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ARGUMENT 
 
 
 
 Politicile educaționale ale Ministerul Educației cuprind orientările strategice ce 
vizează contribuția educației la procesul de transformare a societății noastre într-o adevarată 
societate europeană, care să asigure egalitatea de șanse tuturor cetățenilor ei, fără 
discriminare. Prin finalitatea cu succes a studiilor, care va continua toată viața prin cursuri de 
formare continuă în fiecare domeniu de activitate, fiecare cetățean trebuie să aibă șansa de a-și 
valorifica propriul potențial, participând prin dezvoltarea personală și profesională la 
dezvoltarea economiei naționale, facând-o competitivă în contextul fenomenului de 
globalizare, la a cărui construcție asistăm. 

Considerând educația, cercetarea și cultura ca factori strategici ai dezvoltării, 
Programul de Guvernare privind învățământul preuniversitar precizează faptul că investiţia în 
educație și în formarea oamenilor este cea mai rentabilă pe termen lung. Calitatea educației 
influențează major atât viața persoanei cât și viața societății în ansamblu. 
  Legea învățământului asigură cadrul pentru realizarea obiectivelor reformei 
învățământului preuniversitar românesc, care vizează, în esență: 

●  un învățământ diversificat, ce permite și stimulează parcursuri individuale 
de pregătire, înnoirea și competiția; 
● un învățământ orientat spre valori și spre atingerea unor standarde de 
performanță; 
●  un învățământ compatibil cu sistemele europene. 

  Dimensiunea europeană a educației este o provocare care implică sarcini 
didactice ce vizează dezvoltarea spirituală, morală și culturală a elevilor şi pregătirea lor 
pentru  oportunităţile, responsabilitățile și experiențele vieții ca cetățean european care a 
învățat să coopereze, să comunice, să participe, să acţioneze, să respecte drepturile și 
libertățile omului, pluralismul și statul de drept , să  abordeze intercultural diversitatea într-o 
uniune de civilizații. 
  În contextul actual, în care se fac eforturi  susținute pentru compatibilizarea 
învățământului  românesc cu cel european,  documentele  de  politică educațională  prevăd 
acțiuni specifice menite să asigure: 

●  învățarea și utilizarea fluentă de către tineri a doua limbi de circulație 
internațională; 
●  cunoașterea limbajului informatic; 
●  asimilarea limbajelor artistice; 

Descentralizarea sistemului de învățământ, ca prioritate a reformei educaționale, 
implică transferul autorității decizionale și a răspunderii publice de la nivel central la nivel 
local și /sau al unității școlare. În același timp, descentralizarea implică și creșterea influenței 
comunității locale asupra unității școlare. Instituția școlară se afla în slujba elevilor și a 
comunității locale, astfel ca elaborarea ofertei curriculare va fi dependentă de nevoia și 
cererea educațională exprimată de comunitate. În acest mod se creează o strânsă 
interdependență între școală și comunitatea locală, atat în ceea ce privește opțiunile 
educaționale strategice cât și resursele materiale și umane care pot fi atrase către activitatea 
educațională. 

Având în vedere descentralizarea sistemului de învățământ, școala își dobândește o 
largă autonomie, având sarcina de a-și concepe o politică proprie în domeniile curricular, 
financiar și al resurselor umane. 

Prin aceste premise, managementul unității de învățământ  devine deosebit de 
important, înlesnind trecerea de la simpla gestionare și monitorizare a procesului educațional 
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la definirea propriei identități a unității școlare, realizând și promovând oferta educațională și 
prezentând atractivitate și necesitate pentru comunitatea locală, prin intermediul proiectului 
instituțional.  

Având o valoare strategică, proiectul instituțional al unității de învățământ este 
conceput pentru o perioadă de 4 ani. Prin el sunt definite concepții și orizonturi clare pentru 
activitatea instituției, inclusiv prioritățile în alocarea resurselor. 

Proiectul instituțional al unității școlare are doua componente: 
 ●  componenta strategică (misiunea, țintele și opțiunile strategice ale unității școlare); 
 ●  componenta operațională (programele și activitățile concrete prin care se ating 
țintele și se realizează misiunea propusă). 
 Ambele componente vor atinge toate domeniile funcționale: curriculum, 
resurse materiale, financiare, umane, relații cu comunitatea. 

 
 

CONTEXTUL LEGISLATIV   
 

- Legea Învăţământului nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin OM nr.5447/31.08.2020; 

 - HG nr. 993/18.11.2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în  
vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație 
            - OMEN. nr. 3243/05.02.2021, privind structura anului școlar 2021-2022; 

- ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităților publice 

 - Ordinul nr.3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și 
desfășurarea a competițiilor  școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse 
în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările și completările 
ulterioare;  
- OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a     
  personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare    
  (OMEN nr. 5397 / 2013, OMEN nr. 3240 / 2014, Notă precizări OM  5386/30.09.2016, 
  Ordinul Ministerului Educaţiei Nr. 3713 din 21 aprilie 2021).   

- ORDIN Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei 
privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 
transferabile 

  

- Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei- cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse 
în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare.  
- Ordinul ministrului educației nr. 3238/5.02.2021 de aprobare a Metodologiei privind 
dezvoltarea curriculumului la decizia școlii 
- Ordinul nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învăţământ pentru 
învățământul primar; 

 - OMECTS nr. 3418din 19.03.2013 privind aprobarea Programelor pentru clasa 
pregătitoare,clasa I şi clasa a II-a; 

 - OMEN 3371/2013 pentru aplicarea Planului cadru pentru clasa a III-a şi programele 
şcolare aprobate prin OMEN nr. 5001/2014, OMEN nr. 5003/2014, OMEN nr. 5004/2014; 

http://dppd.uab.ro/upload/206_822_ome_nr.pdf
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 - Ordinul nr. 5198/01.11.2004 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ 
pentru clasele a IV-a;  

 - OMEC 3638/2001 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele 
V-VIII, cu modificorile și completările ulterioare: 
OMEN 4828 / 2018 privind modificarea si completarea OMEN 3590/ 2016     
     OMENCS 3590/5 apr 2016  Plan-cadru de învatamant pentru gimnaziu;     
Precizari OMENCS 3590/2016 Predarea intensiva a Limbii moderne 1;     

- Regulamentul Intern al Şcolii Gimnaziale “Leonardo da Vinci”; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Leonardo da 

Vinci”;  
- Regulamentul de organizare şi funcţionare C.E.A.C.;  
- Procedurile operaţionale specifice Şcolii Gimnaziale “Leonardo da Vinci”. 

 
 

1. PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A 
COMUNITĂȚII ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ 

 

 
 
 
 
 
 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/Pl_cadru-actuale/Gimnaziu/Precizari_OMENCS%203590_2016_Predarea%20intensiva%20a%20Limbii%20moderne%201.pdf
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1.1. Scurt istoric 
 

             Şcoala Gimnazială „Leonardo da Vinci” (fostă Şcoala cu clasele I-VIII nr. 75) este o 
unitate de învățământ relativ tânară. Ea a funcționat la început într-o cladire construită în 1962 
pe stada Globului nr 1, sector 4, amplasata lânga uzina I.O.R. 
              În 1969 s-a convenit cu Ministerul Construcțiilor de Mașini să se construiască pe un 
teren din strada Caporal Ruică, colț cu șos. Cațelu, o școală de aceeași capacitate , iar cladirea 
construită deja să devină un grup școlar. Lucrarea a început la 1970, iar în iulie 1971 
întreprinderea ICSIM București a finalizat-o, în aceeași lună facându-se și recepția. Sala de 
sport a fost construită în același an. În 2 octombrie 1971, s-a semnat protocolul de schimb al 
clădirilor, Scoala nr. 75 având adresa definitivă în Caporal Ruică nr. 49, devenită ulterior str.  
Gheorghe Petrașcu 55. 
              În decursul celor aproape cinci decenii de funcționare, școala și-a căpătat treptat 
renumele de unitate de învăţământ situată pe primele locuri în ierarhia școlilor din sector. 
Calitatea procesului de învățământ, încadrarea cu profesori și învătatori dedicaţi, fidelitatea 
acestor cadre didactice,  rezultatele la diverse concursuri școlare, seriozitatea, au făcut ca 
școala sa să-şi mențină poziţia fruntașă de-a lungul timpului. 

Situarea școlii, într-un cartier cu o populație relativ stabilă, colaborarea cu organele de 
poliţie şi cu Consiliul Local, asigură un mediu sigur pentru elevi , favorabil desfăşurării 
activităţilor şcolare şi extracurriculare. 

