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1. FIȘA  DE  IDENTIFICARE  A UNITĂȚII  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT 

2017 - 2018 

Denumirea unității de  n ățământ: Școala Gimnazială Miron Costin Suceava 

Adresa: Strada  Păcii F.N.,Suceava 

Director: Prof. Moraru Dumitru 

Felul numirii pe post: concurs 

Actul de numire: Decizia Inspectoratului Școlar Județean Suceava 

Nr. 1592  din  21.12.2016 

Director adjunct: Prof. Alexa Raluca Crisantha 

Felul numirii pe post: concurs 

Actul de numire: Decizia Inspectoratului Școlar Județean Suceava 

Nr. 1413  din  23.08.2017 

Nivelul de  n ățământ: primar și gimnazial 

Forma de  n ățământ: zi 

Durata: 8 ani 

Număr de clase: 49 

În ățământ primar: 29 clase, din care:  

CP: 6 clase, Clasa I: 6 clase, Clasa a II-a: 6 clase, Clasa a III-a: 6 clase, Clasa a IV-A: 5 clase. 

În ățământ gimnazial: 20 clase, din care: 

Clasa a V-a: 5 clase, Clasa a VI-a: 5 clase, Clasa a VII-a: 5 clase, Clasa a VIII-a: 5 clase. 

Total elevi: 1372 

În ățământ primar: 811elevi, din care: CP: 168 elevi, clasa I: 156 elevi, clasa a II-a: 167 elevi, clasa 

a III-a: 181 elevi, clasa a IV-a: 139 elevi. 

În ățământ gimnazial: 561 elevi, din care clasa a V-a:133 elevi, clasa a VI-a:148 elevi, clasa a VII-

a:143   elevi, clasa a VIII-a:137   elevi. 

Colectivul didactic este format din 65 cadre didactice, din care29 profesori învățământ 

primar/învățători și 36 profesori. 

Profesori învățământ primar/învățători:grad didactic I: 24, grad didactic II: 4, grad didactic definitiv:1.     

Profesori învățământ primar/învățători: titulari: 27, suplinitori: 2 (21 prof. înv. primar și 8 învățători). 

Profesori: titulari:  34, pensionari:  1, suplinitori: 1. 

 Din cei 34 prof titulari: grad didactic I: 24, grad didactic II: 7, grad didactic definitiv:  2, debutanți: 1 

dar cu doctorat. 

Beneficiari gradații de merit: 29 (28 personal didactic +  1 didactic auxiliar) 

Membri în Corpul Național de Ex erți:7 

Metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava:10 

Responsabili cercuri pedagogice:8 

Membri în Consiliile Consultative: 5 
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2. PREAMBUL 

 

 2.1. Contextul european: strategia Europa 2020 a U.E. 

 
„Educaţie şi formare 2020” (ET 2020) este un nou cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale, creat pe baza predecesorului său, programul 

de lucru „Educaţie şi formare 2010” (ET 2010). Acest cadru prevede obiective strategice comune 

pentru statele membre, inclusiv un set de principii pentru atingerea acestor obiective, precum şi 

metode de lucru comune cu domenii prioritare pentru fiecare ciclu de lucru periodic. 

La data de 3 martie 2010, Comisia Europeană a publicat comunicarea Strategia Europa 

2020. O strategie euro eană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. O 

primă discuție asupra priorităților, țintelor-cheie și inițiativele emblematice (flagship initiative) 

propuse de către Comisie a avut loc în marja Consiliului european de primăvară din 25-26 martie 

2010. Aspectele referitoare la valorile de referinţă la nivel UE ale obiectivelor privind educaţia şi 

incluziunea socială, liniile directoare integrate şi  valorile ţintă pentru obiectivele statelor membre au 

fost discutate şi adoptate cu ocazia următorului Consiliu European, din perioada 17-18 iunie 2010. 

Strategia Europa 2020 propune trei priorități interconectate: 

• creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

• creștere dura ilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

• creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de 

muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

În domeniul educației, Strategia Europa 2020 face referire la următoarele ținte: 

 Reducerea ratei  ărăsirii timpurii a școlii: până în anul 2020, rata părăsirii timpurii a școlii 

să fie sub 10 %. 

 Creșterea ponderii  o ulației cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educație terțiară: până în 

anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care finalizează învățământul terțiar, să fie de cel 

puțin 40 %.  

Statele membre UE și-au stabilit valorile de referință pentru țintele agreate la nivel european. 

 

 2.2. Contextul național: strategia națională pentru dezvoltarea 

 n ățământului din România, în perioada 2015-2020. 

 
În şedinţa de guvern din data de 7 iulie 2010, Executivul a aprobat Memorandumul cu tema: 

Aprobarea valorilor finale ale obiectivelor României pentru Strategia Europa 2020. Valoarea țintelor 

pentru educație, stabilite în urma consultărilor publice sunt următoarele: 

Obiectiv UE 27 Obiectiv România (2020) 

Valoare iniţială 

(2008) 

Valoare 

 reliminară 

Valoare finală  

Educaţie  

Rata părăsirii timpurii a şcolii - 10% 15,9 10 - 13% 11,3% 
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Rata populaţiei cu vârsta de 30-34 ani 

cu nivel de educație terţiară - 40% 

15,96 25 - 27% 26,7% 

 

Ţintele strategice presupun ca  ână în anul 2020, în medie, cel  uțin 15% dintre adulți ar 

trebui să participe la programele de  n ățare de-a lungul  ieții şi tot până în 2020, procentul 

persoanelor cu vârsta de 15 ani cu com etențe scăzute de citire, matematică și științe exacte, ar 

trebui să fie mai mic de 15%. 

De asemenea, până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit 

învățământul terțiar, ar trebui să fie de cel puțin 40%. 

Strategia educaţiei mai are ca obiective scăderea abandonului școlar timpuriu, care ar 

trebui să ajungă sub 10%, iar cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cu rinsă între 4 ani și vârsta 

pentru înscrierea obligatorie la școala  rimară, ar trebui să beneficieze de educație  reșcolară. 

Tot până în 2020, proporția de absolvenți angajați (cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani), care 

au părăsit sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de 

referință, ar trebui să fie de cel puțin 82% (comparativ cu 76,5 % în 2010). 

Pe baza acestor priorități, strategia definește următoarele obiective principale pentru deceniul 

2010-2020: 

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani să ajungă la cel puțin 75% 

 alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare 

 obiectivul "20/20/20": reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă 

există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul 

final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990 

 reducerea ratei abandonului școlar timpuriu la maximum 10% și creșterea procentajului 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii superioare la cel puțin 40%10 în 2020 

 reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie 

Autoritățile își propun ca rata abandonului şcolar timpuriu să se reducă de la 17,3%, cât era în 

2013, la 10%, în 2020. Rata abandonului școlar timpuriu este una dintre cele mai ridicate din Europa. 

  onstatările de mai sus, fundamentează necesitatea sta iliriițintelor strategice în acord cu 

indicatorii de raportare relevanți pentru contextul european. 

Conceperea şi proiectarea activităţii generale deînvăţământ, la nivelul Şcolii Gimnaziale 

„Miron  ostin” Suceava pentru anul şcolar  2016 – 2017 aavut în vedere etapa actuala de evoluţie a 

reformei din învăţământul românesc, de aplicare a Legii Educaţiei Naţionale. De aceea, se impune 

racordarea la standardele şi cerinţele europene ca atribut în educarea tinerei generaţii din şcoala 

noastră, pentru ralierea viitorului ei la viitorul tinerei generaţii europene. 

 

3. ARGUMENT 

 
În calitate de document programatic care configurează strategia educaţională pe termen lung 

(4-5 ani), Planul de dezvoltare instituţională a şcolii se înscrie în parametrii strategiei naţionale şi 

locale de dezvoltare, constituind, în acelaşi timp, un răspuns activ la evoluţiile sociale şi economice ale 

mediului în care funcţionează şcoala, la cerinţele de formare şi la aşteptările beneficiarilor scolii. 

Funcţionarea şi dezvoltarea şcolii presupun efortul combinat al structurilor de conducere, al 

colectivului de cadre didactice şi al personalului scolii, al elevilor şi al părinţilor care, împreună, 

formează o comunitate educaţională distinctă, având caracteristici specifice. 

