
Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”
Tg. Mureș, str. Aleea Carpați nr. 23
Telefon / Fax: 0365 882803
E-mail: gimschiller_tgms@yahoo.com
http://scoalaschiller.ro

PROIECT
DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

2015 - 2020

Director,
prof. Dana Maria Fârțală



Context legislativ

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput, având la bază:
 Legea nr. 128/1997 privind Statul personalului didactic, cu completările

şi modificările ulterioare
 Legea educaţiei naţionale - Legea nr. 1 / 2011 cu modificările și

completările ulterioare;
 Noul Cod al Muncii - Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 53/2003;
 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea

Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi
instruirea copiilor şi tinerilor, cu completările şi modificările ulterioare ;

 Legea nr. 334/2002 - Legea bibliotecilor, republicată cu completările şi
modificările ulterioare ;

 OMEN nr. 5115 /2014 referitor la aprobarea ROFUIP;
 OMEC nr. 3502/2005 referitor la aprobarea Regulamentului privind

actele de studii, documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”

Adresa unităţii: Tîrgu Mureș, Aleea Carpați nr. 23,
telefon/fax: 0365882803

Resurse umane

Populaţia şcolară

 2013 - 2014 - elevi şi preşcolari: 1030
o elevi la cls. 0 - IV: 298
o elevi la cls. V - VIII: 245
o preşcolari: 198
o elevi la învățământul cu frecvență redusă: 289

 2014 - 2015 - elevi şi preşcolari: 1034
o elevi la cls. 0 - IV: 305
o elevi la cls. V - VIII: 234
o preşcolari: 201
o elevi la învățământul cu frecvență redusă: 294



 2016 - 2017 - elevi şi preşcolari: 919
o preşcolari: 71 secția română 4 grupe

51 secția maghiară 3 grupe
53 secția germană 2 grupe

o elevi la cls. 0 - IV: 111 elevi secția română 5 clase
81 elevi secția maghiară 5 clase
88 elevi secția germană 5 clase

o elevi la cls. V - VIII: 98 elevi secția română 4 clase
87 elevi secția maghiară 4 clase
69 elevi secția germană 4 clase

o elevi la învățământul cu frecvență redusă: 210

Personalul şcolii:
 cadre didactice: 83 persoane

o personal de conducere: 2 + 1 coordonator Grădinița „Raza de
soare”

o educatoare: 17
o învăţători: 15
o profesori: 48

 personal didactic auxiliar: 6
o secretar I: 1,5
o administrator: 2
o bibliotecar: 0,5
o contabil: 1
o informatician: 1

 personal nedidactic: 18
o îngrijitor: 10
o agent de pază: 3



o muncitor: 4,5

Calitatea personalului didactic:
 Calificat : 80

o Grad didactic I:45
o Grad didactic II:35
o Grad didactic definitiv: 10

 Necalificat: 3

 Cu performanţe în activitatea didactică: 12
 Absolvenţi de cursuri de formare/perfecţionare: 15
 Continuarea studiilor: 5



Indicatori de evaluare a performanţei:

 Situația la învățătură, an școlar 2013 - 2014

Nivelul de
învățământ

Nr.
elevi

Nr. elevi
promovați

Promovabili
tate

Cu medii între: Repetenți
Cu situația
școlară
neîncheiată

5-6,99 7- 8,99 9- 10
Primar 298 293 98,32 60 62 171 2 -

Gimnazial zi 245 225 91,83 53 72 100 5 -
Gimnazial F.R. 298 99 33,22 45 44 - - 199

 Situația la învățătură, an școlar 2014 - 2015

Nivelul de
învățământ

Nr.
elevi

Nr. elevi
promovați

Promovabili
tate

Cu medii între: Repetenți
Cu situația
școlară
neîncheiată

5-6,99 7- 8,99 9- 10
Primar 305 299 98,36 58 84 157 2 -

Gimnazial zi 234 229 93,55 56 70 103 2 -
Gimnazial F.R. 294 88 29,93 48 40 - 206

 Procent de promovabilitate la examenele naţionale

An scolar Nr elevi
Inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
reusiti

Medii generale intre Procent de
promovare5-5.99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-10

2013 - 2014 52 52 44 2 11 18 8 5 84,61
2014 - 2015 59 59 45 2 10 19 8 6 76,27

Resurse materiale ale unităţii şcolare:

 Numărul sălilor de clasă: total 37 , din care
o 27 ciclul primar și gimnazial;
o 5 săli în corpul nou al grădiniţei „Friedrich Schiller”;
o 7 săli Grădinița „Raza de soare”

toate dotate cu mobilier corespunzător
 Numărul laboratoarelor şi cabinetelor:

o 1 cabinet de limba română
o 1 cabinet de limba maghiară
o 1 cabinet de matematică și științe ale naturii
o 1 cabinet de psihologie

 Numărul cabinetelor de informatică: 2
 Bibliotecă şcolară cu un număr de 12988 volume de carte;
 Cabinet medical: 2
 Sală de sport
 Tehnică de calcul:



o reţea de 26 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică,
birouri şi cabinete

o 2 videoproiectoare
o camere foto digitale
o 14 imprimante
o 12 copiatoare
o 1 scanner

 Audio - video:
o 4 televizoare
o 4 DVD playere
o 1 staţie de amplificare

 Comunicaţii:
o 2 linii telefonice
o 2 faxuri
o conexiune la internet
o Wi-Fi în interiorul unității

Resurse financiare

Surse de finanţare:
o Concurs de proiecte organizat în fiecare an de Primăria Tîrgu Mureș
o Bugetul local - Consiliul Municipiului Tîrgu Mureș
o Bugetul de stat
o Venituri proprii prin diferite protocoale de colaborare: închirieri săli

de clasă pentru cursuri de formare a adulților, proiecte educaționale
o Asociația Gimnaziului „Friedrich Schiller”
o Mici sponsorizări- donaţii
o Accesare fonduri structurale și de coeziune
o Concursuri naționale organizate de agenți economici: Olimpiada

„Kaufland”



ANALIZA SWOT

Resurse curriculare

Puncte tari Puncte slabe
o şcoala dispune de baza legală necesară

elaborării ofertei curriculare;
o există o bază didactică ce permite orientarea

ofertei
o curriculare spre informatică, limbi stăine,
o dotarea şcolii permite orientarea ofertei

