şi 
multiplicarea surselor de informare şcolară 
pentru elevi şi profesori .  

AMENINTARI 

ADAPTAREA la dinamica accelerată  a 
sistemului educaţional şi legislativ 

CURRICULUM SI EVALUARE  

 Curriculumul supraîncarcat la anumite 
discipline,  care centrează actul educaţional pe 
aspectul informativ, teoretic, în defavoarea 
celui formativ, practic;  

Scăderea interesului elevilor în pregătirea unor 
discipline al căror studiu nu se finalizează cu 
evaluări finale;  

 Reducerea numărului de ore afectate studiului 
unor discipline în liceu (fizică, chimie, istorie, 
biologie );  Superficialitatea pregătirii 
permanente a elevilor, în special în scoala 
profesionala dar nu numai. 

RESURSE UMANE           

 Diminuarea populaţiei şcolare, urmare a 
deficitului demografic Deteriorarea stării de 
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RESURSE UMANE          

 Posibilitatea de participare  la cursuri de formare 
şi perfecţionare ;   

Existenta unui cabinet media si a CDI-ului 
pentru documentare si informare 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

Softuri educationale care sunt  folosite in 
favoarea elevilor (geografie ) 

Accesul  la informaţia electronică prin dotarea de 
care dispune şcoala; 

 finantarea  europeana  cu destinatie-mobilitati 
profesionale 

Accesul la linii de finantare pentru remedierea 
lipsurilor existente,mentionate mai sus. Softuri 
educationale care sunt  folosite in favoarea elevilor 
(geografie ) 

Dotarea laboratoarelor  si cabinetelor de 
istorie,matematica, biologie,chimie 

disciplină ;  

Incadrarea scolii cu cadre de specialitate in 
conditiile scaderii numarului de elevi.  

 Accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor, 
datorită unei comunicări superficiale cu familia 
(parinti plecati in strainatate) şi/sau a influenţelor 
nefaste ale mediului extern;  

  Superficialitatea pregătirii permanente a elevilor, 
în special în scoala profesionala dar nu numai. 

Lipsa de motivatie si mai ales de orizont al insertiei  
intr-o forma de invatamant liceal sau profesional  la 
nivelul claselor  a VIII a 

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

  Uzura morală a aparaturii informatice şi 
nevoia menţinerii unor standarde ridicate ale 
mijloacelor de învăţământ.   

Intrare in incapacitate de plata in conditiile 
finantarii pe numar de elevi,in conditiile diminuarii 
naturale a numarului acestora  

 

 

PROPUNERI  DE AMELIORARE A SITUATIILOR PREZENTATE: 

1 La nivelul catedrelor  de specialitate sa se elaboreze cerinte de evaluare unitare 
pentru o uniformizare a evaluarii lucrarilor scrise –in care sa creasca ponderea 
itemilor care apreciaza competentele elevilor  si obiectivitatea in notare; sa fie 
elaborate planuri de interventie remediala urmare a cunoasterii particularitatilor de 
invatare a elevilor si a determinarii profilului psiho-aptitudinal al elevilor. 

2 Adaptarea activitatilor de predare/invatare ,la particularitatile elevului si mai ales 
la ritmul de invatare specific lui  care sa ii faca sa devina mai increzatori in fortele 



PDI 2018-2019 
 

Prof. MASKULIK LEVENTE - director 
Prof. inv.presc. DUDAS EMILIA MARIA-director adjunct Pag 24 
 

proprii,sa le dea un orizont  al muncii lor sa ii determine sa contribuie la munca de 
crestere a performantelor scolare proprii (activitati remediale) 

3 Fiecare profesor  sa aplice metodele interactive de invatare, sa isi intensifice  
eforturile pentru un comportament şi o atitudine profesională raportată în modul 
cel mai exigent la standardele educaţionale;-pentru a motiva elevii in parcursul lor 
educational  si a-i determina astfel sa depaseasca barierele de comunicare si sa  isi 
imbunatateasca performantele( activitati de dezvoltare personala) 

4 oferirea de servicii educaţionale, consiliere, părinţilor care solicită sprijin din partea 
diriginţilor -activitati de consiliere si orientare scolara si profesionala pentru elevi si 
pentru parinti  care sa le ofere o mai buna informare despre oportunitatile 
educationale si profesionale 

5 Realizarea  unor  proiecte  de parteneriat,colaborare cu alte scoli/institutii de 
invatamant superior/agenti economici,microproiecte de cercetare  care sa duca la 
crearea si  dezvoltarea unui mediu educational cooperant- (prin diversificarea 
ofertei de activitati extracurriculare) 

6 Sa facilitam realizarea unui proces instructiv-educativ modern care sa fie 
realmente centrat pe elev  prin optimizarea bazei materiale a spatiilor scolare lucru 
care va  asigurara  cadrul optim de realizare a unor lectii interactive ,o sporire a 
atractivităţii lecţiilor si o adaptare corecta la diferitele stiluri de invatare ale 
elevilor din fiecare clasa 

 

BENEFICIILE  SOLUTIILOR PROPUSE  

Consideram ca proiectul nostru  de imbunatatire a serviciilor educationale oferite elevilor 
pentru crearea unui mediu educational motivant care sa ii duca pe elevii nostri la  cresterea 
performantelor scolare  : 

 Va  duce la o comunicare asertiva/constructiva  intre partenerii educationali (elevi-
profesori-parinti) , la optimizarea relatiilor interpersonale , la crearea unui mediu 
educational cooperant aceasta urmare a  cunoasterii particularitatilor de invatare a 
elevilor , a determinarii profilului psiho-aptitudinal al elevilor- a aplicarii planurilor 
remediale; 