 
 

1.2. Prezentare generală 
 

 Scoala Gimnaziala “Leonardo da Vinci”  se înscrie în rândul școlilor ce pregătesc 
elevii pentru treapta următoare, cea liceală. Funcționează de la început cu două cicluri de 
învățământ, asigurând necesitatea existenței unei unități școlare în zonă.  
 Populația școlară a fost în continuă creștere. 
 

An școlar Primar Gimnaziu Total 
2017-2018 806 419 1225 
2018-2019 875 455 1330 
2019-2020 934 506 1440 
2020-2021 963 534 1497 
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Numărul de clase a fost în creștere. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Instruirea și educarea elevilor a fost  asigurată de un număr de : 
 

An școlar Învățători Profesori Total 
2017-2018 28 37 65 
2018-2019 30 42 72 
2019- 2020 32 46 78 
2020-2021 34 49 83 

 
 
 
 

 
 
 La numărul cadrelor didactice se adaugă: 

- personal didactic auxiliar – 6 
- personal nedidactic - 8  
 

 Profesionalismul cadrelor didactice se află la baza unei bune educații și pregătiri 
temeinice a elevilor pentru viață. 
 Un avantaj deosebit de care beneficiaza elevii noștri îl constituie atât baza materială pe 
care o au la dispoziție pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, cât și faptul că 
școala dispune pentru toate disciplinele de cadre didactice titulare, calificate, care depun 
dăruire și pasiune în desfășurarea tuturor activităților. 

 
 

1.3. Condițiile socio-economice ale zonei 
 

 Municipiul București se caracterizează prin: 
• amplasarea într-o zona dezvoltată economic; 
• amplasarea într-o zona fără probleme deosebite din punct de vedere geo-climatic; 
    

Cartierul “Balta Alba” este un cartier relativ nou al municipiului, cu un ansamblu 
modern de locuințe și utilitățile necesare: școli, grădinițe, spital, supermarketul “Billa”, 
piață, magazine de cartier, biserica, etc.Accesul facil la mijloacele de transport în comun, 

An școlar Număr clase  
2017-2018 42 
2018-2019 45 
2019- 2020 49 
2020-2021 52 
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apropierea de parcul Al. I. Cuza , construirea Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5, lânga 
școală, au determinat dezvoltarea zonei , creșterea populației școlare , precum și a calității 
acesteia, majoritatea părinților fiind angajați și preocupați de parcursul școlar al copiilor. 

 

 
 

2. ANALIZA DE NEVOI 
 
 

2.1.  Informații de tip cantitativ 
 
 
2.1.1. Populația școlară 
 
Școala Gimnaziala “Leonardo da Vinci”   funcționează în acest moment cu  un efectiv 

de 1561 elevi, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. 
Structura claselor pe cicluri și ani de studiu se prezintă astfel: 

 
 
 

2.1.2. Baza materială (CORPUL A și CORPUL B): 
 

●  săli de clasă: 39  

An școlar / an 
studiu 

Preg. I II III IV V VI VII VIII 

2017-2018 7 7 5 5 4 4 4 3 3 
2018-2019 6 7 7 5 5 4 4 4 3 
2019-2020 7 6 7 7 5 5 4 4 4 
2020-2021 7 7 6 7 7 5 5 4 4 
2021-2022 8 7 7 6 7 8 5 5 4 
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●  cabinet/laboratoare: 3 
- de informatică; 
- de consiliere psiho-pedagogică 

●  o bibliotecă;  
●  2 săli de sport;  
●  cabinet stomatologic 
●  2 cabinete medicale;  
●  grupuri sanitare: 14 
●  vestiare: 2 

 
 
2.1. 3. Dotarea cu tehnică de calcul și de comunicații: 
 
 2017-

2018 
2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Numărul total de calculatoare 98 98 165 165 
Numărul de calculatoare utilizate de către elevi 30 30 60 60 
Numărul de calculatoare utilizate numai de 
către profesori 

62 62 105 105 

Numărul de calculatoare utilizate în scop 
administrativ 

6 6 6 6 

Numărul de calculatoare conectate la 
INTERNET 

98 98 165 165 

Numărul de videoproiectoare 32 32 32 42 
Numărul de scanere 8 8 8 8 
Numărul de imprimante 30 30 30 30 
Linii de telefon/fax 2 2 2 2 
Linii de telefon 2 2 2 2 
 
 
În anul şcolar 2020-2021 toate cadrele didactice cu baza în unitatea noastră şcolară au 

laptop-uri în vederea informatizării procesului educațional, precum și  informării rapide a 
părinților despre situația școlara a elevilor (prin implementarea catalogului electronic) 
folosind platforma educațională ADSERVIO.  
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2.2.  Informații de tip calitativ 
 

 2.2.1.   Calitatea personalului didactic: 
 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic este următoarea: 
  
 
 

Grad/an școlar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Doctorat 0 0 1 1 
Gradul I: 31 28 30 32 
Gradul II 8 10 14 13 
Definitivat 13 21 12 16 
Debutant 10 10 8 8 

 
 

 
 
Cadrele didactice din unitate au participat/participă la: 
● stagii de formare în problematica reformei: abilitare curriculara, evaluare, 

inteligențe multiple, negocierea conflictelor/ TIC, management și comunicare; 
● obținerea gradelor didactice; 
● cursuri postuniversitare/master; 
● cercuri pedagogice, acțiuni CCD,ISMB. 
 
 
 
Normarea cadrelor didactice este următoarea: 
 

An școlar  Norme Plata cu ora Total 
2017-2018 55,11 3,2 58,31 
2018-2019 62,84 3,96 66,80 
2019-2020 65,20 3,62 68,82 
2020-2021 69,54 3,51 73,05 
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2.2.2.   Indicatori de evaluare a performanței școlare 

 
În anul școlar 2017-2018  
 
Promovați: 1225 elevi: - primar- 806 elevi 
                                      - gimnaziu - 419 elevi cu  medii în intervalul: 

 
 

Medii  5-6,99 7-8,99 9-10 
Nr. elevi 0 61 358 
 
Corigenți: 8 elevi  
Note la purtare (sub 7):  1 caz 
Repetenți: 2 elevi 
1 elev din clasele primare (abandon școlar) 
1 elev  din gimnaziu  
Procentul de promovabilitate, la  sfarsitul anului școlar este de 99,83 % . 
 
În anul școlar 2018-2019  

 
Promovați:  1330 elevi: - primar-  875  elevi 
                                       - gimnaziu -  455 elevi cu medii în intervalul: 
 
Medii  5-6,99 7-8,99 9-10 
Nr. elevi 1 64 390 
 
Corigenți: 3 elevi  
Note la purtare (sub 7):  2  cazuri 
Repetenți:  3 elevi 
2 elev din clasele primare  
1 elev  din gimnaziu  
Procentul de promovabilitate, la  sfârșitul anului scolar este de 99,77%.  
 
În anul școlar 2019-2020 
 
Promovați:  1440 elevi: - primar- 934  elevi 
                                        -gimnaziu -  506 elevi cu medii în intervalul: 
 

 
Medii  5-6,99 7-8,99 9-10 
Nr. elevi 1 32 473 
 
 
Corigenți: 0 elevi  
Note la purtare (sub 7):  0 
Repetenți: 1 elev 
1 elev din clasele primare  
Procentul de promovabilitate, la  sfârșitul anului școlar este de 99,93%  
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În anul școlar 2020-2021  
 
Promovați:  1497 elevi: - primar -  963  elevi 
                                       - gimnaziu -  534 elevi cu medii în intervalul: 
 
Medii  5-6,99 7-8,99 9-10 
Nr. elevi 0 32 502 
 
Corigenți: 0 elevi  
Note la purtare (sub 7):  0  cazuri 
Repetenți:  0 elevi 
Procentul de promovabilitate de 100% precum și procentul foarte mare de elevi cu 

medii între 9 - 10 și chiar de 10, arată interesul crescut pe care aceștia îl acordă școlii și 
învățăturii. 

Acest rezultat demonstrează seriozitatea, perseverența și calitatea muncii depuse de 
întreg corpul profesoral precum și efortul susținut al elevilor școlii noastre. Toate aceste 
rezultate au fost obținute de către elevii noștri într-o perioadă destul de grea, pandemia cu 
Covid-19. 

 
 

 
 

 
Participarea elevilor la cursuri 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Total absențe pe an 12903 11943 24969 7765 
Motivate 9789 10124  21737     5327 
Nemotivate 3114 1819    3232 2438 
Numărul mediu de absențe 
nemotivate /elev 

2,54 1,36 2,24 1,62 
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     În anul școlar 2020-2021 în unitatea noastra  s-a folosit catalogul electronic ceea ce 
înseamnă că  învățătorii și profesorii acordă o mai mare atenție notării absențelor în catalog 
având ca rezultat informarea cât mai rapidă a părintelui. Numărul mare de absențe nemotivate 
se datorează unor elevi din școală, care nu au frecventat cursurile, deoarece părinții nu au 
făcut demersurile legale să-i retragă de la școală, aceștia plecând din țara ( informațiile au fost 
primite de la instituțiile statului).  Ulterior părinții au solicitat transferul, dar absențele au 
rămas nemotivate.  