şcolare spre discipline cu nivel de
aplicabilitate - în domeniul informaticii;

o nivelul de pregătire al cadrelor didactice oferă
posibilitatea abordării unei palete largi de
discipline în oferta curriculare;

o disciplinele de învăţământ din TC sunt foarte
bine încadrate cu învăţători / profesori şi
beneficiază de mijloace de învăţământ
necesare;

o promovabilitate peste 90%;
o toţi absolvenţii cuprişi în ciclul inferior al

liceului;
o rezultate bune la Evaluarea Naţională 2014, la

concursurile şcolare(olimpiade, alte
concursuri)

o elevii de clasa a VIII o bună pregătire de
cultură generală

o număr mare de ore/săptămână;
o număr mic de discipline opţionale
cls. VII - VIII;
o interesul scăzut al elevilor de clasa
a VIII-a pentru disciplinele la care nu
susţin testare;
o lipsa aproape în totalitate a
softurilor educaționale
o lipsa orelor de orientare în carieră
o inactivitate pe site-ul școlii
o atenția este îndreptată spre note,
cifre, rapoarte, nu pe raționamente
profesionale

Oportunităţi Amenințări
o continuarea pe verticală a studiilor și

înființarea liceului german
o posibilitatea formării deprinderii de utilizare

a calculatorului;
o posibilitatea de a participa la activităţile de

perfecţionare,formare la nivel
judeţean,naţional, internațional prin proiecte
Erasmus +;

o preluarea și implementarea metodelor
practicate de profesorii din Noua Zeelandă
(practica inversă)

o evaluarea impactului a profesorilor din școală
(cadrul didactic trebuie să știe care e calitatea
impactului personal)

o obținerea codului pic și a codului ECAS

o încărcătura programelor şcolare;
o insuficienţa resurselor financiare

pentru dotarea cu mijloace de
învăţământ pe măsura necesarului la
standardele vizate de şcoală;



Resurse umane

Puncte tari Puncte slabe
o încadrarea şcolii cu personal
o calificat la majoritatea disciplinelor

de învăţământ;
o participarea cadrelor didactice la

cursuri de formare continuă este tot
mai numeroasă;

o multe cadre didactice au finalizat o
facultate sau urmează mastere;

o cadre didactice implicate în
activităţi ştiinţifice şi metodice în
foarte mare măsură;

o cadre didactice care fac parte din
comisii la nivelul ISJ (metodişti)
sau care elaborează subiecte pentru
olimpiade;

o număr mare de cadre didactice cu
gradul I, II;

o preocupare pentru obţinerea de
performanţe în activitatea cu elevii;

o organizarea foarte bună a
activităţilor la nivelul comisiilor;

o personal didactic auxiliar pregătit
şi disponibil pentru activitatea pe
care o desfăşoară;

o relaţii cadru didactic-elev,
conducere- cadru didactic,
conducere- personal did. auxiliar,
nedidactic , şcoală-familie sunt
foarte bune;

o diseminarea experienţelor pozitive se face cu
dificultate sau deloc;

o există fluctuaţie a cadrelor didactice ce afectează
principiul continuităţii şi care are efecte şi asupra
calităţii educaţiei;

o un număr mic de cadre didactice care manifestă
lipsă de disponibilitate în desfăşurarea unor
activităţi extraşcolare sau activităţi metodice;

o scăderea populaţiei şcolare (ca urmare a
”îmbătrânirii” circumscipției)

o număr mic de premii la olimpiade, concursuri
şcolare faza judeţeană, naţională.

o Lipsa cadrelor didactice calificate în special la
învățământul primar de la secția germană

o Folosirea slabă sau deloc a softurilor
educaționale disponibile pentru managementul
clasei de elevi (aplicațiile google sau microsoft)
care ajută foarte mult toate cadrele didactice în
comunicarea cu conducerea școlii și invers, dar
și cu părinții.

o Lipsa programului „Școala după școală” la
învățământul primar, secția germană plecarea
cadrelor didactice din învățământ care predau
limba germană, în mediul privat

Oportunităţi Ameninţări
o Recunoașterea și aprecierea

diversității prin diferite activități în
care se promovează multilingismul,
multiculturalismul

o posibilitatea de stimulare a
cadrelor didactice cu performanţe
în activitate prin
premii.distincţii,salarii şi gradaţii
de merit;

o Desemnarea unei persoane
responsabile pentru monitorizarea
performanței elevilor din școală

o asigurarea posibilităţii de
participare la activităţile de
formare şi perfecţionare a cadrelor
didactice;

o legături puternice între elevi și

o există încă cadre didactice care nu au înţeles
corect că şcoala trebuie să satisfacă nevoile
elevilor şi aşteptările familiei;

o interesul dirijat al elevilor şi părinţilor spre
anumite discipline de învăţământ şi neglijarea
altora;

o influenţa mediului extern poluant (folosirea
excesivă a calculatorului,unele emisiuni,filme
TV, lipsa de supraveghere)

o plecarea elevilor de la secția germană datorită
lipsei cadrelor calificate



adulți
o valorificarea experienţei cadrelor

didactice care au urmat cursuri de
formare;

o îmbunătăţirea comunicării în cadrul
şcolii (la nivel de catedră între
catedre)

o realizarea de parteneriate cu şcoli
din ţară în programe educative;

Resurse materiale şi financiare

Puncte tari Puncte slabe
o spaţiul de şcolarizare se prezintă în

mare parte în condiţii bune, iar nivelul
de confort în şcoală este ridicat;
cabinetul de informatică este bine
echipat cu calculatoare;

o biblioteca şcolii este bine organizată,
funcţională şi dispune de un fond de
carte ce acoperă în mare măsură
solicitările la toate disciplinele de
învăţământ

o există echipamente audio- video
moderne

o cabinetul de logopedie şi consiliere are
o funcţionare bună;

o bugetul şcolii acoperă necesarul mediu
de funcţionare; (materiale, reparaţii)

o există resurse extrabugetare bune

o lipsa de preocupare pentru informare şi
documentare a cadrelor didactice în
vederea obţinerii unor fonduri pentru
îmbunătăţirea ambientului clasei, şcolii sau
chiar fonduri europene prin proiecte;

o lipsa unei săli de sport dotată
corespunzător, care ar aduce venituri
proprii școlii