 Concret  acest lucru va insemna ca : 

 - parintii vor avea informatii clare despre parcursul educational al copilului lor pe 
toata durata proiectului, despre oportunitatile educationale  

- profesorii vor putea particulariza/diferentia  demersul didactic , vor facilita un 
proces instructiv modern,centrat pe elev 

  – elevii  se  vor cunoaste mai bine si astfel  isi vor putea autoevalua progresul, vor fi 
mai motivati si mai increzatori in fortele lor in faptul ca progresul lor va fi apreciat in 
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functie de ritmul propriu de invatare ,vor fi mai interesati de propria pregatire, vor 
dobandi  mai multe informatii  despre oportunitatile educationale si profesionale 

Performantele elevilor vor creste ! 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

Piaţa muncii 

In judetul nostru, Industria şi construcţiile sunt ramurile care contribuie cel mai mult la 
crearea Produsului intern brut (circa 36%),urmate de ramura serviciilor (34%) şi de 
agricultură,silvicultură şi exploatare forestieră (în jur de 30%). Producţia industrială 
înregistrează cele mai mari creşteri în ramurile: textile şi produse textile, prelucrarea 
cauciucului şi a maselor plastice, maşini şi echipamente, producţia şi distribuţia de energie 
electrică şi termică, gaze şi apă caldă. Activitatea turistică reprezintă o altă ramură importantă 
a economiei judeţului, în cadrul căreia deţinem o importantă bază materială şi condiţii 
naturale deosebite 

 Forţa de muncă ocupată în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii se ridică la aproape 
jumătate din numărul mediu al salariaţilor de la nivelul judeţului şi 24%  din populaţia activă 
a judeţului.  

Pozitia geografică avantajoasă a Livezii a permis dezvoltarea producţiei, dar şi a comerţului .  
Conform PLAI şi planul regional de acţiune pentru învăţământ – PRAI se prognozează pentru 
regiunea Satu Mare o creştere masivă locurilor de muncă în domeniul serviciilor:  

Absolventi de clasa a VIII a vor fi orientati sa tina cont de ofertele oferite de piata muncii din 
judet si localitate 

Social   

Familiile elevilor nostri  in parte ,intra in categoria intreprinzatori individuali sau angajati in 
mediul privat. 

Un procent destul de ridicat (pana la 15%) insa sunt parinti care lucreaza in strainatate si cu 
care se comunica anevoios. 

Intre 30-40% parintii nu sunt angajati castigandu-si existenta din munci ocazionale 
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O parte a  parintilor  iau legatura cu scoala,dar nu atat de mult cum am considera noi corpul 
profesoral ca ar fi eficient pentru indrumarea copilului  situatie care impune corectii in 
permanenta.In schimb comunicam foarte greu cu parintii care lucreaza in strainatate 

Consiliul Local se implică in a asigura un mediu ambiental  prietenos pentru desfăşurarea 
unui proces educaţional într-un cadru adecvat. 

                                              Partea II.  STRATEGIA  

Viziunea şcolii Prezentarea scopului/misiunii  

Ţintele sau scopurile strategice Resurse strategice Opţiuni strategice Rezultate aşteptate  
Riscurile şi avantajele proiectului  

Viziunea şcolii: 

Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la 
vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte: 

• Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile ; 
• Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ; 
• Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viata şcolară, apoi cea socială; 
• Implicarea activă a părinților în viața școlii în scopul educării propriilor copii în 

parteneriat real cu ceilalți factori educaționali. 
Vrem să rămânem o bună şcoală gimnaziala, activă, care să fie performantă şi utilă 

imbinând activitatea şcolii şi a comunităţii cu scopul formării personalităţii elevilor. 

Prestigiul şcolii depinde de prestigiul fiecărui cadru didactic.  

Misiunea  şcolii: 

Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei 
personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, 
cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă. 

• Integrarea in colectivitate a copiilor cu dizabilitati, 
• Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi practica necesară 

instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi. 
• Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale. 
• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii. 
• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o 

formare personal permanentă; 
• Aplicarea corectă a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ; 
• Formarea continuă a cadrelor didactice, lucru ce va permite asigurarea unui 

învăţământ de calitate. 
 Să asigurăm un viitor  pentru comunitatea din oraşul Livada, printr-o şcoală modernă 
şi cu cadre didactice deschise la noutăţile din învăţământul românesc. 
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 În vederea realizării acestei MISIUNI, pentru perioada  
2017-2021, ne propunem urmatoarele Tinte strategice  
( prioritatile scolii ) 
 
 
 
Tintele strategice vor pune accent pe eliminarea riscului de abandon,parasire timpurie a 
scolii, accesul egal la educatie,stimularea initiativei,management democratic,re-
brand,cresterea procentului de promovabilitate la examene de evaluare nationala. 
 
 
1.   Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii 

2. Adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare a elevilor si la cerintele pietei 

3. Stimularea si monitorizarea formarii cadrelor in special in directia managementului scolar 
si a consilierii scolare pentru asigurarea accesului egal la educatie a tuturor educabililor 

4.  Functionalizarea echipelor de lucru  pentru asigurarea diversitatii si aplicabilitatii creatoare 
a cunostintelor (diversificarea activitatilor extrascolare  pentru toti elevii din grupul tinta la 
finalul proiectului,in vederea cresterii motivatiei pentru finalizarea cursurilor cu examen 
national )  

5 Diversificarea actiunilor de marketing educational, pentru cresterea vizibilitatii scolii (re-
brand) scolii 

6  Cresterea calitatii actului educational ,acces deschis la educatie si imbunatatirea 
rezultatelor obtinute la evaluarea nationala. 