 
 
 

 
EVALUARE NAȚIONALĂ  
 

Modul de organizare și administrare  a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-
a, măsurile luate anterior examenului, asigurarea resursei umane și materiale necesare, 
informarea elevilor și părinților cu privire la metodologia de examen, asigurarea  mijloacelor 
IT și de comunicare, colaborarea, seriozitatea și întelegerea de fiecare cadru didactic a 
atribuțiilor ce le revin, toate acestea au dus la desfășurarea în condiții optime a examenelor  
naționale. 
 
 
An școlar 2017-2018 
 

 Tranșă de medii 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Limba şi literatura 

română 0 0 0 2 2 12 9 18 42 3 
Matematica  0 2 2 5 17 13 15 20 11 3 
Medie EN 0 0 2 2 9 15 10 24 26 0 
           Total elevi-88 elevi 

Promovabilitatea  la limba si literatura romana - 97,72%  
Promovabilitatea la matematicǎ a fost de - 89,77% 
Procentul de promovabilitate final a fost de- 95,45% 
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An școlar 2018-2019  
 

 Tranșă de medii 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Limba şi literatura română 0 1 0 3 4 5 13 28 37 0 

Matematica  0 1 1 3 7 17 25 13 19 5 
Medie EN 0 1 0 3 4 13 17 28 25 0 
           Total elevi-91 elevi 

Promovabilitatea  la limba si literatura romana - 95,60% 
Promovabilitatea la matematicǎ a fost de - 94,50% 
Procentul de promovabilitate final a fost de 95,60% 

 
An școlar 2019-2020  
 

 Tranșă de medii 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Limba şi literatura română 0 0 0 0 2 4 12 25 74 8 

Matematica  0 0 2 4 5 6 24 30 45 9 
Medie EN 0 0 0 2 5 6 14 40 55 3 
            Total elevi-125 elevi 

Promovabilitatea  la limba si literatura romana - 100% 
Promovabilitatea la matematicǎ a fost de - 95,20% 
Procentul de promovabilitate final a fost de 98,40% 

 
An școlar 2020-2021  
 

 Tranșă de medii 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Limba şi literatura română 0 0 0 1 4 4 21 37 49 1 

Matematica  0 1 6 9 5 9 9 32 41 5 
Medie EN 0 0 1 5 5 12 14 33 47 0 
           Total elevi-117 elevi 

Promovabilitatea  la limba si literatura romana - 96,58%  
Promovabilitatea la matematicǎ a fost de - 86,32% 
Procentul de promovabilitate final a fost de 94,87% 
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Toate aceste rezultate îmbucurătoare sunt rodul muncii susținute al elevilor și a 

permanentei preocupări a cadrelor didactice din școală pentru ridicarea calității actului 
instructiv-educativ. 

 
 

 
 

SITUAȚIA ELEVILOR OLIMPICI LA GIMNAZIU 
 
         Rezultatele avute, în anii școlari trecuți, la concursurile și olimpiadele școlare, ne îndreptățesc să 
afirmăm ca în școala noastră se desfășoară o activitate educativă complexă, de calitate, care dă rezultate, 
ce duce la creșterea prestigiului școlii în comunitate și a interesului crescut al părinților și elevilor față de 
unitatea noastră școlară. 
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An 
școlar/ 
premii  

Sector Municipiu Național 

I II III Mențiune I II III Mențiune I II III Mențiun 

017-2018 3 7 9 10 1 3 5 3 - - - - 
2018-2019 8 12 10 14 3 6 3 2 

   
1 

 

 
      Pandemia care a început în anul școlar 2019-2020  a sistat desfășurarea olimpiadelor 
școlare pentru a proteja elevii împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
 

 
2.2.3. Analiza S.W.O.T.  

   
PUNCTE TARI 

- Întocmirea planificărilor  calendaristice anuale și semestriale realizate conform cu noua 
programă pentru Consiliere și orientare; 
- Se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din 
portofoliul dirigintelui; 
- În general, tematica orelor de dirigenție concordă cu particularitățile de vârstă, personalitate 
și preocupări ale elevilor; 
- Relația foarte bună dintre majoritatea diriginților și elevi; 
- Mulți profesori diriginți implicați in educația moral-civică și socială a elevilor; 
- Organizarea sedințelor cu părinții pe ani de studiu; 
- Varietatea mare de activități extrașcolare și extracurriculare organizate, cu mențiunea că în 
perioada pandemiei s-a ținut cont de asigurarea condițiilor de prevenire îmbolnăvirii cu 
virusul SARS-CoV-2, activitățile desfășurându-se cu precădere în incinta școlii sau pe în on-
line . 
 
PUNCTE SLABE 
    
- Cazuri de absenteism în principal pentru familiile care au plecat în străinătate și nu au făcute 

cereri de transfer/retragere în timp util; 
- Comportament deviant datorat nesupravegherii copiilor atât în viața reală cât și în cea 

virtuală(folosirea frecventă a caculatorului pentru învățarea on-line și navigarea  pe internet 
un timp îndelungat fără ca aceștia să poată fi urmăriți de părinți sau alte persoane autorizate) 
precum și lipsa de consiliere psihologică; 

- Nerealizarea unei comunicări între unii profesori și elevi, ceea ce duce la iscarea unor 
conflicte; 

- Înregistrarea unor situații de slabă comunicare cu colectivul de elevi. 
 

OPORTUNITĂȚI 
 
- Vizionarea unor spectacole de teatru, film cu caracter educativ, atât în prezență fizică cât și 
on-line; 
- Organizarea unor excursii on-line la nivel de clasă, în cadrul activităților educative, orelor de 
dirigenție, programului SDS; 
- Organizarea unor activități extrașcolare care conduc la realizarea unor legături interumane 
strânse în interiorul clasei,evitându-se cât mai mult venirea în contact cu alte persoane pentru 
prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2. 
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AMENINTĂRI 
 
- Existența unui număr foarte mare de tentații datorate mediului urban ; 
- Folosirea  de către elevi a mediului virtual, exagerat de mult, fără a putea fi urmăriți de 
părinți sau cadre didactice; 
- Influenta „grupului” de elevi;  
- Violenta promovata în audio-vizual și de anumite site-uri. 
 
 

3.CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 
 
 
       Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, 
cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru 
profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de 
afirmare.  
       Conducerea școlii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme 
privind atât activitatea elevilor cât și a cadrelor didactice. 
       Climatul organizației școlare este unul deschis, caracterizat prin dinamism și grad înalt de 
angajare a membrilor instituției școlare; este un climat stimulativ care oferă satisfacții, 
relațiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect și de sprijin reciproc. 

 
3.1. Relațiile dintre diferitele categorii de personal 
  
  Relația director – profesori, profesori – profesori 
 
 - S-a constituit o conducere democratică cu luarea deciziilor în comun. Are loc consultarea 
permanentă a șefilor de arii curriculare. Se acceptă propunerile și inițiativele profesorilor; 
- S-a creat un grup de comunicare on-line al cadrelor didactice, pe e-mail și whatsApp, prin 
intermediul carora informările/comunicările ajung la toate cadrele didactice în timp util; 
 - În cadrul colectivelor de profesori există, indiferent de vârstă și specialitate, colaborare, 
spirit de echipă și atmosferă propice desfășurării procesului instructiv-educativ; 
 
Relația director – personal administrativ, celelalte categorii de personal 
 
 - Se constată respectarea sarcinilor de serviciu, ierarhia este acceptată și respectată; 
 - Consiliul de administratie apreciază contribuția personalului și o stimulează; 
 - Colaborarea profesori- personal administrativ asigură realizarea condițiilor optime pentru 
desfășurarea întregii activități didactice; 
- S-a creat un grup de comunicare on-line pentru întreg personalul administrativ 
ssm.scoala75@gmail.com pentru ca informările să ajungă în timp util la toți angajații din 
acest compartiment. 
 
Relația școală – părinți  
 
- Se manifestă o colaborare bună între părinți și comitetul de părinți, respectiv între 
conducerea școlii și Comitetul de părinți pe școală, care se implică în organizarea și buna 
desfășurare a activității școlare și extrașcolare 

mailto:ssm.scoala75@gmail.com
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        Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă și în conduita 
cadrelor didactice. 
 - În această perioadă, când comunicarea trebuie să fie foarte rapidă între școală și părinți    
sau format  GRUPURI  pe e-mail și whatsApp prin intermediul cărora diriginții și învățătorii 
claselor comunică cu părinții. 
 