Oportunităţi Ameninţări
o în perspectiva descentralizării

învăţământului implicarea mai mare a
C.A

o finanţarea per elev
o programe pentru modernizări, dotări -

prin proiecte
o reamenajarea bibliotecii ca spaţiu CDI;
o realizarea unei baze de date elevi, cadre

didactice utilă;
o procesul de profesionalizarea a carierei

didactice şi manageriale
o dotarea școlii cu softuri educaționale

care vor ajuta atât în procesul instructiv
– educativ, dar și în managementul
școlar

o implementarea aplicațiilor online pentru
managementul școlar și numai prin
folosirea Office 365 si a aplicațiilor
acestuia

o insuficienţa resurselor proprii pentru a
acoperi acţiuni de anvergură (mobilier)
care nu pot fi realizate de la bugetul de
stat/ local;

o lipsa unei planificări de alocare a
resurselor financiare pe an îngreunează
elaborarea unei strategii;



Relaţia cu comunitatea

Puncte tari Puncte slabe
o colaborarea permanentă cu Primăria

Târgu Mureș ,Consiliul local, Casa de
cultură, Bibliotecă

o participarea şcolii la programe organizate
de Primăria Tîrgu Mureș, Consiliul
Local, Bibliotecă, Poliţie, Biserică, alte
organizaţii;

o participarea şcolii la programe iniţiate de
aceştia în calitate de partener sau
programe în care aceştia devin parteneri;

o reprezentarea Consiliului Local în C.A al
şcolii;

o colaborarea cu Teatrul Național, Teatrul
de Păpuși, Ansamblul „Mureșul”

o organizarea în fiecare an, cu sprijinul
părinților a sărbătorii „Maifest”

o sprijinul părinților în menținerea
parteneriatelor cu școlile din Ungaria și
Germania

o dificultăţi în atragerea sponsorilor.

Oportunităţi Ameninţări
o buna colaborare cu ISJ Mureș, şi unităţi

conexe CCD, CJRAE alte unităţi şcolare;
o pătrunderea publicaţiilor şcolare în

mediul şcolar, local şi alte instituţii;
o creşterea nivelului de implicare şi a

rolului comunităţii locale în luarea
deciziilor privind dezvoltarea şcolii;

o o bună colaborare cu media locală pentru
menţinerea imaginii şcolii la cote ridicate;

o relații pozitive cu părinții

o dificultăţile materiale ale părinţilor duc la
diminuarea sprijinului pe care îl acordă
şcolii;

o influenţa mediului extern poluant;
o interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai

mult spre notare decât spre cunoştinţelor
acumulate datorită modului în care se face
admiterea;



III. Ciclul de viaţă al proiectului:
 Prezentul proiect de dezvoltare instituțională este sustenabil, va deveni

documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente
școlare

IV. Structura proiectului
1. Viziunea şi misiunea

Motto:
„Tradițiile și idealurile noastre, codurile morale și standardele –

lucrurile pe care le respectăm în viață și pe care le transmitem copiilor
noștri – sunt păstrate sau uitate în funcție de cât de liber ne exprimăm
ideile și sentimentele”

Walt Disney

Viziunea derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al
comunităţii vizând următoarele aspecte:

o dezvoltarea individuală a elevului;
o crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;
o asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu

sigur, într-o formare personală permanentă;
o decizia de a oferi societăţii: absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi,

apţi a se integra în viaţa societăţii;
o experimentarea termenului de sinergie atât a profesorilor cât și a

elevilor
2. Analiza diagnostică

 analiza mediului intern:
o cultura organizaţională se concretizează prin cooperare,

muncă în echipă, respect reciproc, profesionalism;
o dorința elevilor de a-și continua studiile liceale la „Friedrich

Schiller”-înființarea liceului german-
o promovarea relațiilor interetnice, cultivarea valorilor comune

(secția română, maghiară, germană), combaterea
prejudecăților prin promovarea diversității culturale,
lingvistice, confesionale, prin activități pe bază de proiecte.

o dezvoltarea curriculară – printr-un curriculum formal și
informal ofertant și antrenant, consultarea elevilor şi a
părinţilor pentru stabilirea CDŞ-urilor, care sunt: informatică,
limba engleză, limba germană modernă; curriculum extins:
limba germană maternă, limba engleză. Pentru fiecare CDŞ
se întocmesc planificări;



o resurse financiare şi umane – se identifică surse de finanţare
extrabugetară cum ar fi: sponsorizări, donaţii şi Asociaţia
„Friedrich Schiller”;

o se realizează dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
prin intermediul CCD sau a altor instituţii.

o Atragerea partenerilor furnizori de educație, în dezvoltarea
personală a elevilor noștri

 analiza mediului extern:
o stabilirea relațiilor cu organizații nonguvernamentale din țară

și din străinătate și cu organisme și instituții internaționale
o identificarea comunităţii – elevii provin din mediul urban şi

rural. Puţini sunt elevii cu nevoi sociale. Elevii de la secţia
germană au un mediu social foarte bun.

o sunt cereri multe pentru secția germană sau la celelalte secții
pentru învățarea limbilor străine

o dorința părinților ca elevii să-și continue studiile liceale la
Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”

3. Strategia proiectului
Scopuri / ținte strategice:

o Înființarea liceului german „Friedrich Schiller” pentru a se
asigura continuitatea studiilor pe verticală;

o Aducerea elevilor secției germane de la Liceul „Papiu
Ilarian” la Liceul german „Friedrich Schiller”, putându-se
dezvolta un campus cu specific german, aliniat la standarde
europene;

o Acesarea fondurilor structurale și de coeziune
o Scrierea și implementarea proiectelor Erasmus +
o Realizarea site-ului școlii
o Dialog deschis atât cu cadrele didactice cât și cu părinții și

implicarea tuturor în procesul instructiv-educativ
o didactice competente şi creşterea responsabilităţii şi a

răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi,
comunitate.