 In acest scop am stabilit urmatoarele obiective specifice : 

 OS1: Reducerea absenteismului la o medie mai mică de 10 absențe nemotivate/ elev pentru 10  elevi 
anual, respectiv pentru 40 de elevi la finalul proiectului, în vederea stimulării interesului elevilor din 
grupul țintă de a participa la examenul de evaluare nationala 
OS2: Creșterea ratei de participare la examenul de evaluare nationala cu 1% pentru fiecare an de 
proiect, respectiv cu 4% la finalul proiectului  
OS3: Reducerea ratei de abandon şcolar cu 2% pe an şcolar, respectiv cu 8% la sfârșitul proiectului 
prin diversificarea strategiilor educationale. 
OS4: Optimizarea procesului educațional pentru a crește rata de promovare a examenului de evaluare 
nationala cu 0,5% anual, respectiv cu 2% la sfârșitul proiectului (prin dotarea cu mijloace tehnice de 
instruire moderne, soft-uri educaționale). 
OS5: Crearea unui mediu educațional motivant prin diversificarea activităților extrașcolare pentru 80 
de elevi din grupul țintă ( 4 clase ) 
 
Resursele strategice(umane si materiale) care pot face viabile tintele noastre strategice  sunt: 

• cadrele didactice care pot performa beneficiind de oportunitatile cadrului legislativ 

• dotarile  obtinute in urma accesarilor de finantari alternative(proiecte) 
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Vom prezenta astfel modul in care vedem noi cresterea actului 
educational  prin functionalizarea /atingerea tintelor 

Tinte  strategice Optiuni strategice  Obiective 

1. Modernizarea şi 
dezvoltarea bazei 
materiale a şcolii 

 

 

 

 

 

 
 

 obtinerea de surse suplimentare de 
venit-finantari din proiecte 

 

Valorificarea valentelor spatiilor 
existente  si adaptarea lor la 
standardele cerute 

 

 

Valorificarea valentelor salilor de 
sport - 

 

 

1.Mobilier scolar adaptat pt 
10 sali de clasa  (banci,table ) 

 2.mijloace didactice pentru 
predarea interactiva a 
lectiilor(,laptop,proiector,softuri 
specializate,camera video,statie  

3.inlocuire usi la sala destinata 
activitatilor remediale 

 Dotarea cu materiale didactice 
pentru diversificarea strategiilor 
educationale  

Dotarea salilor de sport de la 
GPP si scoala 

2..Adaptarea ofertei 

curriculare la 

nevoile reale de formare a 
elevilor si la cerintele pietei 

 

 

 

 

 

Elaborarea de chestionare de 

evaluare a interesului 

populaţiei scolare pentru anumite 
discipline si teme si a cerintelor 
agentilor economici locali 

 

Lectorat de consiliere privind 

cariera 

 

Diversificarea  ofertei 

curriculare la nevoile reale de 
formare a elevilor  

evaluarea corecta a optiunilor 
elevilor ( PASI SPRE 
VIITORUL MEU) 

comunicarea cu parintii privind 
traseele de cariera(WORK-
SHOP) 

 

proiectarea corecta a 
viitorului parcurs de cariera  
prin sondarea intereselor  

(PASI SPRE VIITORUL MEU   

3..Monitorizarea formării 
continue a cadrelor 
didactice in special in 
directia managementului 
scolar si a consilierii 
scolare pentru asigurarea 

  cursuri de  perfecţionare 

Participare, la activitatile de 
formare in cadrul proiectelor 

 

 personal didactic calificat atat 
in specialitate  

Diversificarea strategiilor de 
predare invatare 
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aceesului egal la educatie a 
tuturor educabililor 

 

. 

 

Folosirea mijloacelor moderne de 
învăţământ la lecţii 

 

 planif,proiectare in grup,echipa de 
lucru,in catedra a obiectivelor 
necesare desfasurarii activitatii la 
catedre 

individualizarea invatarii  

 

 

 

evaluarea obiectiva a elevilor  

 

   

4.Functionalizarea 
echipelor de lucru pentru  
asigurarea diversitatii si 
aplicabilitatii creatoare a 
cunostintelor (ACTIVITATI 
extra curriculare )  

  

Incurajarea  initiativei 
creatoare a cadrelor  prin 
infiintarea unor cercuri 
tematice 

Initiativa  cadrele 
didactice 

Stabilirea echipelor 

Recompensarea 
participantilor 

 

Infiintare unor cercuri 
aplicative,creative  pentru toate 
categoriile de elevi 

(lectura,teatru,creatie,geografie,dezvoltare 
personala,cineclub, tabere de 
vara,excursii de documentare) 

 aplicarea principiului egalitatii de 
sansa 

 

5. Diversificarea actiunilor 
de marketing educational, 
pentru cresterea 
vizibilitatii scolii (re-brand) 
scolii 

Promovarea imaginii şcolii 
în mass-media si pe 
retelele de socializare , in 
comunitate 

 

Scoala va putea fi cunoscuta si  fostilor 
absolventi cu realizarile actuale 

Informatii accesibile-pentru parinti 

Atragerea de noi elevi 

Site-ul scolii-functional 

6. Eliminarea tendintelor 
de abandon, acces deschis 
la educatie,imbunatatirea 
rezultelor obtinute la 
examenul de evaluare 
nationala . 