Planul de dezvoltarea instituţională indică „ţintele” de progres pe care partenerii educaţionali le 

negociază şi le împărtăşesc, scopurile, obiectivele şi programele de acţiune – conferind astfel unitate şi 
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coerentă funcţională întregii organizaţii şi diferitelor sale compartimente. El are o importanţă deose ită 

pentru că determină concentrarea eforturilor tuturor actorilor educaţionali înspre îndeplinirea 

obiectivelor comune, coordonarea priorităţilor şi a utilizării resurselor, creşterea nivelului de 

eficacitate şi de eficienţă, măsurarea continuă a progresului, ameliorarea continuă a calităţii activităţii. 

Totodată, planul facilitează concertarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului 

(curriculum, resurse umane, resurse material-financiare, relaţii sistemice şi comunitare) şi asigură 

coerenţa strategiei de dezvoltare pe termen lung a şcolii. 

 

4. CADRU LEGISLATIV 
 Legea Educaţie Naţionale nr. 1 / 2011, cu completările şi modificările ulterioare 

 OMENCȘ nr. 5079 / 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 Legea 53/2003 - Codul muncii actualizat 2017 

 Legea nr.87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie, care apro ă cu modificări şi 

completări  OUG nr. 75/2005 

 OMECTS 4865/2011 Norme metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a 

personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, 

precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului 

didactic din  Casele Corpului Didactic 

 OMECTS 5547/2011 Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ  preuniversitar 

 OMECTS 5559/2011 Norme metodologice privind efectuarea concediului de ordihnă al 

personalului didactic din învăţământ 

 OMECTS 5561/2011 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar 

 O.M.Ed.C.nr.4889/08.08.2006,privindgeneralizareainstrumentelordeasigurareacalităţiiîneduca

ţie şi formareprofesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic 

 OMECTS 5562/2011 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a 

creditelor profesionale transferabile 

 OMECTS 5565/2011 Regulamentul privind  regimul actelor de studii şi al documentelor 

şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar 

 OMECTS 5574/2011 Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional 

pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe  educaţionale  speciale integraţi în învăţământul de 

masă 

 OMECTS 5576/07.10.2011 Criteriile generale de acordare a burselor elevilor 

din  învăţământul preuniversitar de stat 

 Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul 

preuniversitar nr.5550 / 2011 

 OMECTS 5556/2011 Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a 

Centrelor de Documentare şi Informare 

 Curriculum naţional – cadru de referinţă 

 H.G. 1534/2008 Standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în învăţământul  preuniversitar 

 H.G. 21/2007 Standardele de autorizare, de functionare provizorie a unitătilor de învătământ 

preuniversitar, precum si a Standardelor  de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de 

învătământ preuniversitar 

 OMECI 5097/2009 Programele şcolare pentru disciplinele de studiu din învăţământul 

preuniversitar secundar inferior, ciclul  gimnazial 
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 OMECI 5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru disciplinele de studiu din 

învăţământul preuniversitar 

 Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, nr. 6143 

/ 2011 

 Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

4.742/2016 

 Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru 

învățământul primar, ciclul achizițiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II- a 

și a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar, 

ciclul achizițiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II- a 

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

 Ordinul 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților care oferă activitate extrașcolară. 

 Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și 

desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 

calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare. 

 Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea  ondițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, 

expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar 

 Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii 

de calculatoare,cu modificarile ulterioare 

 Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii 

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

securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 

 HG nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă 

 HG nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la 

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare 

 Legea nr. 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiillor 

  

http://www.romeonet.ro/
http://www.tophumantarget.ro/hotarari-de-guvern/66-hg-nr-14252006-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-legii-securitatii-si-sanatatii-in-munca-nr-3192006-.html
http://www.tophumantarget.ro/hotarari-de-guvern/66-hg-nr-14252006-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-legii-securitatii-si-sanatatii-in-munca-nr-3192006-.html
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5.  PREZENTAREA UNITĂȚII ȘCOLARE 

5.1. Deviza școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Coordonate generale 

 
Şcoala Gimnazială ,,Miron  ostin” Suceava, situată în cartierul  Cuza Vodă II (Burdujeni), la 

întretăierea dintre Calea Unirii şi Calea Burdujeni, pe strada Păcii şi-a deschis porţile pentru elevi şi 

cadre didactice la data de 15 septembrie 1986. 

Înfiinţarea şcolii a apărut ca fiind o necesitate 

prin construirea unui număr impresionant de 

blocuri în acest cartier. Majoritatea locuitorilor 

cartierului deserveau platforma industrială din 

valea Sucevei. 

 În momentul inaugurării, şcoala avea un 

efectiv de 1.186 de elevi, 43 de cadre didactice 

şi dispunea de 24 de săli de clasă (din care 3 

laboratoare). 

 Întrucât numărul de elevi a crescut 

rapid, pe fondul unui spor demografic 

consistent, spaţiul a devenit insuficient, ceea ce 

a impus ridicarea imediată a unui nou corp de 

clădire, lucru realizat şi dat spre folosinţă în 

luna noiembrie a anului 1991. 

În scurt timp, unitatea noastră a devenit cea mai mare şcoală din învăţământul preuniversitar 

din ţară. Numărul de elevi a crescut din anul înfiinţării până în anul şcolar 1995- 1996 atunci când s-a 

înregistrat numărul record de elevi, respectiv 3913 elevi (2170 elevi în învăţământul primar şi 1743 

elevi în cel gimnazial). În anul şcolar 2016 - 2017 sunt înscrişi 1330 elevi, organizaţi în 48 de clase, 

sub îndrumarea a 66 de cadre didactice (28 învăţători, 38 profesori). Şcoala are, în prezent, laboratoare 

de fizică, informatică, biologie, chimie, cabinete de limba română, istorie, geografie, matematică, 

religie, bibliotecă, cabinet medical, personal tehnico-administrativ şi economic. 

 Din anul şcolar 2001-2002, unitatea noastră, cunoscută până atunci sub denumirea de Şcoala cu 

clasele I-VIII Nr. 11 Suceava, a primit numele ,,descălecătorului” satului Burdujeni, cronicarul Miron 

Costin, iar ziua de 7 octombrie - data naşterii ,,patronului spiritual”- a devenit ,,Ziua Şcolii Gimnaziale 

,,Miron  ostin”, pentru noi moment de săr ătoare, dar şi de analiză a rezultatelor o ţinute şi a 

proiectelor pentru mai bine. 

O ȘCOALĂ 

PENTRU TOȚI, 

O ȘANSĂ 

PENTRU  

FIECARE! 
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 Şcoala Gimnazială ,,Miron  ostin” se impune în peisajul instituţional-educativ prin calitatea 

muncii, corectitudine, seriozitate, relaţii de parteneriat și  performanţe şcolare. 

 

5.2.1. RESURSE UMANE  

 

5.2.1.a. Populaţia şcolară 

În anul şcolar 2016 - 2017, la Şcoala Gimnazială„Miron  ostin” au încheiat cursurile 1329 

elevi, repartizaţi pe două niveluri de învăţământ: 770 în ciclul primar şi 559 în ciclul gimnazial, 

organizaţi în 48 de clase – 681  ăieţi (51,24%) şi 648 fete.  

La clasele primare au funcţionat 28 de clase dintre care şase clase pregătitoare cu un efectiv de 

153 elevi. 

 
Clasa 

pregătitoare 

clasa 

I 

clasa 

a II -a 

clasa 

a III -a 

clasa 

a IV -a 

 

TOTAL 

Ciclul 

primar 

2007 - 2008  147 152 137 127 563 

2008 - 2009  143 151 152 138 584 

2009 - 2010  145 143 149 149 586 

2010 - 2011  132 137 138 148 555 

2011 - 2012  154 134 137 136 561 

2012 - 2013 116 154 154 135 131 690 

2013 -2014 135 134 152 154 132 707 

2014 - 2015 178 134 128 148 155 743 

2015 - 2016 169 178 135 135 146 763 

2016 - 2017 153 168 176 138 135 770 

 
  clasa 

aV-a 

clasa 

aVI-a 

clasa 

a VII-a 

clasa 

a VIII-a 
 

Ciclul 

gimnazial 

2007 - 2008  187 163 166 174 690 

2008 - 2009  129 187 156 162 634 

2009 - 2010  145 128 181 155 609 

2010 - 2011  155 143 131 176 605 

2011 - 2012  151 156 141 128 576 

2012 - 2013  137 149 155 142 583 

2013 -2014  130 137 148 154 569 

2014 -2015  139 133 133 148 553 

2015 - 2016  151 140 135 131 557 

2016 - 2017  147 147 136 129 559 

NUMĂR TOTAL ELEVI ÎN FEBRUARIE 2017 1329 

5.2.1.b. Personal didactic de conducere 

Director: Moraru Dumitru, grad didactic I, vechime în învăţământ – 22 ani. 