o Formarea  personalului didactic şi didactic auxiliar.
o Îmbunătăţirea şi utilizarea maximală a bazei materiale şi a

tehnologiei informaţionale.
o Accentuarea educației pentru sănătate și mișcare în cadrul

elevilor și părinților
o Atragerea unui partener strategic extern pentru furnizarea

softurilor educaționale și pentru managementul clasei de elevi



o Realizarea unui site propriu al școlii, cu costuri cât mai mici,
care să poată fi actualizat periodic de către informaticianul
școlii

o Cumpărarea unui domeniu de internet pentru pagina de
internet proprie

4. Opţiuni strategice

a) Dezvoltarea curriculară
 asigurarea finalităţilor educaţionale şi a egalităţii şanselor pentru toţi

absolvenţii (promovarea examenelor nationale, accesul tuturor la niveluri
superioare de învăţământ);

 organizarea unui proces de invăţământ flexibil şi diversificat (TC + CDS)
raportat la necesităţile şi optiunile elevilor;

 stimularea competiţiei şi orientarea spre centre de excelenţă sau pregătire
suplimentară a elevilor capabili de performanţă;

 readucerea învăţării in orele de clasă şi reducerea dependenţei succesului
şcolar de "învăţământul paralel";

 asigurarea tehnicilor de învăţare  individuală necesare pe parcursul întregii
vieţi;

 realizarea de programe de studiu personalizate şi atractive pentru
disciplinele opţionale oferite;

 flexibilitatea deciziilor curriculare la nivelul unităţii şcolare, a catedrelor
şi cadrelor didactice;

 proiectarea disciplinelor opţionale pe parcursul unui semestru, a unui an
şcolar sau pe intreg ciclu de învăţământ după următoarea schemă
principală de elaborare:

o argument;
o obiective de referinţă şi activităţi de învăţare;
o listă de conţinuturi;
o modalităţi de evaluare;

 formarea capacităţilor de a aborda complet o problemă, de a formula idei
şi a testa soluţii;

 flexibilitatea evaluărilor ( initiale, pe parcurs şi sumative);
 predare şi asistenţă la ore cu echipe formate din profesori de specializări

apropiate pentru dinamizarea activităţii şi asigurarea interdisciplinaritaţii;
 crearea abilităţilor de utilizare a tehnicii de calcul, accesul la resursele

informaţionale din ţară şi străinătate;
 promovarea valorilor moral-civice, culturale specifice societăţii

democratice;
 proiectarea şi dezvoltarea de opţionale noi (discipline) care să asigure

competenţe în domenii diverse



 educaţia in spiritul comunicării interculturale, educaţia informaţională,
educaţia moral-civică, estetică şi cultivarea sensibilităţii.

 Înregistrarea școlii noastre în cadrul proiectelor Erasmus+ și obținerea
numărului unic de înregistrare necesar priectelor Erasmus+

 Implicarea școlii în parteneriate școlare cu ajutorul proiectelor Erasmus+
(Ready4Career, etc.)

 Dotarea laboratoarelor de informatică cu calculatoare de mare
performanță cu ajutorul partenerilor externi

 Implicarea școlii în proiecte pilot, prin care cadrele didactice și personalul
școlii să aibă acces gratuit la o suită de facilități oferite de furnizorii de
proiecte educative

 Înființarea unei clase liceale pentru secția germană cu profil de
informatică

b) Dezvoltarea resurselor umane
 reforma managementului şcolar prin descentralizare şi întărirea

autonomiei colectivelor de catedră (la nivelul catedrelor, claselor);
 pregătirea managerială specializată a personalului didactic ca parte a

formării profesionale;
 perfecţionarea cadrelor didactice in sensul caracterului formativ al

învăţământului şi renunţarea la învăţământul teoretizat (dopat cu date
nesemnificative);

 folosirea metodelor eficiente de predare/învăţare (dezbateri participative,
interactive care presupun cunoaşterea potenţialului intelectual şi
psihologic al fiecărui elev);

 organizarea formării continue a personalului didactic pe baze moderne;
 stimularea cadrelor didactice să cunoască bine cel puţin o limbă de

circulaţie internaţională (organizarea de cursuri la nivelul fiecărei
catedre);

 însuşirea deprinderilor de utilizare a tehnicii de calcul şi accesare a
internetulului

 valorificarea la maximum a cadrului legislative în domeniul formării şi
perfecţionării cadrelor (accesul la programe naţionale şi internaţionale de
pregătire profesională).

 forrnarea continuă a tuturor membrilor colectivului profesoral atât la
nivelul unitătii şcolare cât şi prin centre specializate: Inspectoratul Şcolar
Judeţean, Casa Corpului Didactic, Agenţia Natională pentru Programe
Comunitare, Universităţi;

 formele de perfecţionare promovate:
o autoperfecţionare - studiu autoindus;
o cursuri prin corespondenţă (pachete informaţionale, proiecte,

cursuri metodologice);
o perfecţionare in cadrul unor programe regionale, naţionale şi

internaţionale.



 cunoaşterea fiecărui membru al colectivului printr-o observare atentă,
analiza obiectivă a rezultatelor activităţii, distribuţia judicioasă a
sarcinilor şi evaluarea periodică a rezultatelor;

 iniţierea de activităţi de consiliere şi orientare a cadrelor didactice
raportate la proiectele unitaţii şcolare pe termen scurt şi mediu, a misiunii,
obiectivului şi prsonalităţii unităţii şcolare;

 reconsiderarea raportului între „sancţiune şi recompensă”; valorificarea
potenţialului de stimulare creat de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi
a Legii nr. 284/2010, lege cadru privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice - gradaţii de merit, premii, distincţii etc. şi de
legislaţia în domeniul autonomiei, descentralizării şi utilizării resurselor
extrabugetare - creşteri salariale, premii etc.;

 perfecţionarea sistemului de evaluare a personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic pe baza evaluării anuale în conformitate Legea
Educaţiei Naţionale nr.l/2011, Legea nr. 284/2010, lege cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi cu Ordinul
M.E.C.T.S. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi
metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale
personalului contractual (care include: autoevaluare, evaluarea şefului
ierarhic superior, a Consiliului de Administraţie) consemnată în fişe pe
baza cărora  se stabilesc punctajele, calificativele şi coeficienţii de
multiplicare pentru stabilirea salariilor întregului personal;

 monitorizarea performanţelor obţinute de fiecare membru al colectivului
şi cuantificarea lor în funcţie de competenţă, importanţa muncii ca bază
pentru promovare profesională;

 crearea dimensiunii participative, investind în capacităţile fiecărui
membru al colectivului, în posibilitatea de a desăvârşi „valori” în fiecare
domeniu de activitate;

 creşterea rolului Consiliului de Administraţie, a Consiliului Profesoral şi a
catedrelor in gestionarea şi formarea resurselor umane;

 creşterea rolului managerului şi a echipei manageriale în formarea
colectivelor de colaboratori, în promovarea „omului potrivit la locul
potrivit”, în alocarea resurselor umane existente şi identificarea
posibilităţilor de optimizare a valorii capitalului uman disponibil

 perfecționarea cadrelor didactice cu ajutorul metodelor moderne și
implementarea la clasă a informațiilor primite.