Comunicarea 
metodologiilor examenului 
de evaluare nationala si a 
programelor de examen in 
vigoare 

Depistarea elevilor cu 
dificultati de invatare 

Activitati remediale –
pregatire suplimentara-in 
regim de voluntariat 
pentru cresterea 
performantelor scolare 

Reducerea ratei de abandon   

Cresterea ratei de participare la 
examen  si a procentului de 
promovabilitate la de evaluare nationala   

 

Reducerea numărului de absenţe  la o 
medie mai mica 10 absente pe elev    
anual pentru 10 elevi anual respectiv 40 
elevi la finalul proiectului 
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(programe de recuperare) 

Parteneriatele cu parintii 
(comunicarea ROI), 
serviciile de asistenta 
sociala, serviciul  de 
asistenta psihopedagogica, 

   

PLAN DE ACTIUNE 

functie de tintele propuse 
  Tinte  strategice  

• 1. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii 
Optiuni strategice  

• Accesare de fonduri pentru dotarea scolii .(proiect Tara lui Andrei, proiect POSDRU ) 

• Valorificarea valentelor spatiilor existente  pentru activitatile extracurriculare  
Obiective 

• Asigurarea mijloacelor didactice pentru predarea lectiilor (laptopuri,vizualizator 
Elmo,proiector,softuri didactice-PED-B,platforma CCp,multifunctionale,copiatoaare, retea 
intranet 
 

• Crearea unui ambient placut pentru elevi (mobilier scolar) 
 

• Cresterea gradului de atractivitate a scolii (site-ul scolii,pagina web) 
 

 
 

Activităti pentru atingerea 
obiectivului  

 

RESURSE 

Umane       
Materiale 

 

Termen Costuri Indicatori de realizat 

A. Accesare de fonduri  

Intocmirea propunerii de 
proiect,Identificarea liniilor de 
finantare (fonduri 
nerambursabile) si depunere 
cerere  

Personalul 
angajat 

Echipa de 
proiect 

Director 

2018 

Martie2018 

 

 

 

2000 

Fisa de proiect 

Contract de prestari 
servicii 

 

Propunere de proiect 
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Depunere de proiect ( Tara lui 
Andrei) (10.000 ) 

contabil 

 pers did 

 

Mai 2018 

 

B   Valorificarea  spatiilor 
excedentare Identificarea 
spatiilor 

Pers admin/ Decembrie 

2017 

 Fisa de evaluare  

Pregatirea pentru viitoarea 
functiune 

1. (cabinet medical) 

Pers angajat Aprilie 
2017 

10.000 lei 

 

 
 

Fisa de necesar 

Sala pentru activitati remediale   9000 Euro Cel putin 8 geamuri si 
usi 

C Asigurarea mijloacelor 
didactice pentru predarea 
lectiilor ACCESARE seap 

 Echipa de 
proiect  

Iulie 2017 

Secventa 1 

 Cel putin 15 pc,3 
multifunct,2copiatoare 

 

TINTA  
• 2.  Adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare a elevilor  

OPTIUNI STRATEGICE   

• Elaborarea de chestionare de evaluare a interesului  elevilor  pentru anumite 
discipline si teme(pt CDL-uri) 

• Lectorat de consiliere privind cariera/activitati cu exemple de buna practica  
 

Obiective  

• Diversificarea  ofertei educationale  la nevoile reale de formare a elevilor/ evaluarea 
corecta a optiunilor elevilor 

• comunicarea cu parintii privind traseele de cariera (work-shop –OSP) 
• proiectarea corecta a viitorului parcurs de cariera  prin sondarea intereselor 

 

 

Activități pentru 
atingerea obiectivului  

 

RESURSE 

Umane       Materiale 

 

Termen cost Indicatori de 
realizat 

 



PDI 2018-2019 
 

Prof. MASKULIK LEVENTE - director 
Prof. inv.presc. DUDAS EMILIA MARIA-director adjunct Pag 32 
 

1. Aplicarea de 
chestionare elevilor 
pentru a afla 
interesele lor.  

 

Comisia de 

Curriculum/ 

Consilier scolar 

Oct 

2017 

 Chestionare 

Cel putin 80% 

Cl a VII-VIII 

2. Centralizarea 
chestionarelor şi 
prezentarea 
concluziilor 

Comisia de 

Curriculum/consilier 
scolar 

Ianuarie 

2018 

 Grafice 

Dezvoltarea locala de 
curriculum 

Comisia de 

curriculum 

  Ian 2018  Curriculum in 
dezvoltare 
locala 

Elaborarea ofertei 
curriculare(CDS ) si 
diferentiat  în catedre 
şi prezentarea în C.A 

Comisii 

metodice 

Februarie 2018  Cursuri 
opţionale pt 
disciplinele 

Avizarea ofertei în 
C.P. si CA, ISJ 

Consiliul profesoral Martie 2018   

Popularizarea ofertei 
în rândul elevilor şi 
notarea opţiunilor  

 diriginti Martie 2018  Fise pt 
popularizarea 

optiunilor 

 

 

Opțiunea strategică 2. Lectorat de consiliere privind cariera. 

Obiective: 

• Identificarea optiunilor  elevilor privind cariera sau studiile viitoare. 
• Eficientizarea relaţiilor cu propunatorii de invatamant tertiar,calificari 

profesionale. 
• Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi parinti -profesori privind cariera. 