3.2.Relațiile școlii cu comunitatea 

 
Reprezentatnt 
comunitate 

Rol Program de 
colaborare/protocol 
de parteneriat 
 

Nivel de 
implicare 
 

Probleme 
identificate 
 

Părinții 1.Sprijină școala 
în activitatea de 
Consiliere și de 
orientare socio- 
Profesională a 
elevilor; 
2.Sprijină școala 
în 
Organizarea și 
desfășurarea unor 
activități 
extrașcolare; 
3.Are inițiative și 
se implică în 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
studiu pentru 
elevi. 

Acord de Bun 
Parteneriat între 
școală și Comitetul 
reprezentativ al 
părinților. 
 

Bun a)Nu toţi părinții se 
implică în 
colaborarea cu 
școala; 
b)Nevoia unei mai 
bune 
informări și 
participări mai 
active în viața școlii. 
 

Consiliul 
Local 

1.Finanţarea 
cheltuielilor de 
Personal și de 
întreținere; 
2.Susținerea 
programelor de 
dezvoltare; 
3.Susținerea 
activităților 
Extracurriculare. 
 

Consultări și activități 
de sprijin pe baza 
hotărârilor Consiliului 
local 
 

Bun Nevoi suplimentare 
de întreținere a bazei 
materiale și de 
construcție/obținere 
a unui nou corp de 
clădire. 
 

Primăria 1Propune 
proiecte; 
2.Partener în 
proiecte. 
                       
 

Stabilirea nevoilor de 
investiții,reparații și 
dotări 

Foarte 
bun 

Nevoi suplimentare 
de întreținere a bazei 
materiale și de 
construcție/obținere 
a unui nou corp de 
clădire. 
 

Reprezentanții 
părinților în 
Consiliul de 
Administratie 

Ține legătura cu 
Comitetul 
Reprezentativ al 
părinților; 
Se implică în 
luarea  unor 
decizii  

Identifica furnizori de 
servicii de calitate pentru 
bunul mers al activității 
desfășurate în școală 

Foarte 
bun 
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importante spre 
bunul mers al 
activității 
desfășurate în 
școală.  

 
 

4. ANALIZA MEDIULUI EXTERN ( P.E.S.T.E ) 
 

4.1. Contextul politic 

Există relaţii foarte bune între școală şi Primărie/Consiliul local. 

4.2. Contextul economic 

Contextul economic actual este caracterizat prin criza ce influenţează direct cerinţa pe 
piaţa forţei de muncă. Aceste cerinţe sunt mult restrânse ca urmare a închiderii unor 
capacităţi de producţie, a limitării serviciilor. 

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii acestora a 
tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă asupra opţiunilor făcute la admitere, specialitățile 
teoretice fiind în continuare mai solicitate, în detrimentul unor specializări oferite de 
învatamântul tehnologic și profesional, chiar dacă cererea de locuri de munca în domeniu 
depașește cu mult oferta actuală. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra 
interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, 
precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, 
caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori 
economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul 
elevilor de gimnaziu) pâna la abandonul şcolar. 

4.3. Contextul social 

România este stat membru al Uniunii Europene ceea ce implica compatibilizarea 
învaţământului românesc cu sistemul european de educaţie şi formare profesională. 

 La nivel demografic, se remarcă o  sensibilă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe 
termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Munca susținută desfășurată în anul 
precedent în vederea atragerii populației școlare către școala noastră a fost încununată de 
succes.  

Este necesar să continuăm proiectele începute în anul școlar trecut, mai ales că acestea 
sunt în sprijinul elevilor. 

Școala noastră nefiind situată într-o zonă defavorizată, nu întâmpină probleme 
deosebite în iniţierea şi menţinerea legăturii cu comunitatea. 

Obiectivele strategice pe termen lung sunt creşterea calităţii educaţiei în general (la 
nivel de infrastructură, resurse umane şi materiale, management instituţional), 

Procesul de învăţământ din ,Scoala Gimnazială “Leonardo da Vinci” se bazează pe 
legislaţia generală şi specifică sistemului de învăţământ preuniversitar, pe toate ordinele şi 
notificările emise de către  MEN sau ISMB, pe actele normative în domeniu. 

Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 
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multiplicarea politicilor incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară 
aflată în dificultate.   

      Se constată creșterea incidenței cazurilor de copii cu cerinte educative speciale 
în ultima perioadă și dificultățile majore pe care școala noastră le întâmpină în 
școlarizarea acestora. Procesul de integrare în învățământul de masa al copiilor cu cerințe 
educative speciale generează un fenomen de respingere a acestora din colectivitățile 
carora aparțin, datorită pe de o parte a mentalităților inadaptate ale celor din jur, dar și 
lipsei de experiență și formare a cadrelor didactice pentru abordarea didactica diferențiată 
și specializată. Nerespectarea prevederilor legale de scădere a efectivelor în clasele în care 
sunt înmatriculați astfel de copii (datorită lipsei de spațiu și a faptului că aceste clase au 
fost formate la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare când aceștia nu aveau documente 
CES) creează dificultăți suplimentare pentru dezvoltarea învățămantului de tip incluziv. 

Se impune dezvoltarea şi implementarea sistemelor de evaluare şi calificare a 
competenţelor dobândite în contexte informale şi nonformale de educaţie prevăzute de 
Legea Educaţiei Naţionale. 

 

4.4. Contextul tehnologic 

Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoașterii, a globalizării informației și a 
generalizării utilizării tehnologiei informației și a comuncațiilor implică dezvoltarea de 
competente digitale avansate înca de pe băncile școlii, la o vârstă foarte mică. Din punct 
de vedere al procesului didactic aceasta presupune următoarele: instruirea cadrelor 
didactice în utilizarea TIC și menținerea “la zi” a acestor competențe, dotarea unității de 
învățământ cu calculatoare, softuri didactice și acces la Internet precum și dotarea elevilor 
care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfășurarea activităților prin intermediul 
tehnologiei și al internetului cu desktop, laptop, tabletă, telefon, etc. 

Utilizarea tehnologiei informației presupune utilizarea maximă a resurselor IT de care 
dispune școala noastră. Se va urmări dezvoltarea competențelor digitale atât la elevi cât și 
la cadrele didactice. În acest sens conducerea școlii recomandă și încurajază participarea 
cadrelor didactice la cursuri de perfecționare în utilizarea calculatorului, iar elevii au în 
trunchiul comun disciplina Informatică și T.I.C.  

La nivelul școlii noastre toate cadrele didactice dispun de laptop, există videoproiector 
în fiecare sală de clasă, tablă interactivă, școala este conectată la internet, rețeaua wireless 
acoperind întreaga clădire, atât pentru corpul A cât și pentru corpul B. 

 
4.5. Contextul ecologic 

Conform datelor oficiale, Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate 
centre urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a 
solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai 
ales a copiilor.  

Studiile de specialitate relevă faptul că speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în 
medie, cu cinci ani mai mică în comparaţie cu media de la nivelul ţării. Cauzele acestei 
situaţii sunt multiple. Amintim numai realitatea conform căreia în ultimii 15 ani au 
dispărut 60% din spaţiile verzi din interiorul oraşului şi din centura naturală de protecţie. 

În acest context, educația pe care școala o furnizează trebuie axată pe formarea de 
comportamente civice corecte în raport cu protejarea mediului, asigurarea unei dezvoltări 
sustenabile și promovarea voluntariatului ca forma de exprimare socială a copiilor și 
tinerilor.  
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5. ANALIZA MEDIULUI INTERN (SWOT) 
 

5.1 Analiza SWOT calitativă 
Ținta strategică  
 Îmbunătățirea managementului la nivel instituțional 

 
Management 

Puncte tari Puncte slabe 
- Proiectarea activității manageriale pe baza unei 
diagnoze pertinente, specifice, realiste,cu ținte 
strategice care să vizeze proceduri de 
asigurare a calității în educație; 
- Constituirea de echipe de lucru, care să permită 
o eficientizare a activității manageriale și a actului 
decizional prin delegare de sarcini , pe criteriul 
competenței; 
-Realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul 
catedrelor, în vederea identificării corecte a 
obiectivelor planurilor manageriale și sporirea 
eficienței activității profesorilor; 
-Proiectarea activității catedrelor prin elaborarea 
de planuri manageriale ce vizează obiective 
deduse din analiza SWOT, în concordanță cu 
planul managerial al unității; 
-Existența unui regulament intern; 
-Existența unei strategii manageriale coerente 
bazată pe o analiză profundă a problemelor școlii; 
-Elaborarea unor fișe ale postului personalizate; 
-Existența organigramei; 
-Consiliul de administrație cu atribuții concrete 
pentru fiecare membru; 
-Existența unor comisii metodice constituite după 
apartenența la aria curriculară. 
 