 Dotarea claselor cu aparatură digitală (laptop sau calculator,
videoproiector, sau tablete)

 Folosirea sistemului AEL pentru predarea la clasă

c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
Având în vedere situaţia economico-financiară la nivel macroeconomic

este necesară dimensionarea finanţării asigurate de la bugetul de stat, de la



bugetul local precum şi a veniturilor extrabugetare în raport cu cheltuielile
reclamate de funcţionarea instituţiei pertru:
 eliminarea gradului de incertitudine a obţinerii veniturilor şi a riscurilor

asociate;
 dimensionarea şi fundamentarea economicoasă, eficientă şi eficace a

cheltuielilor;
 fundamentarea necesarului pentru investiţii şi realizarea achiziţiilor

publice la nivelul celei mai avantajoase oferte sub raportul calitate/preţ;
 atragerea de finanţări externe (în principal de la Comunitatea Europeană)

pe baza concursului de proiecte;
 finanţări din partea agenţilor economici şi a comitetelor de

părinţi/asociaţia de părinţi;
 Se vor identifica şi alte mijloace pentru atragerea de surse financiare pe

bază de proiecte (studii de fezabilitate, analize economico-financiare
pertinente) programe europene în funcţie de oportunităţile oferite de
evoluţia mediului economic şi de facilităţile legislative.

 Anual se vor întocmi proiecte de buget pentru fiecare sursă de finanţare,
contracte cu comunitatea locală, cu agenţii economici, cu Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor, cu asociaţii de parinţi şi fundaţii interesate în
susţinerea financiară a educaţiei, astfel incât să se obţină sursele necesare.

 Utilizarea surselor financiare provenite din cele trei forme de finanţare
(buget de stat, buget local, venituri proprii) se va face cu aprobarea
Consiliul de Administraţie, stabilindu-se priorităţile pe termen mediu şi
lung.

 Crearea unui sistem informatic şi informaţional fiabil şi fezabil care să
gestioneze resursele de „hard” şi „soft” la nivelul întregii unităţi şcolare
este o preocupare managerială prioritară pentru perioada următoare.

 În perioada 2016 - 2020 se va finaliza activitatea de dotare a tuturor
cabinetelor didactice cu calculator şi echipamente periferice specifice.

 Accesul permanent la Internet va fi generalizat. Toate disciplinele de
studiu vor beneficia de soft specializat astfel încât predarea să capete un
caracter dinamic şi să răspundă nevoilor societăţii informaţionale.

 Se va amenaja în bibliotecă un centru de informare pentru cadrele
didactice

 Se va acționa pentru construirea unei săli de sport moderne
 Instalarea unui noi linii de internet sigură și de viteză mare, necesară

pentru desfășurarea în condiții cât mai optime și sigure a examenelor
naționale și nu numai.

d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare
 atragerea și responsabilizarea părinților în efectuarea demersurilor pentru

dezvoltarea bazei materiale a școlii din surse ale administrației locale,
proiecte din fonduri structurale

 promovarea imaginii și valorilor școlii în comunitate



 colaborarea cu instituțiile abilitate în derularea de proiecte și programe de
dezvoltare școlară

 încheierea de parteneriate între unitatea de învățământ ți comunitatea
locală (Primărie, Biserică, ONG-uri, firme private)

5. REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE
DEZVOLTARE

Pentru implementarea cu succes a planului strategic propunem
următoarele:
 Planul strategic va fi transformat in planuri operaţionale, care vor fi

revizuite în fiecare an şcolar
 Planurile operaţionale se vor baza pe realitatea şcolii la începutul fiecărui

an şcolar, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de
comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de
specialitate în management educaţional.

 Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a MS şi se
vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în
consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de
administraţie

 Se va acorda o atenţie deosebită participării la procesul de planificare a
fiecărui membru  din comisia de redactare a proiectului

 Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană(planuri
lunare şi strategii de motivare)

 Se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea
planului strategic, care va supraveghea procesul de implementare  şi va
raporta Consiliului de administraţie schimbările survenite

6. EVALUAREA PROIECTULUI

 Procentul de promovabilitate
 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări

(iniţială şi finală)
 Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;
 Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;
 Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri

artistice şi sportive
 Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă

şi obţinere de grade didactice
 Starea bazei didactico-materiale a şcolii
 Gradul de implicare în proiecte comunitare
 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii



Plan operaţional / an școlar 2016 - 2017

PRIORITATEA I: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământ

Obiectiv: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ

Ţinta: Realizarea unei reforme educaţionale eficiente prin implicarea cadrelor didactice şi a elevilor

Context: Aplicarea prevederilor Legii calităţii 87/2006

Acţiuni pentru
atingerea

obiectivului: (ce
anume trebuie să se

întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/persoane
responsabile Parteneri: Monitorizare şi

evaluare
Sursa de
finanţare

1.Organizarea
activitǎţii
în vederea deschiderii
noului an şcolar

1.1- Constituirea comisiilor;
1.2- întocmirea orarului
şcolii

12 IX  2016 Director
Responsabili comisii

Membrii Consiliului
de administraţie

Din surse
proprii

2.Realizarea
monitorizării interne

2.1- Interpretarea
rezultatelor obţinute, prin
rapoartele de monitorizare;
invatarii;

Pe parcursul
anului şcolar

Responsabil CEAC Responsabilii ariilor
curriculare

3.Realizarea de
asistenţe la lecţii,
analizarea lecţiilor
asistate

3.1-Numarul profesorilor cu
calificative de f.b.
3.2- Îmbunătăţirea activităţii

la clasă a tututor cadrelor
didactice rezultata din  fisele
de asistenta
3.3-Frecventa asistenţelor
pe semestru la fiecare cadru
didactic

Mai 2017
Director

Directorul adj.
Membrii CEAC

Responsabilii de
catedră

Graficul
asistenţelor
-planificări
calendaristice
-fişa de
observare a
lecției
-chestionare
aplicate elevilor

4.Optimizarea
circulatiei

4.1 - Mijloacele moderne de
circulaţie a informaţiei Oct. 2016

Director
Director adj.

Responsabilii de
catedră



informatiei în şcoală utilizate in scoala
4.2-Actualizarea SIIIR
4.3-Modalitatile de
comunicare managerialǎ
eficace
4.4-realizarea sitului școlii

permanent
Secretar şef

Secretar
Comisia pentru promovarea

imaginii şcolii
Membri CEAC
Informatician

CA

5.Implementarea unor
concepte şi metode
moderne ale
managementului
strategic şi
instituţional

5.1Planurile manageriale
ale catedrelor, ce ilustreaza
creşterea calităţii procesului
instructive-educativ la
nivelul fiecarei catedre

Sept. – oct. 2016
Director

Director adj.
Coordonator programe

educative

Psiholog şcolar
Responsabilii de

catedră
CA

6.Cunoaşterea
temeincǎ a
personalului

6.1 discutarea problemelor
generale ale şcolii cu
întregul personal.
6.2-alcătuirea corectă a
„Portofoliului profesorului”

permanent

Director
Director adj.