 

Activități pentru atingerea 
obiectivului 

 

Resurse   Umane 
Materiale 

 

Cost Termen Indicatori de 
realizat 

 

 Stabilirea echipei pentru 
realizarea obiectivului (Pasi 

CA  Noiembrie 

2016 

Echipa 
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spre viitorul meu)  

Aplicarea de chestionare 
privind necesitatea unor 
astfel de lectorate 

diriginti Chestionare Decembrie2018 Cel puţin 75% 

Chestionare 

 

Legături cu licee si scoli 
prof. agenti ec  solicitate 
pentru lectorate 

Echipa de 

proiect 

 

 

 

Date ale 

întâlnirilor 

Cel putin 2 

Organizarea acestor 
lectorate 

Echipa de 

proiect 

 

 Date ale 

întâlnirilor 

Cel putin 2 in 
an sc  

Prezenta consilierului 
scolar la lectorat 

Echipa de 
proiect, 

 La fiecare 
intalnire 

Consilierul 
scolar 

Monitorizare,feed-back  Comisia de 
calitate 

Fise  La  sfarsitul 
perioadei 

 

Fise de 
monitorizare  

 

 

TINTA 3. Stimularea si monitorizarea formarii cadrelor in special in directia 
managementului scolar si a consilierii scolare pentru asigurarea accesului egal la 
educatie a tuturor educabililor 

Activități pentru 
atingerea 
obiectivului  

RESURSE 

Umane       
Materiale 

Termen Costuri Indicatori 

Propuneri venite 
de la cadrele 
didactice pentru 
cursuri 

Sefii de catedra Septembrie-
noiembrie 2017 

 Lista de propuneri 

Oferta CCD de 
cursuri 

Responsabilul cu 
perfectionarea 

Decembrie 2017   Nr de inscrieri 

Popularizarea 
ofertei la cadrele 

Responsabilul cu 
perfectionarea 

Prof 

decembrie   Corespondenta 
electronica  
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didactice documentarist 

Stabilirea 
,planificarea si 
realizarea 
activitatilor 
propuse 

Profesorii 
solicitanti 

Anul scolar  Nr prof acceptati 
la cursuri 

Monitorizarea 
participarilor 

Comisia de 
calitate 

 
 Fise de 

monitorizare 

 

  TINTA 4.   Functionalizarea echipelor de lucru pentru   asigurarea 
diversitatii si aplicabilitatii creatoare a cunostintelor  (activitati 
extracurriculare) 

Optiuni strategice 

• Incurajarea  initiativei creatoare a cadrelor  prin infiintarea unor cercuri 
tematice/activitati extracurriculare)  

Obiective strategice:  aplicarea principiului egalitatii de sansa 

Activități pentru 
atingerea 
obiectivului  

 

RESURSE 

Umane       Materiale 

Termen Costuri Indicatori 

Propuneri venite de 
la cadrele didactice 

 

Sefii de catedra Septembrie-
noiembrie 
2017 

 Lista de 
propuneri 

Stabilirea echipelor 

 

CA Decembrie 
2017 

 CA 

Popularizarea 
cercurilor/activitatilor 
extrascolare  in 
randul elevilor 

(lectura,teatru,creatie,
cutezatorii-
geografie,dezvoltare 
personala cineclub,) 

Echipa de proiect 

 

Dirigintii claselor 

decembrie  

 

 

 

Pliante,afise 

Stabilirea 
,planificarea si 

Echipa Anul scolar  Programul 
activ,orarul, 
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realizarea activitatilor 
propuse 

Afise,revista 
scolii 

Recompensarea 
participantilor 

Echipa manageriala la sfarsit de an  premii 

Monitorizarea 
activitatilor 

Comisia de calitate  Pe parcurs  Fise de 
monitorizare 

 

TINTA 5 .  Diversificarea actiunilor de marketing educational, pentru 
RE_BRAND-uirea scolii 

Optiuni strategice:  Promovarea imaginii şcolii în mass-media 

Obiective  :   

• Promovarea imaginii şcolii în mass-media 
• Atragerea de noi elevi 

 

 

 

Activități pentru 
atingerea 
obiectivului  

RESURSE 

Umane       
Materiale 

Termen Costuri Indicatori 

Aplicarea 
principiului 
transparenţei 
informaţiilor 
deordin public 

CA 

Echipa 
manageriala 

An scolar 2017-
2018 

 Domenii de 
interese 

Cautarea si 
implementarea 
unor strategii noi 
de imagine 
institutionala 

 Profesorii 

Echipa 
manageriala 

Consilier pe 
domeniu 

An scolar 2017-
2018 

 Evenimente 

 

Functionalizarea  
site-ului scolii 

Activitati de 
promovare  

Responsabilul 

De domeniu 

Proiect accesat 

An scolar  ??? Accesari 

Actualizari 

Feed-back 
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Monitorizare  Comisia de 
calitate 

  Fise de 
monitorizare  

 

TINTA  6. Cresterea calitatii actului educational ,acces deschis la educatie si 
imbunatatirea rezultatelor obtinute la examenul de evaluare nationala 

Optiune strategica:  

• Activitati remediale, activitati de indrumare si orientare a carierei, consiliere 
scolara,Parteneriatele cu parintii , colaborare cu serviciile de asistenta sociala, serviciile de 
asistenta psihopedagogica, activitati de dezvoltare personala 

Obiectiv: 

 Reducerea   abandonului scolar ( cu 2% anual respectiv 8% la sfarsitul celor 4 ani de proiect) 
,acces deschis la educatie,  cresterea cu minim 1% anual(respectiv 4% la sfarsitul celor 4 ani ) 
a ratei de participare , cu 0,5% anual(2% la finalalul celor 4 ani de proiect) a  procentului de 
promovabilitate la examenul de ev nationala;  reducerea absenteismului la o medie mai mica 
de absente nemotivate pentru 10 elevi anual,respectiv 40 elevi la sfarsitul celor 4 ani de 
proiect 