Director adjunct: Alexa Raluca Crisantha, grad didactic I, vechime în învăţământ - 24 ani. 
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5.2.1.c. Personal didactic 

În anul şcolar 2016 - 2017, în Şcoala Gimnazială „Miron  ostin” şi-au desfăşurat activitatea 64 

de cadre didactice. 

 Din cele 64 cadre didactice, 42 au gradul didactic I, 14 gradul II, 7 sunt cu gradul definitiv în 

învăţământ și un cadru didactic este debutant. În şcoală au funcţionat 55 cadre didactice titulare şi 9 

suplinitori calificaţi sau profesori asociaţi. 

 

Cadre 

didactice 
 Primar Gimnazial 

Total 64 28 36 

Titulare 60 28 32 

Suplinitoare 4 0 4 

  Gr. I Gr. II Def. Deb. Gr. I Gr. II Def. Deb. 

Grade 

didactice 
 24 1 3 - 18 13 4 1 

 

5.2.1.d. Personalul didactic auxiliar 

 

Total personal didactic auxiliar – 5 persoane, acelaşi număr de posturi ca şi în anul şcolar 

precedent. Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

 

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau 

NU) 

SECRETAR 2 DA 

ADMINISTRATOR FINANCIAR 1 DA 

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 1 DA 

BIBLIOTECAR 1 DA 

 

5.2.1.e. Personalul nedidactic (administrativ) 

Total personal nedidactic angajat: 10 

Distri uţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 

 

 

 

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau 

NU) 

ÎNGRIJITOARE 6 DA 

PAZNIC 1 DA 
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TÂMPLAR 1 DA 

INSTALATOR 2 DA 

 

 

La personalul nedidactic normele nu sunt acoperite datorită plecării unui paznic şi a două 

îngrijitoare, în ultimii cinci ani. În conformitate cu prevederile OUG nr. 34 / 2009, în ultimii ani nu au 

fost efectuate angajări în sectorul bugetar, ceea ce a determinat subnormarea in cadrul personalului 

nedidactic. 

 

5.2.1.f. Informații privind s ațiile școlare, auxiliare și administrative 
 

Nr. 

crt. 
Tipul de s aţiu Număr 

s aţii 
Su rafaţă (mp) 

1.  Săli de clasă /gru ă 42 2896 

2.  Cabinete 1 12 

3.  Laboratoare 6 379 

4.  Sală  i / sau teren de educaţie fizică  i sport 2 / 1 1755 / 957 

5.  Bi liotecă  colară / centru de informare  i 

documentare 
2 91 

6.  S aţii depozitare materiale didactice 7 99 

7.  Cancelarie 1 51 

8.  Cabinet medical 1 83 

9.  Coridoare  - 1624 

10.  Magazine  1 10 

11.  S aţii sanitare (grupuri sanitare) 12 183 

12.  Secretariat 1 26 

13.  S aţiu destinat echipei manageriale 2 48 

14.  Contabilitate  1 11 

15.  Birou administraţie 1 16 

 

Unitatea a funcţionat pe două schimburi, durata orei de curs, respectiv a activităţilor didactice, 

fiind de 50 minute, iar a pauzelor, respectiv a activităţilor recreative, fiind de 10 minute.  

 

5.2.2.  INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANŢEI ŞCOLARE - 

CANTITATIV ŞI CALITATIV 

 

5.2.2.a.  Rezultatele la învăţătură 

 

În anul şcolar 2016 - 2017, promovabilitatea a fost de 99,06%, iar 674 elevi (57,31 %) au medii 

peste 9. 
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Procentul de promovabilitate la ciclul primar a fost de 100 %, iar 400 de elevi din 617, 

respectiv 64,82%,  au încheiat anul  şcolar 2016 - 2017 cu medii generale „FB”.  

La gimnaziu, promovabilitatea a fost de 94,61%, 29 elevi fiind declaraţi corigenţi, iar unul are 

situația școlară neîncheiată. Din cei 527 elevi promovaţi, 247 (46,86%) au o ţinut medii generale între 

9 şi 10. În anul şcolar trecut 45,89% dintre elevi au o ţinut medii generale între 9 şi 10. 

Din situaţia comparativă prezentată mai sus este uşor de observat că nu există mari variaţii 

privind numărul elevilor pe tranşe de medii, cu un plus în dreptul mediilor mari pentru clasele primare, 

dat de grija mai mare a familiei faţă de elevi. Se mai poate observa că numărul elevilor cu medii între 9 

şi 10 scade constant la nivel gimnazial, fapt generat de promovarea unui stil de autosuficienţă în 

învăţare, peste care se suprapune lipsa motivaţiei din ce în ce mai vizi ilă în ultimii ani. 
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CLASA NR. ELEVI  
PROMOVAŢI PE MEDII 

CORIGENŢI 
SITUAȚIE 

ȘCOLARĂ 

NEÎNCHEIATĂ 
PROMOVABILITATEA 

S B FB 

I 168 5 20 143 - - 100 % 

a II -a 176 12 56 108 - - 100 % 

a III -a 138 11 55 72 - - 100 % 

a IV -a 135 14 30 91 - - 100 % 

TOTAL 

PRIMAR 
617 42 161 414 - - 100 % 

  5-6,99 7 – 8,99 9-10    

a V -a 147 5 60 80 2 - 98,63% 

a VI -a 147 7 69 64 7 - 95,23% 

a VII -a 136 8 72 54 1 1 98,52% 

a VIII –a 129 7 60 62 - - 100 % 

TOTAL 

GIMNAZIAL 
559 27 261 260 10 1 98,03% 

TOTAL 1176 69 422 674 10 1 99,06 % 

 

 

5.2.2.b. Rezultatele la Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a 

 

Elevii claselor a VIII-a au susţinut în luna iunie 2017 examenele din cadrul Evaluării 

Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Rezultatele o ţinute au fost apropiate de 

notele o ţinute la evaluarea la clasă, fapt ce dovedeşte, pe de o parte evaluarea corectă a elevilor, iar pe 

de altă parte exigenţa de care s-a dat dovadă în păstrarea corectitudinii examenului. Conform statisticii 

la unitatea noastră şcolară, diferenţa dintre media claselor V-VIII şi media de la Evaluarea Naţională a 

fost de 1,06, respectiv 8,78 media claselor V-VIII şi 7,72 media de la Evaluarea Naţională.  

Au fost înscrişi 129 de elevi, au fost prezenţi toți, iar promovabilitatea, pe ansamblul probelor a 

fost de 93,02 % (faţă de 83,84 % în 2016,  89,04 % în 2015, 87,01% în 2014, 88,57 % în 2013 şi 

85,93% în 2012). La limba şi literatura română 5 elevi au o ţinut note sub 5, iar tranşa de medii cu cei 

mai mulţi elevi a fost cea între 9 – 9,99, respectiv 59 de elevi, urmată de tranşa între 8 – 8,99 cu 37 de 

elevi. Un elev a o ținut nota 10. 

La matematică 22 de elevi au o ţinut note sub 5, iar tranşa de medii cu cei mai mulţi elevi a 

fost cea între 7 – 7,99, respectiv 24 de elevi, urmată de tranşele între 8 – 8,99 și 9 – 9,99 cu 21 de 

elevi. Șase elevi au o ţinut nota 10. 

Limba și literatura română 

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 

1 0 3 1 3 10 14 37 59 1 

Procentul notelor peste 5 – 96,12 %;  media 8,42 

Matematică  
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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 

1 0 10 11 14 21 24 21 21 6 

Procentul notelor peste 5 – 82,94 %; media 7,00 

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 

1 0 4 4 10 13 33 33 31 0 

Procentul mediilor peste 5 – 93,02%; media – 7,72 

 

Media la Evaluarea Naţională din 2017 pentru elevii claselor a VIII-a a fost de 8,42 la limba şi 

literatura română şi 7,00 la matematică. Media generală o ţinută de elevii claselor a VIII-a la 

Evaluarea Naţională 2017 a fost 7,72 față de 7,30 în 2016, 7,35 în 2015, 7,12 la Evaluarea Națională 

din 2014, 7,55 la Evaluarea Naţională din 2013, 7,10 la Evaluarea Naţională din 2012 şi 7,18 la 

Evaluarea Naţională din 2011.  