Coordonator programe
educative

Responsabil CEAC

Membri CEAC
Responsabilii de

catedră
CA

7.Urmărirea
permanentă a
mişcării elevilor, a
completării
documentelor şcolare

7.1Gestionarea corectă şi la
timp a tuturor cererilor de
transfer ale elevilor, precum
şi a actelor de studii şi a
registrelor matricole

2016 - 2017 Director
Consiliul de administraţie

Serviciul secretariat
Diriginţii

Documente
secretariat

PRIORITATEA II: Metode moderne de asigurare a calităţii

Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii învăţării

Ţinta: Reducerea absenteismului; dobândirea abilităţilor cheie; autoevaluarea procesului de predare-învăţare

Context: Asigurarea calităţii este un proces desfăşurat pe termen lung, care necesită o planificare şi o organizare minuţioasă.
Pentru realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întreg personalul, inclusiv elevii, trebuie încurajat spre folosirea metodelor moderne de

învăţare, spre monitorizarea şi evaluarea propriei performanţe şi spre identificarea domeniilor ce necesită îmbunătăţiri

Acţiuni pentru
atingerea obiectivului:
(ce anume trebuie să

se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/persoane
responsabile Parteneri: Monitorizare şi

evaluare
Sursa de
finanţare

1.Implementarea 1.1Activităţile de predare- permanent Cadre didactice Formatori, şefii



metodelor active de
învăţare: centrată pe
elev

învăţare adaptate nevoilor
elevilor la nivelul
catedrelor

de catedră

2.Evaluarea continuă a
abilităţilor dobândite

2.1Evaluarea rezultatele
testelor de verificare a
cunostintelor permanent Cadre didactice

Formatori, şefii
de catedră

Membrii CEAC

3.Identificarea elevilor
cu nevoi speciale

3.Metodele şi acţiunile
adecvate fiecărui elev permanent Cadre didactice Psihologul şcolar

Fişe de caracterizare
psihopedagogică
Teste iniţiale
Teste de evaluare
Chestionare de interese

4.Consultaţii şi meditaţii
pentru elevi în școală
(cls. a VIII-a)

4.1 Îmbunătăţirea situaţilor
şcolare ale elevilor

Conform
planificării

Director
Director adj

Membrii Consiliului de
administraţie

Cadre didactice,
părinţii

Tematica examenelor
de bacalaureat  şi de
certificare a
competenţelor

profesionale;

5.Programe de
recuperare adecvate
nevoilor individuale ale
elevilor

5.1 Asistenţa psihologică.
5.2 Activităţile
extraşcolare.
5.3 Legătura scolii cu
familia

Conform
planificării

Director
Director adj

Coordonatorul programe
educative

Psihologul şcolar
Diriginţii, cadrele didactice

Diriginţii şi
Psihologul şcolar

Teste de
autocunoaştere
Caietele elevilor
Portofolii personale

6.Realizarea unor
activitǎţi didactice de
asigurare a calitatii în
procesul instructiv
educativ, cu
accentuarea caracterului
formativ a activitǎţii
didactice.
Proiectarea demersului
didactic cu implicarea
elevului.
Dezvoltarea
unui comportament
antreprenorial.

6.1- Asigurarea evaluǎrii
continue si ritmicitǎţii în
notare.
6.2  Asigurarea
dimensiunii europene, prin
antrenarea şcolii în
proiecte şi activităţi cu
şcoli partenere din spaţiu
European – continuarea
relaţiei de colaborare cu
şcolile partenere din ţară şi
din străinătate
6.3 Pregatirea participării
elevilor la concursurile si
olimpiadele scolare
6.5 Modalitatile de

Sfârșitul anului
școlar 17 iunie

2017

Director adj
Coordonator programe

educative
Responsabilii de catedră

Şcolile partenere
Cadre didactice

Elevi

Dilpome obţinute
Premii speciale



valorificare eficienta a
tututor momentelor ce
oferǎ posibilitatea educǎrii
morale, estetice afective a
elevilor

7.Imbunǎtǎţirea situaţiei
disciplinare din şcoalǎ

7.1 Asigurarea frecventǎrii
corespunzatoare a şcolii
de cǎtre totii elevii
7.2  Stabilirea modalitǎţilor
de urmǎrire a absenţelor
nemotivate/ catalog
electronic
7.3 Monitorizarea
abaterilor de orice fel de la
regulamentul şcolar şi cel
de ordine interioarǎ
8.4  Organizarea unor
întâlniri ori de câte ori este
nevoie cu
Consiliul profesorilor clasei

Iunie 2017

Catalog virtual
Director adj

Coordonator programe
educative
Diriginţii

Consiliul elevilor
Membri Consiluil
de administraţie
Cadre didactice

Diriginţii
Părinții

PRIORITATEA III: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării şcolii. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii

Obiectiv: Bază materială adaptată noii locaţii precum şi noului curriculum

Ţinte:
 Atragerea de resurse noi pentru investiţii în bază material, prin fonduri structurale și de coeziune;
 Creşterea ponderii fondurilor provenite din autofinanţare;
 Modernizarea bazei materiale existente;
 Introducerea scolii intr-un proiect de reabilitare a clădirilor;
 Pregătirea documentației necesare pentru construierea unei săli de sport;

Context:
 laboratoarele şi cabinetele utilate sub nivelul standardelor
 necesitatea suplimentării numărului de calculatoare
 Sala de sport improprie fără grup sanitar

Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume
trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/persoane
responsabile Parteneri:

Monitorizare
şi

evaluare

Sursa de
finanţare



1.Realizarea studiilor
de necesitate pentru
dezvoltarea resurselor
material

1.1 Utilizarea
instrumentelor şi rapoartelor de
monitorizare

2017

Director
Director adj
Contabil şef

Administrator

MECNS
IŞJ Mureş, Primăria Tg.