Slaba implicare a unor cadre didactice în 
elaborarea procedurilor specifice; 
-Insuficienta implicare a comisiilor pe probleme; 
 

Oportunități Amenințări 
Existenta unei echipe manageriale care  
eficientizeaza comunicarea la nivelul organizației, 
astfel încât rezultatele în urma aplicării strategiei 
de dezvoltare instituțională să fie cele așteptate; 
-Existența legii calității în educație. 
 

Capacitatea de adaptare la dinamica accelerată a 
sistemului educațional și legislativ impuse de 
reforma învățământului, în vederea aderării la 
structurile europene și la situația pandemică din 
zilele actuale; 
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Tinta strategică  
 Promovarea calității în procesul instructiv-educativ 
 
 

Curriculum 
Puncte tari Puncte slabe 
-Oferta educațională corelată cu interesele 
elevilor și părinților; 
-Evaluarea cunoștințelor elevilor bazată pe un 
sistem propriu de testare și simulare a examenului 
de evaluare națională în scopul parcurgerii ritmice 
a materiei și a familiarizării elevilor cu 
metodologia de examen; 
- Pregătirea suplimentară a elevilor în vederea 
susținerii evaluărilor naționale;  
- Rezultate numeroase și deosebite la concursuri 
și olimpiade școlare. 

- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDS- 
urilor la cerinţele şi solicitările elevilor duce la 
scăderea motivaţiei lor pentru învăţare; 
 
 

Oportunități Amenințări 
-Acces rapid la informațiile privind dinamica 
curriculumului; 
-Receptivitatea manifestată de către ISMB și 
MEN privind introducerea unor discipline 
opționale care corespund învățământului 
modern. 
 

- Efective mari de elevi la clasa; 
-Planul de învățământ și programele școlare prea 
încărcate la anumite discipline centrează actul 
educativ pe aspectul informativ, teoretic 
în defavoarea celui formativ; 
-Suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare 
de ore și folosirea frecventă a calculatorului; 
- Cresterea violenței în clasă și în fara ei; 
-Cresterea numărului de copii cu CES, inexistența 
unei legislații adecvate și a unei pregătiri specifice 
pentru personalul didactic. 
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Ţinta strategică  
Dezvoltarea profesională  continuă a personalului didactic, creșterea 
calității în educație 

 
 
 

Resursa umană 
Puncte tari Puncte slabe 
-Existenţa unui corp profesoral de calitate, 
implicaţi în activităţi de formare continuă; 
- Populație școlară în creștere de proveniență 
socială relativ omogenă; 
- Existența în școală a unui psihopedagog cu 
jumătate de normă; 
- Interese științifice și de cercetare concretizate în 
elaborarea de articole și/sau comunicări știintifice 
prezentate la simpozioane și sesiuni de 
comunicări; 
-Buna colaborare între serviciul secretariat şi 
cadrele didactice; 
- Ocuparea postului de Administrator de 
patrimoniu; 
-Personal didactic auxiliar  bine pregătit, la toate 
compartimentele; 
- Personal nedidactic  serios şi conştiincios. 

-Lipsa de implicare a cadrelor didactice în 
proiecte derulate la nivelul şcolii a condus la 
suspendarea acestora; 
-Fluctuaţie de personal la anumite catedre 
datorată lipsei de atractivitate a carierei didactice 
pentru anumite specializări; 
-Insuficiența personalului didactic auxiliar si 
nedidactic; 
 

Oportunități Amenințări 
-Oferta de formare continuă a cadrelor didactice; 
-Posibilităţi multiple de a accede la informaţiile 
ştiinţifice şi metodice de ultimă oră; 
- Existența unor proiecte internaționale și interne 
în care se pot implica toate cadrele didactice 
interesate; 
- Existența cabinetului medical și a cadrelor de 
specialitate. 
 

-Aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice 
şi verbale în rândul tinerilor; 
-Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca 
urmare a perturbărilor apărute în sistemul de 
valori ale societăţii; 
-Scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ 
superior pentru meseria de dascăl, ca urmare a 
nivelului scăzut al salariilor cadrelor didactice; 
- Existenta unui buget limitat destinat formării, 
perfecționării cadrelor didactice, nevoite să-și 
plăteasca cursurile de formare; 
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Ținta strategică   
Îmbunătățirea bazei materiale și a dotării unității școlare 
 
 
 
 

Resurse materiale și financiare 
Puncte tari Puncte slabe 
- Introducerea video proiectoarelor, a tablelor 
interactive  în toate sălile de clasă și folosirea  
catalogului electronic;  
-Existența rețelei wireless în toată școala; 
-Amenajarea unor săli de clasă cu mobilier nou;  
-Încadrarea în normele de igienă(autorizaţie 
sanitară);  
- Existenta sistemului de supraveghere video; 
- Existenta firmei de paza; 
-Achiziţionarea de dulăpioare pentru toți copiii 
școlii; 
-Asigurarea bugetului alocat de Primărie  necesar 
bunei funcţionări a şcolii; 
-Atragerea de surse de finanţare extrabugetare prin 
închirieri şi sponsorizări; 
- Existența unui material didactic modern - soft 
educațional alături de cel traditional; 
-Dotarea laboratorului de informatică cu calculatoare 
de ultima generație; 
-Dotarea tuturor cadrelor didactice cu laptop și a 
elevilor, care nu dispun de mijloacele necesare 
pentru desfășurarea activităților prin intermediul 
tehnologiei și al internetului, cu dispozitive 
conectate la internet. 

-Lipsa spațiilor pentru buna desfășurare a programului 
Școala după școală, a pregătirilor suplimentare, a 
desfășurării activităților extrașcolare, etc; 
- Imposibilitatea stimulării materiale a cadrelor 
didactice; 
- Dotarea modestă a sălii de sport cu aparatura 
specifică; 
- Lipsa spațiilor de depozitare corespunzătoare și 
suficiente; 
- Lipsa unui teren de sport amenajat în curtea școlii; 
- Nefinalizarea sălii de sport construită în curtea școlii. 

Oportunități Amenințări 
-Sprijin primit din partea administraţiei locale pentru 
modernizarea bazei materiale; 
-Politica managerială bazată pe o colaborare strânsă 
cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor contribuie 
la identificarea şi atragerea unor surse de finanţare 
extrabugetare. 
 

-Viteza mare de uzură morală a aparaturii 
electronice şi informatice; 
-Deteriorarea rapidă a mobilierului; 
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Ținta strategică  
Dezvoltarea parteneriatului educațional scoală – parinți – administrație – 
alți parteneri în vederea susținerii procesului educațional 
 
 
 
 
 

Relatiile cu comunitatea/proiecte si programe 
Puncte tari Puncte slabe 
-Colaborarea eficientă cu ISMB, cu autorităţile 
locale şi cu familiile elevilor; 
-Colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu 
unităţi şcolare din sector; 
-Consilierea individuală şi în grup a elevilor şi 
părinţilor; 
-Parteneriat de colaborare Şcoală –Poliţie- Autorităţi 
locale – Asociaţia de părinţi în scopul asigurării 
siguranţei publice în incinta şcolii şi în zona 
adiacentă; 
- Existenta paginii web a scolii 

-Interes scăzut al unor cadre didactice în derularea 
unor programe la nivelul şcolii; 
-Lipsa de interes în ceea ce priveşte formarea 
cadrelor didactice pe programe; 
-Insuficienta preocupare a unor cadre didactice 
pentru realizarea unor proiecte de colaborare 
europeană; 
- Insuficienta educație a unei categorii de parinți. 
 

Oportunități Amenințări 
-Crearea unei imagini favorabile a programelor 
derulate în şcoală; 
-Creşterea ataşamentului reprezentanţilor 
comunităţii (Primărie, Poliţie, Biserică), faţă de 
şcoala noastră; 
-Disponibilitatea unor grădiniţe pentru schimburi de 
experienţă ; 
-Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat; 
-Desfășurarea programului “Școala dupa școală”. 

- Accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor 
datorită unei comunicări tot mai greoaie cu familia; 
- Concurența pe care o fac liceele cu predare 
intensivă a limbilor străine.  
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5.2 Analiza SWOT cantitativă 
 

(S
) P

un
ct

e 
ta

ri
 

Factori interni Pondere 
% 

Scor Produs 

Calitatea procesului instructiv educativ demonstrat prin 
rezultate la  Evaluarea Națională, olimpiade și concursuri 

15% 3 0,45 

Personal didactic calificat 10% 2 0,2 
Baza materiala moderna a școlii 10% 2 0,2 
Accesul cadrelor didactice la tehnica din școală 10% 1 0,1 
Paleta diversificată a activităților extrașcolare și 
extracurriculare 

10% 1 0,1 

Parteneriate si proiecte între școală și alte instituții 5% 1 0.05 
Relatia cu Asociatia de părinți a școlii 5% 1  0,05 

(W
) P

un
ct

e 
sl

ab
e Cadre didactice cu norma fragmentată la mai multe școli 10% -2 -0,2 

Lipsa fondurilor pentru recompensarea rezultatelor 
deosebite obținute de cadrele didactice și elevii olimpici 

10% -3 -0,3 

Functionarea defectuasă a cabinetului stomatologic   5% -3 -0,15 
Insuficienta pregatire a cadrelor didactice pentru integrarea 
elevilor cu necesități educaționale speciale (CES si ADHD) 

5% -2 -0,1 

Insuficienta diversificare şi adecvare a CDS- urilor  5% -1 -0,05 
Total 100%  0,35 

 

(O
) O

po
rt

un
ită

ți 

Factori Externi Pondere 
% 

Scor Produs 

Oferta diversificată  de cursuri de perfecționare și formare  10% 3 0,3 
Posibilitatea accesării fondurilor europene de către cadrele 
didactice 

5% 1 0,05 

Colaborarea cu instituții care vin în sprijinul școlii 
(Primărie, Poliție, Biserică, etc.) 

10% 3 0,3 

Descentralizare și autonomie instituțională 10% 3 0,3 
Promovarea imaginii școlii prin site și alte publicații 10% 2 0,2 
Desfășurarea programului “Școala după Școală” 15% 3 0.45 

(T
) A

m
en

in
ță

ri
 

Scăderea atractivității profesiei de dascăl în rândul 
absolvenților de învățământ universitar și pedagogic. 

10% -3 -0,3 

Schimbări frecvente în sistemul legislativ legat de 
învățământ 

10% -3 -0,3 

Creșterea numărului elevilor cu cerințe speciale 5% -3 -0,15 
Spații reduse pentru desfășurarea orelor de educație fizică și 
recreere a elevilor 

10% -2 -0,2 

Efective mari de elevi la clasă 5% -2 -0,1 
Total 100%  0,55 
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SCOR                          CALIFICATIVUL  
                    
   3                               Cel mai bun în segmentul său  
   2                               Deasupra mediei, mai bun decât majoritatea  
   1                               Medie, fără probleme  
   0                               Există probleme, e nevoie de îmbunătăţire 
 - 1                               O situaţie negativă, există o problemă  
 - 2                               O situaţie clară în defavoarea noastră, necesită foarte multă atenţie  
 - 3                               Cel mai rău 
 

 
 

Concluzie: Tipul de strategie este cea   Agresivă în cadrul căreia am valorificat cat mai 
bine oportunităţile şi punctele tari. 

 
 
 

6. VIZIUNEA-MISIUNEA 
 

6.1 Viziunea organizației școlare 
 

          O școală dinamică, ce vine permanent în întâmpinarea nevoilor și cerințelor 
educaționale ale comunității din zonă, deschisă spre dezvoltarea individuală a elevului, 
crearea unui climat de muncă și învăţare stimulativ, implicarea cadrelor didactice în cursuri, 
proiecte și parteneriate educaționale europene. 

 
           Acest deziderat se va realiza prin: 

- construirea şi promovarea imaginii şcolii în contextul climatului de descentralizare și 
autonomie instituțională; 

-  reconsiderarea managementului la nivelul școlii în perspectiva egalizării șanselor 
precum și îmbunătațirea calității acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea 
deciziilor și îndeplinirea lor; 

-  asigurarea pentru fiecare elev din școală a accesului la calculator, navigare pe 
Internet; 

- crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru toți elevii; 
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- curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi  
părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară; 

- încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la 
nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă; 

- prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o 
formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare; 

- gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii. 
 

 
6.2. Misiunea organizației școlare 

 
 Școala Gimnazială “Leonardo da Vinci”  își propune: 

●  să-și dezvolte  propria strategie prin diagnoză şi feed-back, prin planificarea acțiunilor, 
prin implementare şi prin evaluare cu sens constructiv; 

●  să asigure accesul copiilor din zonă la cele două niveluri de învățământ, indiferent de 
condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică, sau religioasă, 
din perspectiv formării abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și 
accederea la formele superioare de învățământ, în contextul social actual; 

● să formeze la elevi abilități de comunicare transparență, abilități de lucru în echipă, 
necesare inserției în trepta superioară de educație și, mai târziu, accederii la mediul 
profesional;  

●  să descopere și valorifice la maximum potențialul intelectual și creativ al fiecărui copil; 
● să creeze cadrul organizatoric și funcțional favorabil schimbării, creșterii calității 

serviciilor educative și a contribuției acestora la dezvoltarea personala a elevilor și a 
comunității, promovării valorilor europene și ale cetățeniei active; 

●  să asigure motivarea elevilor și a cadrelor didactice; 
●  să sprijine iniţiativele tuturor factorilor implicați în actul educativ; 
●  să promoveze valoarea; 
●  să asigure aplicarea și respectarea prevederilor legislației școlare și legislației muncii; 
● să promoveze un dialog permanent, deschis și flexibil cu partenerii sociali și 

educaționali; 
● să implice cadrele didactice în procesul de formare continuă la disciplinele de 

specialitate și în domeniul consilierii și orientării profesionale; 
● să implice parinții și unele personalități din cadrul comunității în activitățile 

extracurriculare ale şcolii, în perspectiva integrării într-un spațiu european de cultură și 
civilizație;  

●  să iniţieze și să dezvolte proiecte și parteneriate cu școli din țară și din Europa; 
 
Deviza școlii  
 
 ,, Fiecare copil - un univers ce așteaptă  descoperirea!“      
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7. STRATEGIA 
  
 

7.1.Ţinte strategice 
 

Ținta strategică 1:  Îmbunătățirea managementului la nivel instituțional 

Ținta strategică 2:  Promovarea calității în procesul instructiv-educativ 

Ţinta strategică 3:  Dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic, creșterea 

calității în educație, înscrierea la burse Erasmus 

Ținta strategică 4:  Îmbunătățirea bazei materiale și a dotării unității școlare 

Ținta strategică 5: Dezvoltarea parteneriatului educațional școală – părinți – 

administrație – alți parteneri în vederea susținerii procesului educațional 

 
 

7.2.Obiective strategice 
 

Ținta strategică Obiective strategice 
T1:Îmbunătățirea 
managementului la nivel 
instituțional 

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale ţinte 
strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie; 
O.2.  Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi  proceduri; 
O.3.  Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în 
străinătate; 
O.4.  Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei  manageriale avându-se în 
vedere criteriile de competenţă profesională şi managerială,  precum şi 
principiul lucrului în echipă; 
O.5.  Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate); 
O.6.  Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile 
speciale; 
 

T2:  Promovarea calității 
în procesul instructiv-
educativ 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată 
pe elev; 
O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor didactice; 
O.3. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii; 
O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a 
Cercurilor pedagogice; 
O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a 
evaluărilor naţionale; 
 

T3:Dezvoltarea 
profesională continuă a 
personalului didactic, 
creșterea calității în 
educație, înscrierea la 
burse Erasmus 

O1. Creşterea continuă a calității activității didactice prin cursuri de 
perfecționare, înscrierea la burse Erasmus; 
O2. Dezvoltarea sistemului de formare continuă, iar cu precădere, la 
începutul anului școlar, formarea cadrelor didactice ce activează pentru 
clasele pregătitoare; 
O3. Crearea unui climat stimulativ şi de coeziune a colectivului şcolii; 
O4. Integrarea în colectivitate a cadrelor didactice noi; 

T4:  Îmbunatatirea bazei 
materiale și a dotării 

O1. Asigurarea resurselor financiare proprii (extrabugetare); 
O2. Crearea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului 
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unității școlare educaţional; 
O3. Modernizarea bazei materiale în concordanţă cu cerinţele curriculare; 
O4. Realizarea instalației electrice și rețelei internet în cabinetul de 
informatică 2; 

T5:  Dezvoltarea 
parteneriatului educațional 
școală–părinți-
administrație–alți 
parteneri în vederea 
susținerii procesului 
educațional 