Pe clase, cea mai mare medie a fost o ţinută de clasa a VIII-a B, urmată de clasa a VIII-a A şi 

clasa aVIII-a E. 

 

 

5.2.2.c. Rezultatele la Evaluarea Naţională la clasele a II-a, a IV-a și a VI- a 

 

Pentru a treia oară de la apariția noii legi a Educației Naționale în 2011, elevii din clasele a II, a 

IV-a și a VI-a au susținut probele scrise din cadru evaluării naționale. Dincolo de efortul organizatoric 

impus de normele procedurale, programarea evaluărilor la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, 

nu a permis folosirea pe deplin a rezultatelor și eficiența planurilor de măsuri, timpul scurs de la 

evaluarea lucrărilor și vacanța elevilor fiind prea scurt pentru a remedia eventualele disfunționalități 

constate. 

Din punct de vedere organizatoric, au fost respectate normele procedurale care prevedeau 

responsa ilitățile administratorilor de test și a evaluatorilor, astfel încât să nu existe incompati ilități 

între calitatea de cadru didactic la clasă și administrator de test sau evaluator pentru clasa respectivă. 

De asemenea, a fost respectată perioada de evaluare a testelor, cea de întocmire a fișelor de evaluare de 
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către învățătorii de la clasele a II-a și a IV-a, cât și  cadrele didactice care predau limba română, limba 

engleză, matematică, fizică, biologie la clasele a VI-a. 

Cu mici excepţii, cauzate de probleme medicale, elevii au participat la aceste evaluări, testele 

aplicate au avut dificultate medie, iar pentru elevii cu CES au fost întocmite teste speciale, după 

modelul celor prezentate de minister, dar cu un număr mai mic de itemi.  

Rezultatele o ţinute au fost mulţumitoare, observându-se scăderea numărului de elevi care au 

dat răspunsuri corecte, de la clasa a II-a la clasa a VI-a, dar şi diferenţe mari între clase de acelaşi nivel 

de studiu. 

La clasa a II-a au participat 174 de elevi, fiind aplicate 3 teste. Rezultatele o ţinute au fost 

următoarele: 

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "CITIT" 

     

Numărul 

itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns  arţial 

corect 

cu răspuns incorect cu răspuns 

li să 

I.1. 173   1   

I.2. 174       

I.3. 171   3   

I.4. 174       

I.5. 173   1   

I.6. 169 2 3   

I.7. 172   2   

I.8. 106 41 27   

I.9. 171   3   

I.10. 162   12   

I.11. 132 39 3   

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "SCRIS" 

     

Numărul itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

 arţial corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

li să 

I.1.     

conținut 154 18 2  

scrierea corectă a 

cuvintelor 
162 11 1  

semnele de punctuație 167 6 1  

complexitatea 166 5 3  
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I.2.     

alcătuirea corectă a 

propozițiilor 
170 0 4  

scrierea corectă a 

cuvintelor 
131 38 5  

semnele de punctuație 166 6 2  

complexitate/ 

originalitate /titlu 
151 20 3  

 

 

 TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ" 

 

Numărul 
itemului 
din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1. 166 0 8 0 

I.2. 173 0 1 0 

I.3. 160 0 14 0 

I.4. 134 30 10 0 

I.5. 30 84 60 0 

I.6. 170 0 4 0 

I.7. 161 11 2 0 

I.8. 169 0 5 0 

I.9. 108 6 59 1 

I.10. 151 0 22 1 

I.11. 168 5 0 1 

I.12. 110 39 23 2 

 

La clasa aIV-a au fost înscriși 34 de elevi și s-au aplicat două teste. 

 

 

 

 

 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ" 

     

Numărul Numărul elevilor 
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itemului din test cu răspuns corect cu răspuns  arţial 

corect 

cu răspuns incorect cu răspuns li să 

I.1. 133   1   

I.2. 111 1 22   

I.3. 89   42 3 

I.4. 102   32   

I.5. 121   12 1 

I.6. 118 2 13 1 

I.7. 84 29 20 1 

I.8. 99 16 19   

I.9. 96 16 22   

I.10. 81 37 16   

I.11. 122 1 11   

I.12. 101   32 1 

I.13. 105 1 27 1 

I.14. 112 1 20 1 

I.15. 109 12 13   

I.16. 88 23 22 1 

I.17. 83 37 13 1 

I.18. 128 3 3   

I.19. 117   17   

I.20. 117 3 14   

 

 TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBA ROMÂNĂ" 

     

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns  arţial 

corect 

cu răspuns incorect cu răspuns li să 

I.1. 127   7   

I.2. 132   2   

I.3. 128   6   

I.4. 131   3   

I.5. 128   6   

I.6. 126 7 1   

I.7. 110 1 23   

I.8. 112   22   
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I.9. 134       

I.10. 120 1 13   

I.11. 100 30 4   

I.12. 105 26 3   

I.13. 101 31 2   

I.14. 126 6 1 1 

I.15. 39 85 10   

 

La clasa a VI-a au participat 144 de elevi, fiind aplicate două teste, unul de limba şi comunicare 

şi altul de matematică şi ştiinţe. Rezultatele o ţinute au fost următoarele: 

 

 TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBĂ ŞI COMUNICARE" 

    

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj  arţial cu punctaj zero 

I. 56 80 8 

II. 84 60 0 

III. 76 51 17 

IV. 20 121 3 

V. 105 35 4 

VI. 86 8 50 

VII. 93 41 10 

VIII. 59 45 40 

IX. 73 62 9 

X. 70 67 7 

 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE" 

    

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj  arţial cu punctaj zero 

I.1. 133   11 

I.2. 130   14 

I.3. 124   20 

I.4. 14 29 101 

I.5. 80   64 

I.6. 97 7 40 
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I.7. 1 32 111 

I.8. 132 2 10 

I.9. 78 54 12 

I.10. 68 46 30 

I.11. 35 30 79 

I.12. 98 35 11 

I.13. 43 32 69 

I.14. 16 49 79 

I.15. 63 48 33 

 

 

 5.2.2.d. Admiterea în licee și școlile profesionale de stat 

 

 Un moment important în evoluţia profesională a unei persoane îl reprezintă admiterea în liceu. 

În consecinţă, acestui moment i s-a acordat o importanţă specială, concretizată în organizarea 

instruirilor cu elevii şi părinţii pentru cunoaşterea prevederilor legale şi a paşilor ce trebuie urmaţi 

pentru admiterea în liceu și învățământul profesional. Trebuie menţionat interesul deosebit al părinţilor 

pentru acest moment, ei fiind prezenţi activ la toate întrunirile organizate de către diriginţii claselor a 

VIII – a. 

 Un număr de 129 de elevi au promovat clasa a VIII-a, dintre care 33 au participat la probele de 

limbi moderne, iar 17 au participat la probele de aptitudini organizate de licee sportive, de arte, 

teologic şi militar. Dintre elevii care au susţinut probele de limbi moderne au promovat 28 la limba 

engleză, 2 la limba franceză și 3 la limba germană, ei având posibilitatea de a opta pentru clasele cu 

profil bilingv. Pe de altă parte, 14 elevi care au susţinut probele de aptitudini au promovat, putând fi 

admişi la clasele cu profil vocaţional. 

 7 elevi au optat pentru înscrierea în învățământul profesional de stat, pentru nici unul dintre ei 

nefiind nevoie de probe speciale de admitere. Doi elevi au fost admiși pe locurile speciale pentru 

rromi, iar 3 elevi au fost admiși în învățământul particular. 

 Toţi cei 103 de elevi care au completat fişele de opţiuni şi au participat la admiterea 

computerizată au fost admişi în prima sesiune.  