Mureş

2.Atragerea de
resurse prin proiecte

2.1.Atragerea de  fonduri,
sponsorizari 2017

Director
.Director adj
Administrator

Agenţii economici locali cu
care şcoala are convenţii

de colaborare
3.Derulare unor proiecte în
scopul ameliorării
infrastructurii şi dezvoltării
bazei material

3.1 Derularea unor
proiecte de finanţare naţionale
şi internaţionale, Erasmus +

2017

Director adj
Contabil şef

Administrator
CA

Reprezentanţii agenţilor
economici în consiliul

pentru curriculum

4.Activităţi de
reabilitare a bazei
materiale prin utilizarea
propriilor resurse

4.1  Dotare modernă,
corespunzătoare noilor cerinţe 2017

Director
Director adj
Contabil şef

Administrator

Agenții economici/
sponsorii/ Consiliul local

Bugetul
local

PRIORITATEA IV: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane

Obiectiv: Implementarea şi dezvoltarea unui program de formare continuă şi de perfecţionare a întregului personal didactic;

Ţinta: Cadre didactice interesate de formarea lor continuă, pentru învăţarea de-a lungul vieţii

Context:
Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează. Pornind de la această premisă au fost stabilite
următoarele deziderate:

 dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în unitate;
 motivarea resurselor umane existente;
 existenţa unui număr mare de cadre didactice tinere
 utilizarea la un înalt nivel a potenţialului uman existent;
Acţiuni pentru

atingerea
obiectivului: (e

anume trebuie să se
întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/persoane
responsabile Parteneri: Monitorizare şi

evaluare
Sursa de
finanţare

1.Dezvoltarea unui
program de formare
continuă a personalului

1.1Transformarea şcolii într-un
centru resursă al zonei pentru
activităţi de formare şi

Conform
graficului

.Director adj
Responsabil formare

continuă

I.S.J.Mureş
C.C.D.Mureş

CNDIPT

Dilplome
Certificate

Credite
Venit propriu



didactic din şcoală perfecţionare transferabile
Realizare CD-

urilor

2.Formarea unor
abilităţi necesare
managementului de
proiect

2.1 Implicarea şcolii în diferite
proiecte europene (Comenius,
Erasmus+)

Iunie 2017

Director
Coordonator proiecte şi

programe europene

I.S.J.Mureş
Agenţii economici

Parteneri
internaționali

Prezentare
proiect

Rapoarte de
activități

Evaluarea agenți
naționali

Fonduri
europene

PRIORITATEA V: Adaptarea curriculum-ului la nevoile de formare ale comunităţii (elevi, părinţi,)

Obiectiv: Ofertă curriculară prin CDȘ conformă cu exigenţele socio-profesionale ale comunităţii

Ţinte:
 Identificarea şi analizarea nevoilor de formare ale comunităţii;
 proiecte de CDȘ .

Context:
 Prin aplicarea începând cu anul şcolar 2009-2010 şi în anul şcolar 2016-2017, a noilor conţinuturi curiculare, creşte rolul curriculum-ului la decizia

şcolii. În aceste condiţii devine necesară asigurarea condiţiilor logistice de elaborare a proiectelor de CDȘ de echipe formate din membri ai
catedrelor din şcoală.

Acţiuni pentru
atingerea

obiectivului: (ce
anume trebuie să se

întâmple?)

Rezultate aşteptate (măsurabile)
Data până
la care vor
fi finalizate

Persoana/persoane
responsabile Parteneri: Monitorizare şi

evaluare
Sursa de
finanţare

1.Realizarea unor
chestionare pentru:
părinţi, elevi

1.1Completarea Bazei de date cu
statistici privind oportunitatea unor
competenţe, conţinuturi, module,
discipline

Mai 2017
Responsabil Comisia

CEAC
Psihologul şcolar

Membri CEAC
Părinţi, elevi

Administrarea
chestionarelor

2.Analiza resurselor
şcolii (umane şi

2.1 Statistici privind resursele
umane şi materiale ale şcolii Iunie 2017 Director, Director adj.

Secretar şef CA Analiza SWOT
Asociația
părinților



materiale) (SWOT şi PESTE) Contabil şef
Administrator

Membrii comisiei CEAC
3.Formarea organizată
a grupului de lucru
privind tehnicile de
elaborare curriculară

4.1 Abilitarea profesorilor pentru
proiectare curriculară

Sem. II
școlar

Director
Director adj.

Comisia de curriculum
ISJ MS,

4. Elaborarea
proiectelor de CDȘ

5.1 Proiecte de CDȘ adaptate
nevoilor de formare locală Sept. 2016

Comisia de curriculum
Responsabilii grupurilor de

lucru

Realizarea şi
aprobarea CDȘ
ISJ Mureş

5.Discutarea proiectelor
în cadrul catedrelor

6.1 Propuneri privind ameliorarea
proiectelor Oct. 2016

Membrii comisiei pentru
curriculum

Membrii Consiliului de
administraţie

Reprezentanţii
agenţilor economici
în consiliul pentru

curriculum
6.Validarea proiectelor
CDȘ şi aplicarea lor

7.1 Avizarea Programelor şcolare
de către IŞJ Mureş Mai 2017 Director adj.

Comisia de curriculum
I. S. J. Mureş

Agenţi economici ISJ Mureş

PRIORITATEA VI : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor
Obiective:

 Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei;
 Promovarea sănătăţii şi a stării de bine;
 Dezvoltarea personală a elevului;
 Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei din judeţul MUREŞ

Ţinta:
 Asigurarea funcţionării cabinetului de consiliere şcolară prin susţinerea acestuia (acces nelimitat la internet, comunicare liberă)
 Accesul fiecărui elev la consiliere;

Context: Şcoala, ca instituţie socială cu funcţii multiple, trebuie să răspundă nu doar nevoilor informaţionale ale elevului, ci şi a celor psihologice şi sociale. Scopul ultim
al educaţiei este pregătirea elevului pentru viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente delincvente, sau nesănătoase, de tulburări
emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă mai mult în această direcţie. Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie largă de intervenţii
care impun o pregătire profesională de specialitate. Termenul de consiliere descrie relaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă
persoană(sau persoane) care are (au) nevoie de asistenţă în vederea unei dezvoltări armonioase sau găsirea drumului în viată (atât din punct de vedere profesional cât
şi din punct de vedere social). Profesorul de şcoală abilitat pentru consilierea educaţională nu are competenţe în consilierea de criză (ex. Stări depresive, anxietate,
ideaţie suicidară, reacţii de doliu, comportamente compulsive sau obsesive, consum de droguri sau dependenţă de alcool) şi consilierea psihologică. Aceste activităţi
reprezintă domenii de intervenţie ce ţin strict de competenţa psihologului. Psihologul are ca obiectiv şi competenţă evaluarea psihologică a elevului, atât de necesară în
orientarea carierei. Toate acestea trebuie realizate într-un cadru adecvat şi într-o atmosferă degajată.



Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (Ce anume
trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la care
vor fi finalizate

Persoana/persoanele
responsabile Parteneri: Monitorizare şi

Evaluare

1.Angajarea unui
psiholog, pe un post de
consilier şcolar

1.1 Consilierea elevilor cu
probleme şi a profesorilor Septembrie 2016 Psiholog scolar ISJ Mureş

Există psiholog scolar

2.Dezvoltarea abilităţilor
profesorilor diriginţi
pentru activităţi de
orientare şi consiliere

2.1 Creşterea abilităţii de
orientare şi consiliere a
profesorilor diriginţi

Iunie 2017

Director adj
Coordonator  programe

educative
Psiholog şcolar

CCD Tg.
Mureș Certificare de consiliere şi orientare

PRIORITATEA VII: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor şi a proiectelor educative şi europene

Obiectiv: Promovarea parteneriatelor educative şi europene în ideea cunoaşterii valorilor româneşti şi europene

Ţinta: Atragerea de resurse locale, centrale şi europene în vederea modernizării procesului instructuv-educativ
Context: În conformitate cu Planul de Dezvoltare Naţională şi Regională, este necesară dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor,  implementarea

proiectelor educative în ceea ce priveşte Educaţia pentru Sănătate, Dezvoltarea durabilă, precum şi dezvoltarea inovaţiei în educaţie.

Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (Ce anume trebuie

să se întâmple?)
Rezultate aşteptate

(măsurabile)
Data până la

care vor fi
finalizate

Persoana/persoane
responsabile Parteneri:

Monitorizare
şi

evaluare

Sursa de
finanţare

1.Constituirea grupului de lucru 1.1 Echipă alcătuită din circa 5
cadre didactice, 3 elevi Sept. 2016 director

director adj, diriginţii
Toate cadrele

didactice ECO NET
Venituri
proprii

2.Realizarea unor parteneriate
locale, naţionale şi europene

2.1 Cresterea numarului de
protocoale de colaborare şi
actualizarea celor existente

Oct. – noi. 2016 Consilier educativ

A.J.O.F.M.,
Primării

Şcoli din ţară şi
din străinătate

Reţeaua
Firmelor de
exerciţiu

3.Implementarea programului
naţional “Educaţie pentru sănătate”

3.1 Conştientizarea elevilor în
ceea ce priveşte importanţa
sănătăţii

Iunie 2017 Director adj
Consilier educativ

Parteneriate
pe teme
medicale: -
Always-
Colgate

4.Conceperea, implementarea şi
monitorizarea unor proiecte
naţionale şi europene

4.1 Atragerea de resurse
financiare în scopul dezvoltării
şcolii prin fonduri structural și de
coeziune

Pe tot parcursul
anul şcolar
2016-2017

Membrii Comisie de
proiecte CA/ europene

ISJ
MENCT,

Fonduri
europene



4.1 Planul  operational de monitorizare, evaluare si
actualizarea PDI

Tipul activităţii

Responsabil
itatea

monitorizării
şi evaluării

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor
de analiză

Stabilirea criteriilor şi a
seturilor de date care
să sprijine
monitorizarea ţintelor

Directorii
Sefii de
catedre

lunar
septembrie 2016
martie 2017

Monitorizarea periodică
a implementării
acţiunilor individuale

Directorii
Sefii de
catedre

trimestrial decembrie  2016
aprilie  2017

Comunicarea acţiunilor
corective ca urmare a
analizei rezultatelor
obţinute

Directorii trimestrial decembrie 2016
aprilie  2017

Analiza informaţiilor
privind progresul
realizat în atingerea
ţintelor

Sefii de
catedre

anual Iunie 2017

Stabilirea metodologiei
de evaluare, a
indicatorilor de evaluare
şi a impactului asupra
comunităţii

Consiliul de
administraţie
al şcolii
CEAC

anual Septembrie 2016

Prezentarea generală a
progresului realizat în
atingerea ţintelor

managerii anual Iunie 2017

Evaluarea progresului
în atingerea ţintelor.
Actualizarea acţiunilor
din PDI în lumina
evaluării

Consiliul de
administraţie
CEAC

anual Iunie 2017



4.2 CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE

ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PDI

Pentru elaborarea planului de acţiune al şcolii au fost consultate şi

cunoscute următoarele niveluri:

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cerceării Științifice;

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI);

Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI);

Resursele materiale, umane şi financiare ale şcolii.

Nivelurile interne şi externe consultate facilitează eleborarea

planurilor strategice pe termen lung pentru învăţământul profesional şi

tehnic din România, având drept scop asigurarea corespondenţei între

cererea actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii din

regiunea noastră dar şi pentru contextul de politici şi dezvoltări la nivel

european.

Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” a elaborat PDI în

concordanţă cu realităţile locale având ca ţintă atingerea obiectivelor

formulate la capitolele anterioare.

În elaborarea PDI există uneori constrângeri deoarece nu există o

informare exactă a problemelor din reţelele externe şi interne iar în

realitate în învăţământul românesc formarea profesională nu este bazată

în totalitate pe cerere.

Cu toate neajunsurile existente pe plan regional şi local colectivul

de elaborare a PDI-ului din şcoala noastră a încercat şi reuşit să

elaboreze un document flexibil şi adaptabil la cerinţele locale şi

regionale.



4.3 ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE,
EVALUARE ŞI ACTUALIZARE PDI

Monitorizarea şi evaluarea, propunerea acţiunilor şi repetarea

încercărilor sunt sarcini care revin ministerului, consorţiilor regionale şi

comitetelor locale de dezvoltare. Aceste organisme au acces la informaţii

privind tendinţele şi evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă în principal prin

cooperarea comună cu partenerii externi.

Managementul şcolii urmăreşte derularea programului în şcoală şi

colaborarea cu partenerii economico-sociali şi întocmeşte raportul de

autoevaluare stabilind periodic punctele tari şi punctele slabe ale şcolii şi

pe baza acestora planul de îmbunătăţire a activităţii cu ţinte şi

responsabilităţi precise.

Planul de îmbunătăţire a activităţii şcolii este amendat cu

propunerile evaluatorilor externi (Raportul Inspectoratului Şcolar) și

ARACIP precum şi cu propunerile partenerilor economico-sociali.
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