O1. Asigurarea unui climat de colaborare şi armonizare a intereselor între 
elevi, părinţi şi cadre didactice; 
O2. Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea în vederea: cunoaşterii nevoilor 
comunităţii, consilierii elevilor, obţinerii sprijinului din partea comunităţii 
prin realizarea unor parteneriate; 
O3. Asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi personalul unităţii; 
O4. Inițierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG-uri, firme private; 

 
 
 

7.3.Resurse strategice 
 

Management  
T1:  Îmbunătățirea managementului la nivel 
instituțional 

-Identificarea unor cursuri de management 
educațional și legislație; 
- Legislația în vigoare; 

Curriculum 
T2:  Promovarea calității în procesul 
instructiv-educativ 

-Pregătiri suplimentare în vederea susținerii 
Evaluărilor Naționale, olimpiade și concursuri 
școlare; 
-Existența cadrelor didactice calificate, cu 
rezultate deosebite la catedră; 
-Sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură 
prin activităţi de pregatire suplimentară; 
 -Implicarea elevilor în activităţi scolare și 
extrașcolare; 
 -Elaborarea unui program de verificare a 
cunoştinţelor elevilor prin  pretestări 
(simulări); 
 -Prezentarea rezultatelor obţinute de elevi la 
simulări în cadrul  sedințelor cu părinţii; 
- Mediatizarea rezultatelor obţinute de elevii 
participanţi la diferite examene, concursuri şi 
olimpiade; 

Resurse umane 
T3:  Dezvoltarea profesională continuă a 
personalului didactic, creșterea calității în 
educație, înscrierea la burse Erasmus 
 

-Identificarea unor cursuri de formare 
profesională pentru cadrele  didactice, 
înscrierea la burse Erasmus; 
-Propunerea unor activităti ştiinţifice cu o 
programă atractivă, conform intereselor şi 
preocupărilor elevilor; 
-Stabilirea unor CDS-uri în funcţie de cererea 
exprimată de elevi și părinți, precum și de 
posibilitatea realizării de către școală a CDȘ-
urilor respective; 
-Sprijinirea și integrarea cadrelor didactice 
debutante; 
-Participarea cadrelor didactice la activități 
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metodice, simpozioane, cercuri știintifice etc.; 
Resurse materiale și financiare  
T4:  Îmbunatatirea bazei materiale și a dotării 
unității școlare 

-Atragerea fondurilor necesare realizării 
proiectelor (Consiliul local,Consiliul 
reprezentativ al părinţilor); 
 -Identificarea şi atragerea diferitelor ONG-uri 
în vederea obţinerii  sprijinului în derularea 
proiectelor la nivelul şcolii; 

Parteneriate și relații comunitare 
T5: Dezvoltarea parteneriatului educațional 
școala – părinți – administrație – alți 
parteneri în vederea susținerii procesului 
educațional 

-Cooptarea părinţilor în identificarea de 
potenţiali parteneri; 
- Negocierea şi stabilirea de contracte şi 
parteneriate; 
-Planificarea şi desfăşurarea activităţilor 
comune între parteneri; 

 
 

7.4.Rezultate așteptate 
 
T1:  Îmbunătățirea managementului la nivel instituțional 
Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu 
ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie. 
Direcții de acțiune Rezultate așteptate 
- Formarea propriei identităţi a şcolii; 
- Formarea abilităţilor de identificare a 
nevoilor proprii şi de rezolvare de probleme; 
- Formarea aptitudinilor de relaţionare 
interpersonale de comunicare şi de rezolvare 
de conflicte; 
- Stimularea capacităţii de muncă în echipă 
şi de rezolvare de proiecte colective. 
 

-Promovarea unui climat de muncă de 
încredere reciprocă si  respect; 
- Implicarea cadrelor didactice , parinților şi al 
elevilor în procesul managerial şi viaţa şcolii. 
 

T2:  Promovarea calității în procesul instructiv-educativ 
Implementarea curriculumului naţional, stabilirea şi proiectarea curriculumului la decizia 
şcolii, ceea ce reprezintă o şansă de adecvare la un sistem deschis, cu opţiuni multiple, dând 
posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor care să le asigure educaţia 
de bază pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi, iar şcolii crearea unui etos propriu. 
Direcții de acțiune 
 

Rezultate așteptate 

- Asigurarea existenţei şi aplicării 
documentelor curriculare, a legislaţiei 
şcolare, a normelor şi metodologiilor 
elaborate de M.E.N; 
- Promovarea unei educaţii de calitate 
centrată pe elev; 
- Asigurarea accesului elevilor la 
continuarea studiului prin formarea unei 
culturi generale temeinice bazată pe 
parcurgerea nucleului obligatoriu de 
discipline ; 
- Implicarea elevilor în alegerea şi 

- Promovarea imaginii şcolii prin calitatea 
ofertei educaţionale; 
- Dobândirea competenţelor de bază: abilităţi 
de comunicare, scriere, citire şi calcul 
matematic, alfabetizare digitală şi 
informaţională,cultură tehnologică, educaţie 
antreprenorială, comunicare în limbi moderne 
de largă circulaţie, conduită civică, gândire 
critică,capacitate de adaptare la situaţii noi, 
lucrul în echipă; 
 



32 
 

construirea experienţelor de învăţare prin 
asigurarea parcursurilor individuale; 
- Administrarea instrumentelor de evaluare 
şi autoevaluare, în măsurarea şi 
monitorizarea calităţii învăţării, diagnoza 
stării învăţământului în şcoală, în 
îmbunătăţirea actului educativ; 
- Stabilirea de criterii precise şi de 
instrumente de monitorizare şi evaluare a 
calităţii educaţiei, adecvarea metodelor şi 
tehnicilor de evaluare, în special a acelora 
care încurajează creativitatea, participarea 
activă, lucrul în echipă; 
- Promovarea educaţiei prin activităţi 
şcolare şi extraşcolare a educaţiei 
antreprenoriale, sanitare, ecologice, rutiere 
şi interculturale; 
- Asigurarea manualelor şi a auxiliarelor 
curriculare; 
- Prin fundamentarea CDS pe experienţele 
copiilor se va asigura caracterul stimulativ, 
motivarea şi participarea acestora; 
T3:  Dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic, creșterea calității în educație, 
înscrierea la burse Erasmus 
Formarea unor resurse umane de calitate, capabile de parteneriat, coautor în educaţie în scopul 
îmbunătăţirii prestaţiei didactice, centrarea întregului demers educaţional asupra elevilor pe 
nevoile, ritmurile de învăţare şi achiziţiile acestora 
Direcții de acțiune Rezultate așteptate 
- Diagnosticarea nevoilor de formare 
profesională a personalului didactic din 
şcoală şi a activităţilor de perfecţionare 
desfăşurate în ultimii ani, înscrierea la burse 
Erasmus; 
- Identificarea nevoilor de perfecţionare 
curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi 
psiho – pedagogice realizate la nivelul şcolii 
în comisii şi catedre metodice; 
- Stimularea participării cadrelor didactice 
la perfecţionări prin grade didactice, la 
cursurile de formare continuă, cursuri 
postuniversitare în vederea extinderii de 
specialitate; 
- Elaborarea proiectului de dezvoltare a 
personalului didactic în scopul orientării 
demersului didactic spre dobândirea de către 
elevi a competenţelor necesare societăţii şi 
economiei bazate pe cunoaştere, respectiv 
spre  formarea elevilor pentru învăţarea pe 
parcursul întregii vieţi; 
-Formării profesorilor în domeniul orientării 

- Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional 
şi fundamentarea lui pe nevoile de dezvoltare 
personală a elevilor din perspectiva dezvoltării 
durabile, înscrierea la burse Erasmus; 
-Îmbunătăţirea planificarilor curriculare şi 
extracurriculare; 
-Promovarea imaginii şcolii prin crearea unui 
climat de muncă motivant, responsabil, de 
încredere şi seriozitate, profesionalism, 
moralitate; 
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şcolare şi profesionale a elevilor; 
 -Formării în domeniul evaluării continue pe 
bază de standarde de evaluare; 
 -Formării cadrelor didactice în direcţia 
dobândirii de competenţe tehnice şi 
tehnologice; 
- Crearea unui cadru instituţional care să 
favorizeze comunicarea profesională 
deschisă la nivel formal şi informal, 
valorificarea ei în realizarea unui proces 
educativ de calitate; 
- Stimularea participării cadrelor didactice 
în procesul decizional, încurajarea şi 
susţinerea învăţării şi a schimburilor de idei; 
-Valorizarea informaţiilor conţinute în 
rapoartele responsabililor de comisii, 
asistenţe, inspecţii pentru creşterea calităţii 
procesului de învăţământ pe baza 
conlucrării cu principalii factori implicaţi. 
T4:  Îmbunătățirea bazei materiale și a dotării unității școlare 
Dezvoltarea patrimoniului unităţii şcolare. Gestionarea fondurilor, păstrarea, întreţinerea şi 
dezvoltarea bazei didactico-materiale a acesteia. 
Direcții de acțiune Rezultate așteptate 
-Realizarea încadrării salariale corecte a 
personalului în conformitate cu legislaţia în 
vigoare; 
- Monitorizarea şi evaluarea administrării 
bazei didactico-materiale proprii; 
-Asigurarea financiară–elaborarea 
proiectului de buget; 
-Identificarea şi dezvoltarea sistemului 
alternativ de finanţare în beneficiul elevilor, 
cadrelor didactice şi personalului nedidactic; 
-Identificarea şi valorificarea modalităţilor 
de finanţare din fonduri externe (proiecte); 
-Asigurarea mijloacelor didactice, a 
dispozitivelor electronice cu conexiune la 
internet şi a mobilierului şcolar; 
-Modernizarea bibliotecii şcolare; 
-Colaborarea cu autorităţile locale în 
vederea repartizării fondurilor pentru 
întreţinerea şcolii; 
 