 Iată cum se prezintă repartiţia elevilor şcolii noastre la admiterea în liceu pentru anul şcolar 

2017 - 2018: 

  

 

 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ NR. ELEVI A MIŞI 

C.A. „DIMITRIE  ANTEMIR” SUCEAVA 27 

C.N. DE INFORMATI Ă „SPIRU HARET” SUCEAVA 18 

C.N. „MIHAI EMINES U” SUCEAVA 17 

C.N. „PETRU RAREŞ” SUCEAVA 17 
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C.N. „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 13 

 .A.” IPRIAN PORUMBES U” SUCEAVA 10 

C.T. „AL.I. UZA” SUCEAVA 7 

C.T. DE IND. ALIMENTARĂ SUCEAVA 3 

LICEUL NATANAEL 3 

COLEGIUL MILITAR CÂMPULUNG 3 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA 2 

C.T. „PETRU MUȘAT” SUCEAVA 1 

COLEGIUL ”VASILE LOVINES U” FĂLTI ENI 1 

În ățământ profesional de 3 ani 7 

TOTAL 129 

 

 

5.2.2.e.  Situația disciplinară 

 

Chiar în condiţiile implicării mai puternice a personalului şcolii şi a părinţilor în stoparea 

actelor de indisciplină, există elevi, mai ales în clasele gimnaziale, unde comportamentul a impus 

sancţionarea elevilor prin scăderea notei la purtare. Astfel, în anul şcolar 2016 - 2017, un număr de 17 

de elevi au avut media scăzută la purtare. 14 elevi au fost sancţionaţi pentru abateri disciplinare de la 

regulamentele şcolare, 3 elevi având media scăzută la purtare datorită numărului mare de a senţe. Doi 

elevi din clasele primare a fost sancționați cu scăderea notei la purtare, ceilalți 15 fiind din clasele 

gimnaziale. În fiecare caz, a fost luată legătura cu familiile elevilor, purtate discuţii cu aceasta şi cu 

elevul pentru a găsi cele mai bune soluţii de îndreptare a situaţiei 

Mai trebuie menţionat că şi alţi elevi au primit avertisment privind comportamentul şi încadrarea 

în normele regulamentelor şcolare, dar în cazul lor, în urma discuţiilor purtate cu ei şi cu părinţii s-a 

observat îm unătăţirea atitudinii şi în consecinţă s-a renunţat la măsura scăderii notei la purtare.  

 

5.2.2.f. Analiza frecvenței 

 

Frecvenţa la ore a fost monitorizată de comisia constituită în acest scop și este îm ucurător 

faptul că, în urma unei cola orări mai strânse cu familiile elevilor, numărul a senţelor a scăzut, fiind 

consemnaţi mai puţini elevi care chiulesc de la ore sau care pleacă în alte locaţii decât şcoala pe 

perioada de timp în care părinţii lor ştiu că frecventează cursurile.  

În anul şcolar 2016 – 2017 au fost înregistrate un număr de 8229 a senţe, dintre care 6821 au 

fost motivate şi 1408 nemotivate. În aceste condiţii media a senţelor înregistrate a fost de 6,19 a senţe 

per elev, dintre care 1,05 sunt nemotivate.  

La prima observare a numărului de a senţe pe clase se constată diferenţele mari între numărul 

de a senţe de la ciclul primar la cel gimnazial. Astfel, la ciclul primar au fost înregistrate 1151 de 

a senţe dintre care 1123 motivate, în timp ce la ciclul gimnazial numărul a senţelor este de 7078 

dintre care 5698 motivate. Pentru completare se impune următoarea o servaţie: la clasa a V-a numărul 

total de a senţe este 1049 (o medie de 7,13 a senţe de elev) în timp ce la clasa a VII-a numărul de 
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a senţe este de 2781 (o medie de 20,44 a senţe per elev). Se o servă că, în comparație cu anii 

precedenți, numărul a sențelor este în scădere, numărul elevilor monitorizați pentru numărul mare de 

a sențe fiind de doar 6, toți din ciclul gimnazial. 

Pentru prevenirea absenteismului un rol important îl are legătura sta ilită cu familia, cu cabinetul 

psihopedagogic al şcolii, cu Poliţia şi organizaţii neguvernamentale, cola orări care pot preveni şi 

înlătura situaţii nedorite de şcoală sau familie. 

În tabelul de mai jos este prezentată evoluţia numărului de a senţe în ultimii ani şcolari. Se 

o servă un fapt îm ucurător dat de scăderea numărului total de a senţe. 

 

5.2.2.g. Participarea la concursuri și olimpiade școlare 

 

În anul şcolar 2016 - 2017, la concursurile organizate au fost consemnate 3221 de participări, 

o ţinându-se 2341 de premii şi menţiuni, după cum urmează: 865 premiu I (sau calificative 

„excelent”), 649 premiul al II-lea, 505 premiul al III-lea, 323 de menţiuni și  98 diplome de participare. 

Ca şi în anii trecuţi, numărul participărilor şi rezultatelor o ţinute este foarte bun, ceea ce a însemnat 

mobilizarea forţelor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, ca o încununare a muncii din clasă. 

La faza națională a concursului Tinere condeie eleva Temneanu Alexandra Miriam din clasa a 

VIII-D a o ținut marele premiu de Laureat, sub îndrumarea doamnei profesor Ciuc Cristina Nicoleta. 

La faza națională a Concursului de geografie Terraelevul Filip Adrian (VII D) premiul de exelență 

pentru punctajul maxim o ținut. Mai multi elevi s-au calificat la faza națională a concursului 

COMPER care s-a desfășurat online la unitatea noastră școlară fiind o ținute numeroase premii și 

mențiuni. 

 

La olimpiadele şcolare au fost înregistrați 67 de participanţi la faza locală, iar 70 de elevi au 

participat la fazele judeţene ale olimpiadelor şcolare fiind o ţinute 6 premiu I, 3 premiu al II-lea, 6  

premiul  al III-lea şi 10 menţiuni.  

La faza națională a Olimpiadei de lim ă și literatură română a participat eleva Hoștinari Andra 

din clasa a VIII-a B, îndrumată de doamna profesor Apetrea Gabriela. 
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Toţi elevii care au o ţinut aceste premii şi menţiuni, precum şi profesorii care iau îndrumat 

merită felicitările noastre. 

 

Ca şi în anul şcolar precedent, rezultatele o ţinute de cadrele didactice de la catedra de educaţie 

fizică şi sport şi de elevii îndrumaţi de aceştia au fost dintre cele mai bune, cel puţin la sporturile la 

care s-au desfăşurat etape locale sau judeţene. Un rol important în o ţinerea acestor rezultate l-au avut 

antrenamentele efectuate de cadrele didactice, precum şi susţinerea unor meciuri de pregătire cu 

echipele altor unităţi şcolare. 

Echipa de fotbal fete primar a devenit vicecampiona națională, du ă ce la fazele 

județeană și zonală ocupase locul I. 

Echipa de fotbal  ăieți gimnaziu a ocupat locul I la faza județeană și mențiune la faza 

zonală.  

 

5.3. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt, un management strategic în continuă 

perfecţionare, de practicarea leadership-ului, prin valorizarea învăţării instituţionale din experienţă. 

Valorile dominante sunt: egalitate de şanse, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul 

faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, 

entuziasm, dorinţă de afirmare.  

Deşi nu putem vorbi despre o cultură organizaţională şi profesională monolitică, există în 

şcoala noastră tradiţii, atitudini, stiluri de interrelaţionare, perspective comune de abordare a actului 

educaţional şi a rolului şcolii. Simbolurile tradiţionale ţin de învăţământul de masă, de educaţia pentru 

toţi şi creează o cultură profesională axată pe profesor/învăţător. 

 Reforma învăţământului a introdus în şcoli sloganul „educaţia pentru fiecare” cu componentele: 

învăţământ diferenţiat, parcursuri individuale de învăţare, integrare, abordare transdiciplinară, relativ 

dificil de acceptat de profesionişti cantonaţi în predarea unei singure discipline. Există în şcoala 

noastră ritualuri de trecere încetăţenite şi încurajate de manager care salută călduros pe noii veniţi şi 

invită colegii să-i trateze cu afecţiune. În general debutantului nu i se dă un tutore profesional, ci este 

lăsat să şi-l aleagă singur, colegii îl primesc la ore în interasistenţe, îl consiliază în domeniul didactic, 

îl ajută să-şi proiecteze activităţile, i se dă de lucru în catedră ca să demonstreze ce poate.  