CONTEXT: Absenteismul,tendinta de abandon, rezultatele modeste la examenul de EN 
rata mica de participare la acest examen sunt unele  din problemele reale cu care se confruntă 
şcoala:  

  Influenta mediului extern, stima de sine scazuta,  lipsa controlului parental datorita absentei 
parintilor din viata copilului prin  faptul ca   muncesc in strainatate si nu pot supraveghea 
prezenta acestora  la scoala, naveta elevilor , neaplicarea consecventa si unitara a RI sunt  
factori de risc pentru evolutia favorabila a  elevilor care duc  la diminuarea evidenta a 
interesului pentru scoala , la acumularea de absente si chiar la abandon scolar  si la rezultate 
negative la examenele de EN. 

 Propunerile noastre pentru compensarea acestei tendinte se regasesc mai  jos 

Activități pentru 
atingerea 
obiectivului  

RESURSE 
Umane       
Materiale 

Termen Costuri Indicatori 

Identificarea 
copiilor care fac 
parte din grupuri 
vulnerabile 

Profesorii 

Serviciul de 
asistenta 
psihopedagogica 
Soft..PED-B, 

Septembrie 
 

 Baza de date 

Programe de 
consiliere 
educationala  pe 
teme specifice 

Dirigintii 

Echip IT 

 

Anul scolar 
2017-2018 

fise Fise de activitate 
cel putin 5 teme 
de consiliere 
educationala 
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Program de 
preventie/consiliere 
psihopedagogica –
dezvoltare 
personala 

Consilierul scolar 

platforma CCP 

Anul scolar 
2017-2018 

Cv multiplicare 
fise 

Program 
“Impreuna 
reusim”(program 
de dezv 
personala-team 
building) 

Activitaticu părinţii 
sau apartinatorii 
elevilor  

Consilier educativ 

dirigintii 

Iunie 2018  Cel putin 40% 
prezenta 

Program de 
educatie 
parentala(Ce stiu 
despre copilul meu) 

Consilier scolar An scolar  Multiplicare fise 

Materiale 
consumabile 

Cel putin 40% 
prezenta parinti cl 
a VIII-a 

Activitati remediale  Prof de la 
disciplinele de 
EN  echip IT 

An scolar  Cv multiplicare 
teste, 

Program de 
dezvoltare 
personala,fisa de 
activitate 

Monitorizare Comisia pentru 
frecventa 

La realizarea 
activitatii 

 Fise de 
monitorizare  

 

PLAN OPERAŢIONAL   AN  SCOLAR   2017-2018 
I. Managementul instituţional 

OBIECTIVE si actiuni 

1. Creşterea rolului /asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea 
realizării unui proces de învăţământ cu finalitate ce vizează buna pregătire profesională 

2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale. 

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, 
agenţii economici, cu structurile organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali. 

4. Transparentizarea informatiei 

5. Proiectarea  ofertei educaţionale   

6. Asigurarea imaginii instituţionale 

7. Modernizarea procesului instructiv-educativ/prin accesare de fonduri 

Obiective 

• Valorificarea valentelor spatiilor existente pentru activitatile elevilor 
• Asigurarea mobilierului scolar si  mijloacelor didactice pentru predarea lectiilor cu metode 

interactive 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

Termen de 
realizare 

 

Persoana/   Persoane 

care răspund 

Dovezi /indicatori de 
performanta 

Realizarea materialului de 
analiză a activităţii de 
învăţământ din perioada 

2016-2017 

Septembrie- 

Octombrie 

2017 

Director 

Director adj 

Raport de activitate 

 

Actualizarea Planului de 
Acţiune al şcolii pentru 
perioada 2017-2021 

Octombrie Echipa de elaborare redactare PDI 

 

Realizarea planului operaţional 
pentru anul şcolar 2017-2018 

Octombrie   Director 

Director adj 

Plan operational 

Organizarea Consiliului 
profesoral, fixarea secretarului, 
stabilireacomisiei de cercetare a 
abaterilor personalului didactic,  

stabilirea comisiei pentru 
asigurarea calităţii,alegerea 
Consiliului de administraţie 

 

Octombrie 

 

Director 

Director adj 

Consiliul Profesoral 

 

 

Proces verbal 

 

Organizarea colectivelor metodico 
- ştiinţifice şi a comisiei 
diriginţilor,a celorlalte comisii  

fixându-se şi liderii acestor 
structuri organizatorice. 

Septembrie  

 

Director 

Director adj 

  

Proces verbal 

Organizarea Consiliului de 
administraţie: stabilirea 
atribuţiilor membrilor săi, 
însuşirea tematicii şi graficului 
şedinţelor de lucru  

Octombrie  Director  Director adj 

Consiliul de 

administraţie  

 Fise atributii 

Proces verbal 

Organizarea activităţilor 
catedrelor/ comisiilor metodice şi 
elaborarea 

unor programe de activitate 
subordonate planului de acţiune al 
şcolii  

Octombrie 

 

Director 

Director adj 

Şefii comisiilor 

metodice 

Proces verbal 

Planuri 

operaţionale 
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Organizarea activităţii comisiei 
diriginţilor, stabilirea comitetelor 

de părinţi şi a Consiliului 
reprezentativ al părinţilor 

Octombrie 

 

Director 

Director adj 

Comitetul de părinţi 

Comisia diriginţilor 

Proces verbal 

Organizarea activităţii 
compartimentului contabilitate - 
administraţie,  stabilirea 
programului de măsuri 