 

- Îmbunătăţirea bazei materiale, a 
echipamentelor, a dispozitivelor electronice cu 
conexiune la internet şi a mobilierului din 
şcoală; 
-Modernizarea laboratoarelor şi cabinetelor 
prin achiziţionarea de componente ale 
sistemului de calcul; 
 

T5: Dezvoltarea parteneriatului educațional școală – părinți – administrație – alți parteneri în 
vederea susținerii procesului educațional 
Pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala să acţioneze ca un agent al inovaţiei, 
schimbării, trebuie prevăzută dezvoltarea instituţională, precum şi parteneriatul în domeniul 
educaţional. Axa acestui parteneriat o reprezintă legătura constantă şi eficientă dintre şcoală şi 
comunitate de la nivel local până la cel european. Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de 
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parteneriate şi centrarea interesului asupra elevului ca cetăţean capabil să participe activ la 
toate nivelurile vieţii în comunitate – de la nivel local până la cel european – vor aduce în 
mod inevitabil beneficii şcolii. 
Direcții de acțiune Rezultate așteptate 
-Asigurarea participării personalului 
didactic la proiecte locale, naţionale şi 
internaţionale de dezvoltare instituţională; 
-Informarea comunităţii asupra programelor 
de formare în curs şi a modului de aplicare 
în şcoală; 
-Identificarea nevoilor de educaţie ale 
comunităţii locale şi studierea posibilităţilor 
de realizare a acestora; 
-Consolidarea legăturilor cu autoritatea 
locală, agenţi economici; 
- Crearea mecanismelor prin care şcoala să 
poată oferi mai mare încredere părinţilor, 
oamenilor de afaceri, bisericii, tuturor 
reprezentanţilor comunităţii, să-şi asume o 
mai mare responsabilitate în a-i convinge pe 
aceştia de faptul că este o şcoală bună şi 
poate fi şi mai bună.  
-Implicarea organizaţiei sindicale în 
procesul decizional şi în rezolvarea 
problemelor şcolii. 
 

-Dezvoltarea instituţională prin promovarea 
unui nou tip de cultură organizaţională, 
încurajarea parteneriatului, dezvoltarea 
aptitudinilor de relaţionare interpersonală, de 
comunicare şi de rezolvare de conflicte; 
-Crearea unui climat de colaborare şi încredere 
între şcoală şi comunitate; 
-Promovarea imaginii şcolii prin participarea la 
programe şi proiecte, activităţi extraşcolare, pe 
plan local, naţional, internaţional. 
 

 
 
 

8. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC 
 

8.1.Acţiuni 
 

Pentru implementarea cu succes a planului strategic se vor realiza urmatoarele acțiuni: 
 
      -Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi 
modificate cu regularitate (ex. o dată la un an); 
      -Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui 
membru ( se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului). 
      -Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi 
strategii de motivare). 
      Prin Consiliul de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru 
implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul de  implementare şi va raporta 
Consiliului de Administraţie schimbările intervenite 

 
 

8.2.Modalități de monitorizare/evaluare 



35 
 

 

 
 
Studii 
De impact -Se va urmări atingerea scopurilor propuse;  

-Efectele de lungă durată vor fi măsurate după 
terminarea proiectului; 
-Vor fi identificate schimbările pe care 
proiectul le-a produs în şcoală. 

Asupra rezultatelor în timp -Se va monitoriza gradul de atingere a 
obiectivelor propuse; 
-Se vor măsura, pe toată durata proiectului, 
rezultatele pe durată medie;  

Asupra rezultatelor imediate Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi 
atent monitorizată şi se va măsura gradul de 
realizare a rezultatelor aşteptate. 

 
 
Modalităţi de evaluare:   

• Fişe şi alte instrumente de autoevaluare   
• Chestionare   
• Evaluare externă   
• Rapoarte scrise    
• Şedinţe periodice    
• Fişe de analiză a documentelor şcolii    
• Ghiduri de bune practici    
• Ghiduri de observaţie    
• Situaţii statistice.   

Puncte critice  Acțiuni 

În cadrul procesului de implementare a planului 
strategic implementarea planului strategic nu este   
luată în serios  
 

Conform planului operaţional va fi evaluata 
realizarea fiecărui obiectiv 

Intervalele de timp nu sunt respectate                                                                                                                                                                                                                                           Lunar, în Consiliul de Administraţie, se va urmări                                                                                                                                
respectarea termenelor calendaristice şi se vor 
propune  măsuri de remediere 

Elementele care nu au fost implementate nu sunt 
discutate, rămân ca sarcini neîndeplinite după 
analiza cauzelor                     

Sarcinile neîndeplinite vor fi reprogramate, vor fi 
trasate noi responsabilităţi 
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Indicatori de evaluare:   

• 100% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative;    
• 75% din numărul elevilor realizează progres școlar;   
•  toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv;   
• 50% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi/sau extraşcolare;   
• 0% elevi cu abandon şcolar;   
• laboratorul de informatică funcţional 100%;  
• toate activităţile sunt monitorizate.   

 
Modalităţi de diseminare:   

• afişarea PDI în şcoală, la loc vizibil, și pe site-ul școlii;  
• prezentarea PDI în ședința comitetului reprezentativ al părinților;  
• realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor didactice, 

elevilor, părinților şi membrilor comunităţii. 
 
Grupuri țintă 
 
Beneficiari direcţi - elevii 
 
        Pentru formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii şi refacerea echităţii în educaţie 
astfel încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă, se va 
acţiona prin: 

− aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române ca elemente fundamentale 
pentru păstrarea identităţii naţionale, în contextul integrării noastre europene şi al 
globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane; 

− programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru învăţarea 
şi utilizarea fluentă a cel puțin o limbă de circulaţie internaţională, condiţii indispensabile 
pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie în societatea educaţională; 

−  stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi concursurile 
şcolare; 

− realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi culturale şi 
sportive extraşcolare; 

− asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale; 
− organizarea probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de 

acţiune reparatorie acolo unde este cazul. 
 
Beneficiari indirecţi - cadrele didactice, familia, comunitatea locală 
 
        Rolul familiei în educarea copilului şi adolescentului este definitoriu. Grupul ţintă principal al 
acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin cadrele didactice – care 
deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie al acestui proiect. Sprijinirea 
activităţilor de învăţare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea informaţiei la nevoile şi 
nivelul de înţelegere al elevilor. Consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi 
învăţământ şi racordarea la cerinţele contemporane, presupune următoarele direcţii majore de 
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acţiune în strategia dezvoltării instituţionale, în sprijinirea cadrelor didactice, în: 
 
 

- aplicarea curriculum-ului naţional, 
-  dezvoltarea de curriculum la nivelul şcolii, pe domenii; 
- adaptarea la grupurile ţintă; 
- alegerea conţinuturilor adecvate; 
- stabilirea strategiilor şi mijloacelor care să favorizeze dezvoltarea individual şi personală a 

elevilor; 
- practicarea unei evaluări formative şi stimulative; 
- creşterea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor elevilor  şi 

obţinerea de performanţe superioare ale învăţării, prin dezvoltarea unui nou sistem de 
monitorizare şi control al calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe şi competitivitate, 
în concordanţă cu Legea Calităţii. 

- proiectarea unui plan de şcolarizare adaptat cerinţelor elevilor şi comunităţii locale. 
 
 
 
 
                       Director, 
               Stan Virginia Marilena 


	ARGUMENT
	4. ANALIZA MEDIULUI EXTERN ( P.E.S.T.E )
	4.1. Contextul politic
	4.2. Contextul economic
	4.3. Contextul social
	4.4. Contextul tehnologic