Managementul democratic aplicat a creat posibilitatea de participare directă a colectivelor de 

părinţi la luarea actului decizional şi stabilirea obiectivelor de viitor din cadrul programelor de 

dezvoltare. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare ; este un climat 

stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi 

de sprijin reciproc. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita 

cadrelor didactice. În paralel cu procesul instructiv sunt organizate numeroase acţiuni cultural-

educative, unele dintre ele devenite deja tradiţii ale şcolii:  

 Motouri devenite deja tradiţionale: "O şcoală urcă sau coboară în funcţie de profesorii 

care o slujesc"(Şt. Bîrsănescu) şi “… nu ieste alta şi mai frumoasă, şi mai de folos în toată viaţa 

omului zăbavă decîtu cetitul cărţilor” – motto-ul folosit în toate materialele de popularizare a 

ofertei educaţionale  

 Revista şcolii „Muguri de lumină” – revistă semestrială, conţine articole, informaţii din 

viaţa şcolii, încercări literare ale elevilor etc.  
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 Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar, cu premierea elevilor laureaţi la 

concursurile şi olimpiadele şcolare  

 Serbarea şcolii 

 Concerte de colinde  

 Acţiuni de voluntariat 

 Participarea la numeroase proiecte educaționale cu parteneri din localitate sau din țară  

Activităţile extraşcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în comun de către 

colectivele de elevi şi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi drumeţii şi alte 

activităţi cu scop creativ. Păstrarea tradiţiilor şcolii reprezintă o preocupare permanentă a colectivului 

managerial şi a colectivului de cadre didactice.  

Consiliul de administraţie a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme 

privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice, întregului personal al scolii și părinţilor. 

Considerăm foarte important ca elevii noştri să do ândească competenţe profesionale, 

competenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze valori şi atitudini care să le permită să se 

adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie, să muncească şi să trăiască într-un mediu multicultural, 

odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. Acordarea de şanse egale tuturor elevilor 

indiferent de mediul din care provin, sex, religie, naţionalitate, statut social, statut financiar. 

Dovezi ale calităţii procesului de învăţământ, sunt rezultatele examenului de testare naţională şi 

de admitere în licee obţinute de elevi, precum şi la  olimpiadele şcolare, unde an de an am obţinut 

numeroase premii. Şefii de promoţii se menţin printre premianţi şi la noua formă de învăţământ pe care 

o urmează, iar a solvenţii şcolii noastre se încadrează cu succes, răspunzând astfel, prin a ilităţi şi 

volum de cunoştinţe, nevoilor sociale. 

 Un eveniment de seamă al vieţii noastre educative îl reprezintă transmiterea la sfârşitul fiecărui 

an şcolar, într-un cadru ceremonial deosebit, al ,,Cheii succesului” de la şeful de promoţie al clasei a 

VIII-a la şeful de promoţie  al clasei a IV-a, moment de mulţumire dar, şi de angajare în acelaşi timp. 

De asemenea, se prezintă oferta de educaţie pentru a atrage potenţialul client. 

 Cadrele didactice din şcoala noastră sunt interesate de perfecţionarea continuă pentru a se putea 

ridica la nivelul cerinţelor actuale ale reformelor. Pe lângă participarea la activităţile metodice din 

şcoală, cadrele didactice urmează diferite modalităţi de perfecţionare organizate de IŞJ Suceava, CCD 

Suceava, etc. 

 În unitate sunt 16 formatori judeţeni, 10 metodişti ai I.S.J. şi 4 responsabili de cercuri 

pedagogice. 
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6. VIZIUNEA 

 

Şcoala Gimnazială „Miron  ostin”  este un mediu valorizant, creativ şi democratic  pentru toţi 

factorii implicaţi îneducație, care permite formarea la elevi a unei personalităţi adaptabile societăţii 

contemporane, o structură eficientă şi echita ilă, un furnizor de resurse educaţionale moderne şi de 

calitate.  

Puternic ancorată în viața comunității, școala se distinge prin oferta educațională, prin dialogul 

deschis cu toți partenerii implicați. 

 

 

7. MISIUNEA  

 
Şcoala Gimnazială „Miron  ostin” urmăreşte dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi cultivarea 

intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a 

diversităţii şi toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale 

pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o societate în permanentă 

schim are.Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie 

orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi 

responsabilitatea. 

 Aspiraţia spre calitate, modernitate, eficienţă, stimularea învăţării continue,  deschiderea către 

comunitatea locală sunt  câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul educaţional sucevean 
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8. ANALIZA SWOT 

8.1. Management 

PUNCTE TARI 

 

 Existența Planului de dezvoltare 

instituțională ți a Planului managerial 

 Elaborarea planului de activităţi 

educative şcolare şi extraşcolare şi 

realizarea acestuia 

 Existența coeziunii de grup la nivelul 

organizaţiei şcolare 

 Există proceduri care reglementează 

rezolvarea diferitelor situaţii cu care se 

confruntă şcoala 

 Monitorizarea activităţii din şcoală, 

diseminarea informaţiilor referitoare la 

noutăţi care privesc asigurarea calităţii 

cadrelor didactice, elevilor , părinţilor, 

partenerilor sociali, implicarea în 

derularea unor acţiuni care să 

îm unătăţească procesul instructiv – 

educativ 

 Dezvoltarea de parteneriate active 

 Buna gestionare a resurselor umane şi 

materiale 

 Interes pentru amenajarea spațiilor din 

dotare corespunzătoare cerințelor 

moderne 

PUNCTE SLABE 

 

• Instabilitate legislativă economică 

și socială 

• Depășirea timpului de lucru al 

managerilor, prin încercarea de 

rezolvare a sarcinilor ce țin de 

managementul inferior 

• Asumarea sarcinilor șefilor de 

compartimente sau comisii, în 

situația în care aceștia nu își asumă 

responsa ilitățile sau nu rezolvă 

sarcinile ce le revin 

• Nu au fost accesate programe de 

mobilitate în cadrul programului 

Erasmus + 

• Autonomia instituțională, 

formulată numai la nivel teoretic, 

limitează posibilitatea realizării 

unei oferte educaționale mai bune 

• Lipsa performanţelor şcolare în 

cazul olimpiadelor la anumite 

discipline 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Posibilitatea îm unătățirii 

competențelor manageriale prin 

participarea la cursuri de 

formare sau prin schimb de 

bune practici 

 Posibilitatea alegerii  DŞ –ului 

dintr-o ofertă generoasă, în 

scopul dezvoltării noilor 

educații și aprofundării unor 

discipline 

 Disponibilitatea partenerilor de 

a se implica în derularea 

managementului școlii 

 Derularea a numeroase 

programe de parteneriat cu 

instituții precum: Poliția, 

Jandarmeria, Biserica, Primăria, 

CCD 

 Parteneriate interne și 

internaționale actuale și de 

perspectivă 

AMENINŢĂRI 

 

 Sistem legislativ în continuă 

schimbare și încăcat ce duce la 

supraaglomerarea agendei de 

lucru a echipei manageriale 

 Activitatea  irocratică prin 

întocmiri de situații, rapoarte, 

statistici etc. în ritm alert 

 Insuficienta diversificare şi 

adecvare a  DŞ-ului la 

cerinţele şi solicitările elevilor 

poate scădea motivaţia pentru 

învăţare precum şi interesul 

pentru această unitate de 

învăţământ 
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8.2. Curriculum 

PUNCTE TARI 

 Rezultate bune la examene naționale (prin 

comparație) 

 Ofertă variată de concursuri și olimpiade școlare 

 Număr mare deelevi participanţi laconcursurile şi 

olimpiadele naţionale 

 Există disponibilitate pentru pregătirea suplimentară 

 Informarea părinților privind rezultatele o ținute la 

simulările 

 Numeroși elevi a solvenți ai clasei a VIII-a, admiși la 

licee de renume din oraș 

 Preocuparea permanentă a personalului şcolii pentru 

diminuarea abandonului şcolar, absenteismului şi a 

indisciplinei şcolare prin implicare în programe 

educaţionale 

 Colaborarea  ună între cadrele didactice din ciclul 

primar şi gimnazial şi realizarea 

activităţilor metodice şi educative comune 

 Rezultatelor o ţinute pe parcursul anului şcolar în 

cadrul procesului instructiv-educativ şi în reducerea 

absenteismului în condiţiile susţinerii reformei 

educaţionale 

 Elaborarea planului de activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare şi realizarea acestuia 

 Oferta de opţionale este foarte diversificată 

 Activităţi transdisciplinare regăsite în practica 

educaţională 

 Atenţiei sporită acordată laturii formativ-educative a 

PUNCTE SLABE 

 

 A scăzut numărul elevilor 

premiați la 

concursurile/olimpidele 

naționale  

 Interes scăzut la unii dintre 

elevii școlii față de Evaluarea 

Națională și în general față de 

învățare 

 Activităţi metodice, mai ales 

cele la consiliere şi orientare, 

cu accent pe urmărirea 

aspectelor de ordin teoretic şi 

axate prea puţin pe exemple 

de  ună practică 

 Un număr redus de cadre 

didactice folosesc mijloacele 

media la orele de curs 

 Slaba utilizare a platformei 

AEL  

 