Octombrie 

 

Director 

Contabil şef 

Administrator 

Planuri 

operaţionale 

Proiectarea activităţii 
compartimentului secretariat, în 
conformitate cu planul de acţiune 
al şcolii 

Octombrie Director 

Secretar  

Plan operaţional 

Întocmirea fişei postului pentru 
fiecare membru al consiliului 
profesoral al şcolii 

Octombrie Director  Fişa postului 

Prezentarea tuturor 
reglementărilor ce vizează 
învăţământul, a regulamentelor 
privind actele de studii şi a tuturor 
reglementărilor ce vor fi adaptate 
la nivel naţional sau teritorial 

Septembrie  

 

 Director Secretar Procese verbale 

 

Finalizarea încadrării instituţiei cu 
personal didactic şi 
întocmireaschemei orare în 
conformitate cu noul curriculum 
şi cu principiile psiho-pedagogice 
aferente 

Septembrie 

 

Director 

Director adj 

 

Comisia de orar 

Încadrări 

Orar 

 

Obiective,actiuni pentru eficientizarea activitatii in derularea actului educational 

1. Asigurarea calităţii actului educaţional 

2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră/comisie metodică pe arie curriculară/ 
discipline, să se atingă finalităţile procesului de învăţământ 

3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 

 

Termen de 

realizare 

Persoana/ 

Persoane 

Dovezi 
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 care răspund 

Implicarea Ca si a CP in procesul 
instructuv educaticativ-cu tematici 
specifice pentru informare 
specializata 

Pe tot parcursul 
anului şcolar, din 
două în două luni 

Consiliul de 
administratie 

Procese verbale 

Realizarea de activităţi în 
parteneriat pentru creşterea 
calităţii actului educativ 

 Directori,diriginti,prof Parteneriate 
educationale 

Realizarea planificărilor activităţii 
didactice în conformitate cunoile 
cerinţe ale curriculum-urilor. 

 

Septembrie 

Februarie 

 

Director 

Director adj 

Șefii de catedră 

Planificări 

calendaristice 

 

Întocmirea şi demararea 
programelor de pregatire pentru 
elevii cu carente educationale 
pentru recuperarea lacunelor 

Pe tot parcurasul 
anului scolar  

Dirigintii/consilierul 
scolar 

Programe de 
pregatire 

 

Întocmirea şi demararea 
programelor de pregatire pentru 
elevii ,pentru examenul de  EN, 
concursuri scolare 

semestrial Profesorii de 
specialitate 

Programe de 
pregatire 

Prelucrarea regulamentelor de 
organizare şi desfăşurare a 
examenelor naţionale 

Simularea examenelor de tip 
naţional la nivelul şcolii 
Asigurareacondiţiilor optime de 
desfăşurare a examenelor 
naţionale şi a olimpiadelor şcolare 
pe clase şi de stabilire a măsurilor 
de remediere, a neajunsurilor 
şcolare 

Octombrie 

semII 

Director 

Director adj 

Șefii de 

catedră 

Procese verbale 

Urmarirea ritmicitatii 
notarii,asigurarea in timp a 
numarului minim de note la 
fiecare disciplina 

semestrial Director 
Director adj 
Comisia de verificare a 
Ritmiticității notării 

Rapoarte 
periodice 

Realizarea lecţiilor prin metode 
moderne de învăţare-centrate pe 
elev conformoperaţional 

semestrial DirectorDirector adj 

Comisia de calitate 

Fisa de 
observare a 
lectiei 

Asigurarea unei instruiri de 
calitate care să ducă la achiziţii 

Cf planului DirectorDirector adj Rezultatele 
examemelor de 
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decompetenţe şi abilităţi conform 
Standardelor educationale 

operational Responsabilicomisii 

metodice 

competente 

Asigurarea inscrierii intr.-o forma 
de inv. Liceal sau profesional a 
absolventilor de gimnaziu 

Iunie-iulie Director adj 

 

Monitorizarea 
absolventilor 

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară   OBIECTIVE si actiuni 

1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 

2. Implicarea a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi 
tineri a unor atitudini pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze. 

3. Integrarea Europeană-o realitate necesara  

4. Realizarea unor programe cultural-educative, în concordanţă cu valorile europene, pentru implicarea 
elevilor în diverse activităţi formativ-instructive 

 

 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 
 

Termen de 
realizare 
 

Persoana/ 
Persoane 
care răspund 
 

Dovezi 
 

Întocmirea documentelor 
de proiectare a muncii 
educative la nivelul 
claselor 

septembrie Coordonator proiecte şi 
programe educative 
Diriginţii 

Procese verbale 

Planuri de activitate 

Urmărirea modului în 
care profesorul diriginte 
se implică mai eficient în 
activitatea de consiliere 
didactică şi profesională a 
elevilor 

Pe tot parcursul anului 

scolar 

 

Coordonator proiecte şi 
programe educative 
Diriginţii 

Portofolii diriginţi 

 

Pregătirea orelor de 
consiliere şi abordarea 
problematicii specifice 
vârstei şi sexului 

Consilierea elevilor cu 
nevoi speciale  

Conform planului CES Coordonator proiecte şi 
programe educative 
Diriginţii  

 

Consilier  scolar 

Programe de 

consiliere 

 

Organizarea şedinţelor cu 
părinţii, ori de câte ori 
este cazul, şi informarea 

Conform planului Director 

 Coordonator proiecte 

Procese verbale 
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corectă a acestora despre 
situaţia şcolară şi 
frecvenţa copiilor lor 

operațional 

 

şi programe educative 
Diriginţii 

 

 

Organizarea de acţiuni 
educative (simpozioane, 
serbări,excursii, tabere 
carnavaluri, etc.) cu 
participarea nemijlocită a 
părinţilor  

Pe tot parcursul anului 

scolar 

Diriginţii 

Coordonator proiecte 

şi programe 

educative  

Procese verbale 

Colaborarea şcolii cu 
Centrul de asistenţă 
psihopedagogică 

Pe tot parcursul anului 

scolar 

Consilierul scolar Protocoale de 
colaborare 

Organizarea de programe 
interactive pe probleme 
ale elevilor, cu 
participarea profesorilor, 
părinţilor, primăriei, 
bisericii,poliţiei, a 
cadrelor sanitare 

semestrial Coordonator proiecte 

şi programeeducative  

 

Consilierul scolar 

programe 

Formarea ţinutei morale, 
decente, a 
comportamentului 
civilizat,eliminarea 
absenteismului de la 
activităţile şcolare, a 
delincvenţei juvenile, 
respectarea legilor, a 
normelor de igienă 

Pe tot parcursul anului 

scolar 

Diriginţii 

Asistenta sanitara 

Consilier scolar 

  

 

Procese verbale 

Realizarea de activităţi în 
parteneriat pentru 
creşterea calităţii actului 
educativ 

 

Pe tot parcursul anulu 
scolar   

 

Diriginţii  

Protocoale de 

colaborare 

 

Formarea continuă  OBIECTIVE si actiuni 

1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice, definitivat şi alte cursuri. 

2. Demonstrarea unor competenţe specifice managementului administrativ şi didactic. 

3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în 
vederea folosirii TIC în predare 
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Acţiuni pentru atingerea 
obiectivelor 
 

Termen  de 
realizare 
 

Persoana/ 
Persoane 
care răspund 
 

Dovezi 
 

Informarea personalului 
didactic cu elemente de 
noutate apărute în cadrul 
curriculum-ului 
disciplinei 

Septembrie 

 

Director 

Director adj 

Șefi de catedră 

Mape profesori 

Baza de date formare 

continuă 

Perfecţionarea actului 
didactic prin abordarea 
metodelor moderne de 
învăţare-centrată pe elev 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

 

Director adj 

Resp. Comisii met. 

 

Șefi de catedră 

 

Diseminarea informaţiilor 
primite de profesorii 
participanţi la cursuri de 
formare şi perfecţionare 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

 

Director 

Director adj 

 

Împărtăşirea 
exemplelor de bună 
practică 

Îmbunătăţirea calităţii 
prestaţiei cadrelor 
didactice debutante prin 
activităţi de consiliere şi 
stagii de perfecţionare 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

 

Profesorii înscrişi la 

gradul II, I, definitivat şi 
masterat 

Fişă de observaţie a 

lecţiei 

Utilizarea ofertei de 
educaţie,a programelor de 
perfecţionare ale CCD şi 
ale centrului de asistenţă 
psihopedagogică 

Pe tot parcursul 
anului şcolar 

Şefii de catedre 

 

Adev eliberate pt 
cursuri, diplome 
obtinute 

 

Actvitatea de protectia muncii situatii de urgenta  OBIECTIVE si actiuni 

1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor 

2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 

Acţiuni pentru 
atingerea obiectivelor 
 

Termen 
de 
realizare 
 

Persoana/ 
Persoane 
care răspund 
 

Dovezi 
 

Organizarea 
comitetului de sănătate 
şi securitate în muncă 
şi a comisiei tehnice 
Situații de Urgență 

septembrie Director 

Responsabil CSSM 

Dosarul comisiei 
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Redactarea 
documentelor, 
realizarea instruirilor 
şi semnarea proceselor 
verbale în 
conformitate cu 
legislaţia în vigoare 

septembrie Director 

Responsabil CSSM 

Dosarul comisiei 

Asigurarea condiţiilor 
materiale şi 
organizatorice atât în 
vederea prevenirii 
accidentelor şi 
incendiilor cât şi 
pentru intervenţii reale 

Pe tot parcursul anului Director 

Responsabil CSSM 

Dosarul comisiei 

Simularea de exerciţii 
de evacuare a localului 
scolii  în caz de 
incendii sau calamităţi 
împreună cu organele 
locale de pompieri 
şiapărare civilă 

Pe tot parcursul 
anului/la nevoie 

Director 

Responsabil CSSM 

administrator 

Dosarul comisiei 

Asigurarea securităţii 
şi siguranţei elevilor şi 
personalului din 
instituţie 

Pe tot parcursul anului Director 

Responsabil CSSM 

Dosarul comisiei 

 

                  Monitorizarea şi evaluarea planurilor operationale 

Implementarea  acestor planuri va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul  

de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a lor  prin:  

• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie;  

• activităţi de control intern;  

 Monitorizarea si evaluarea vor viza următoarele aspecte: 

• întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării tintelor, etapă 
cu etapă (datele si informatiile sunt colectate în “baza de date a Scolii”); 

• analiza informatiilor privind atingerea tintelor; 
• evaluarea progresului în atingerea tintelor 
• costurile  
• calitatea – nivelul atingerii cerintelor din standardele de calitate; 
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Monitorizarea se va realiza prin : 

• deciziile curente – referitoare la derularea concretă a actiunilor, în cazul 
“problemelor bine structurate”; 

• rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor 
structurate impropriu”; 

• stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de situatiile 
concrete; 

prof. Maskulik Levente - director 

                                                         prof. Emilia Dudas – director adjunct 

 