 Insuficienta folosire a 

metodelor alternative de 

evaluare: portofoliul şi 

proiectul 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Posibilitatea alegerii 

 DŞ –ului dintr-o 

ofertă generoasă, atât 

la învăţământul 

primar, cât şi la cel 

gimnazial 

 Oferta  ogată de 

auxiliare curriculare si 

de soft pentru studiul 

disciplinelor 

 Interesul în creştere al 

elevilor faţă de 

tehnologia informaţiei 

AMENINŢĂRI 

 

 Programe şcolare încărcate şi 

uneori  neadecvate exigenţelor 

de formare la nivel european 

 Spaţii insuficiente pentru 

activităţi de pregătire 

suplimentară 

 Diminuarea interesului la 

învăţătură al elevilor claselor a 

VIII-a pentru disciplinele 

necuprinse la Evaluarea 

Naţională 

 Insuficienta diversificare şi 

adecvare a  DŞ-ului la 

cerinţele şi solicitările elevilor 

poate scădea motivaţia pentru 

învăţare precum şi interesul 

pentru această unitate de 

învăţământ 

 Lipsa unei a ordări moderne o 

orelor/orelor de consiliere 

 Efect psihologic negativ în 

rândul elevilor (introducerea, 

în conştiinţa elevului, a efect 

sentimentului propriei 

neputinţe  intelectuale) 
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procesului didactic 

  8.3. Resurse  

 8.3.a. Resurse umane 

PUNCTE TARI 

 Cadre didactice calificate, în majoritate 

cu gradul didactic I 

 Ameliorarea relaţiei profesor-elev prin 

intermediul Consiliului Elevilor şi al 

cabinetului de asistenţă psiho-

pedagogică 

 Comunicare şi deschidere faţă de elevi 

 Un foarte bun grup de profesori 

metodişti la diferite specialităţi, autori 

de metodici ale disciplinelor de 

învăţământ, materiale didactice 

auxiliare, cărţi şi studii de specialitate; 

 Accesul lainformaţie prin extinderea 

reţelei de internet 

 Bună cultură organizaţională 

caracterizată prin păstrarea unor tradiţii 

specifice 

 Cadre didactice perfecţionate prin 

stagiile de formare în problematica 

reformei: abilitare curriculară, evaluare, 

inteligenţe multiple, negocierea 

conflictelor; 

 Atitudine pozitivă a cadrului didactic 

faţă de  elev şi procesul de învăţământ; 

 Personal didactic calificat 100 %; 

 Existenţa unui cod nescris, a unui 

PUNCTE SLABE 

 Existenţa unor probleme disciplinare 

la elevii claselor V-VIII 

 Colaborarea şi cooperarea insuficientă 

în interiorul comisiilor metodice 

 Activităţi metodice, mai ales cele la 

consiliere şi orientare, cu accent pe 

urmărirea aspectelor de ordin teoretic 

şi axate prea puţin pe exemple de  ună 

practică 

 Un număr redus de cadre didactice 

folosesc mijloacele media la orele de 

curs 

 Inerţia unor cadre didactice în 

acceptarea noului şi, în special, în 

regândirea relaţiei profesor – elev. 

 Implicare redusă a unor cadre 

didactice în organizarea activităţilor 

extraşcolare şi în actul decizional şi 

educaţional; 

 Lipsa a ilităţii de a lucra în grup şi în 

echipă, manifestată în colectivul de 

cadre didactice; 

 Inerţie din partea unor profesori în 

modernizarea metodelor de predare, 

învăţare, evaluare. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Existenţa programelor de 

formare acadrelor didactice, 

propuse de M.E.C.T.S.,  

universităţi şi CCD, inclusiv 

programele europene  

 Participarea la programe şi 

proiecte locale şi naţionale 

 Posibilitatea accesării de 

fonduri europene pentru 

formare profesională a elevilor 

şi profesorilor 

 Valorificarea tradiţiei locale 

prin mijloace moderne de 

predare-învăţare, pentru a 

forma tineri europeni 

competitivi 

 Sprijinirea elevilor provenind 

din medii sociale defavorizate 

prin programe guvernamentale 

 Instituirea unui cadru de 

monitorizare a performanţelor 

şcolare în unitate 

 Programe de pregătire specială 

pentru olimpiade şi concursuri 

pentru elevii capabili de 

performanţă şcolară; 

AMENINŢĂRI 

 Activitatea  irocratică prin 

întocmiri de situaţii, rapoarte, 

statistici etc. în ritm alert. 

 Violenţa şi agresiunea în rândul 

tinerilor, în special a celor cu 

probleme familiale 

 Deteriorarea mediului 

socio-economic, familial; 

diminuarea interesului / 

capacităţii familiei dea 

susţine pregătirea 

şcolarăacopiilor 

 Inexistenta unei legislaţii 

coerente pentru asigurarea unei 

reale autonomii a şcolii 

 Rigiditatea unor cadre didactice 

în ceea ce priveşte notarea 

elevilor. 

 Dorinţa unora dintre părinţi de 

a-i transfera pe elevi la unităţile 

care acorda foarte uşor nota 10. 

 Tendinţa generală a elevilor de 

a învăţa mai puţin, dar de a 

o ţine note bune cu efort 

minim 

 Migrarea părinților spre 
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sistem de valori acceptat de elevi şi de 

profesori; 

 Respectarea criteriului continuităţii pe 

post şi la clasă, inclusiv pentru cadrele 

didactice suplinitoare, acolo unde este 

posibil  

 Toţi elevii de gimnaziu sunt iniţiaţi în 

operarea pe calculator, în cadrul 

disciplinelor opţionale, cu profesor 

calificat 

 Elevii şi profesorii nu folosesc 

eficient dotarea cu IT pentru 

comunicare intra şi extra 

instituţională, pentru modelare 

experimentală; 

 Nu toate cadrele didactice care au 

participat la cursuri de perfecţionare 

aplică la clasă metodele şi tehnicile 

însuşite 

 Dezvoltarea unor cursuri 

opţionale care sa implice o 

dezvoltare a unor aptitudini si 

talente dar şi care să conveargă 

la dezvoltarea unor proiecte 

instituţionale; 

 Organizarea unui număr mare 

de sesiuni de comunicări 

metodico-ştiinţifice; 

 Atragerea elevilor prin măsuri 

de popularizare a rezultatelor 

şcolii 

străinătate și lăsareacopiilor în 

grija unor persoane fără 

autorite 

 

  8.3.b. Resurse materiale şi financiare 

PUNCTE TARI 

 Dezvoltarea și modernizarea bazei 

materiale 

 Existenţa sălii de sport, o  ună 

oportunitate pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a orelor de educaţie 

fizică şi sport, dar şi pentru 

performanţă şi participarea la 

concursuri sportive 

 Dotarea cu calculatoare și 

videoproiectoare a sălilor de clasă 

 Existenţa bibliotecii şcolare cu o 

 ogată ofertă de literatură 

pedagogică şi metodică de 

actualitate (peste 22000 de 

volume);  

PUNCTE SLABE 

 Slaba utilizare a platformei AEL  

 A senţa sălii de lectură aferentă 

bibliotecii 

 Uzura morală şi fizică a unor dotări 

din laboratoarele şi cabinetele 

şcolii 

 Insuficienta dotare cu aparatură de 

multiplicare a materialelor 

didactice, necesare îmbunătăţirii 

procesului instructiv – educativ 

 Insuficienta dotare tehnică a 

laboratoarelor şi a sălilor de clasă 

 Oferta şcolii nu satisface nevoile 

tuturor  elevilor 

 Lipsa fondurilor necesare 

OPORTUNITĂŢI 

 

 Accesul lainformaţie prin 

extinderea reţelei de internet  

 Preocuparea şi sprijinul conducerii 

comunităţii locale precum şi a 

părinţilor  pentru dezvoltarea bazei 

materiale 

 Participarea la programe şi proiecte 

locale şi naţionale 

 Existenţa sălii media, a sălii de 

sport, a cabinetului medical şi a 

celui psihopedagogic 

 Dezvoltarea bazei sportive  

 Stimularea personalului didactic în 

scopulela orării de proiecte cu 

AMENINŢĂRI 

 

 Descentralizarea şi necunoaşterea 

beneficiilor acesteia ar putea crea 

şi întreţine conflicte, care ar dăuna 

procesului instructiv-educativ 

 Lipsa resurselor financiare 

necesare amenajării unor spaţii 

auxiliare  

 Ritmul accelerat al schim ărilor 

tehnologiceconduce la uzura 

morală a echipamentelorexistente 

 Fonduri insuficiente pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

instituţionale 
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 Existenţa laboratoarelor 

funcţionale pentru anumite 

discipline: informatică, fizică şi 

chimie, biologie, precum şi a unui 

cabinet de asistenţă 

psihopedagogică; 

 Existenţa unei săli de festivităţi cu 

capacitate de 80 de locuri 

 Existența unui sistem de 

supraveghere video 

achiziţionării de carte şcolară, din 

bibliografia prevăzută de 

programele actuale 

 Numărul mic al agenţilor 

economici prosperi care să fie 

interesaţi de sprijinirea şcolilor 

finanţare externă. 

 descentralizare şi autonomie 

instituţională 

 

 

  8.4. Relații comunitare 

 

PUNCTE TARI 

 

 Buna colaborare a şcolii cu 

comunitatea şi ceilalţi parteneri 

educaţionali 

 Susţinerea şcolii de către 

autorităţile 

locale şi interesul acestora pentru 

asigurarea condiţiilor favorabile 

procesului instructiv-educativ 

 Comunicare şi deschidere faţă de 

elevi 

 Existenţa coeziunii de grup la 

nivelul organizaţiei şcolare 

  reşterea nivelului de informare a 

cadrelor didactice privind 

PUNCTE SLABE 

 

 Numărul redus de activităţi 

dedicate combaterii violenţei în 

mediul şcolar 

 Autonomia instituţională, formulată 

numai la nivel teoretic, limitează 

posibilitatea realizării unei oferte 

educaţionale mai bune 

 Existenţa unui număr mare de elevi 

nesupravegheaţi, părinţii fiind 

plecaţi la lucru în străinătate (202 

elevi – octombrie 2016) 

 Insuficienta colaborarea părinţilor 

cu şcoala 

 Slabe legături de parteneriat cu 

OPORTUNITĂŢI 
 

 Existenţa programelor europene de 

parteneriat educaţional, lacare 

şcoala este asociată 

 Preocuparea şi sprijinul conducerii 

comunităţii locale precum şi a 

părinţilor  pentru dezvoltarea bazei 

materiale 

 Participarea la programe şi proiecte 

locale şi naţionale 

 Încrederea comunităţii locale în 

calitatea 

procesului de învăţământ desfăşurat în 

această unitate şcolară. 

 Derularea a numeroase programe 

AMENINŢĂRI 

 

 Existenţa şi proliferarea  unui 

mediu negativ al educaţiei 

informale, care promovează valori 

contrare celor ale şcolii 

 Prezentarea unor reportaje şi 

emisiuni la TV care afectează 

imaginea învăţământului în 

ansamblu 

 Spor demografic negativ cu 

implicaţii în dimensionarea 

reţelei şcolare şi a încadrării 

personalului didactic 

 Lipsa motivaţiei cadrelor didactice 

şi a elevilor 
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proiectele comunitare și asigurarea 

condițiilor necesare formării celor 

interesați în realizarea de proiecte 

 Colaborare foarte  ună cu 

Asociația de părinți a școlii 

firme private 

 Lipsa contractelor educaţionale are 

drept  consecinţă neatragerea unui 

număr mare de părinţi în 

problemele şcolii, prin 

sponsorizare, contri uţie  enevolă, 

dotare etc. 

de 

parteneriat cu instituţii precum: Poliţia 

de Proximitate, Jandarmeria, Biserica, 

Primăria, CCD 

 Posibilitatea efectuării unui număr 

mare de activităţi extraşcolare 

 Folosirea site-ului şcolii ca mijloc 

de informare privitor la oferta 

şcolară 

 Legislaţia financiară în vigoare nu 

încurajează sponsorizări de la 

agenţii economici 

 Inexistenţa unor programe 

guvernamentale de consultanţă 

pentru părinţi şi alţi adulţi 

implicaţi în educaţia copiilor în 

familie sau măcar a unui 

curriculum pentru diriginţi şi 

manageri în scopul asistenţei 

familiilor în probleme de educaţie 

şi de ocrotire a minorilor 
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8.1. NEVOI  IDENTIFICATE 

 

MANAGEMENT ȘI 

DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ 

 

- formarea în domeniul managementului a mai 

multor cadre didactice 

- îm unătățirea calității educației 

CURRICULUM ȘI EVALUARE - îm unătățirea actului educațional prin centrarea 

activității pe elev 

- dezvoltarea activității interdisciplinare 

- proiectarea și aplicarea unei evaluări sistemice 

RESURSE UMANE - consolidarea unui corp profesoral de calitate 

- creșterea promova ilității la Evaluarea 

Națională 

- creșterea numărului de premii la olimpiade și 

concursuri 

- intensificarea preocupărilor pentru promovarea 

imaginii școlii și mediatizarea rezultatelor 

- implicarea în mai mare măsură a elevilor și 

părinților în activitățile școlii 

RESURSE MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

- creșterea numărului de mijloace moderne de 

predare 

- atragerea de fonduri extrabugetare 

PARTENERIATE ȘI RELAȚII 

COMUNITARE 

- încheierea și derularea mai multor parteneriate 

- implicarea școlii în proiecte comunitare și 

europene. 

 
 

9. ANALIZA P.E.S.T.E. 

 

Politic: 

Şcoala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea 

valorilor reale, este supus tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. Activitatea se desfăşoară 

având la  ază Legea Educaţiei Naţionale, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a 

reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de 

învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi 

umane. 

Economic: 

Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul 

orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre şcolile profesionale, deşi cererea 

de locuri de munca în domeniu depăşeşte oferta. 
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Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităţilor de 

învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în 

continuare scăzut. 

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de 

şcoală al elevilor. 

Toţi aceşti factori economici au efecte grave: dezinteres, absenteism ridicat, chiar abandon 

şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale 

(supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse) este mare. 

Social: 

Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o pro lemă secundară, grija principală 

fiind asigurarea hranei copiilor. Cartierul este unul fost muncitoresc, format pe baza platformei 

industriale astăzi inexistente. Rolul economic principal revine comerţului sau muncii de zilier, fapt ce 

sporeşte decalajul economic între elevi. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii 

elevilor. 

O alta problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, 

cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste 

efecte. 

 

Tehnologic: 

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea  echipamentelor informatice şi a 

noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar; unitatea şcolară deţine laboratoare 

funcţionale, cu dotare modernă, necesare tuturor disciplinelor. 

Sprijinul M.E.C.T.S. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate 

de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în aceasta direcţie. În plus, posibilitatea reala a 

folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. 

Deşi de multe ori lipsesc fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu echipamente / mijloace 

fixe, acestea pot fi achiziţionate prin derularea unor programe specifice sau prin implicarea comitetului 

de părinţi.  

Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl 

reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte specialităţi decât informatica în ceea 

ce priveşte utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft Office).  

Oferta de formare în acest sens a instituţiilor de învăţământ superior şi a agenţilor economici 

poate fi valorificata, în condiţiile motivării cadrelor didactice pentru a urma astfel de cursuri de 

perfecţionare. 

 

Ecologic: 

Pe măsura ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schim ă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor 

materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe 

de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (Eco-Şcoala, Să 

învăţăm despre pădure, Educaţia pentru sănătate). 
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10. OFERTA E UCAȚIONALĂ 

 

Elevii noștri – viitorul de mâine 
 

Adevărata împlinire a şcolii noastre sunt Elevii. An de an, elevii acestei şcoli se întorc de la 

olimpiadele şi concursurile şcolare cu premii în care sunt adunate sute de ore de muncă. 

Dar proba de foc a testării bunei pregătiri a elevilor a reprezentat-o întotdeauna examenul de 

Evaluare Naţională, la care promovabilitatea a fost de 88,57% în 2013. 

A solvenţii şcolii se îndreaptă spre liceele de prestigiu a şcolii, unde ne-au reprezentat 

întotdeauna cu cinste. 

Toţi elevii au posibilitatea însuşirii cunoştinţelor de utilizare a TIC şi accesării Internetului. 

Valorificarea acestor oportunităţi oferite de Şcoala Gimnazială „Miron  ostin” Suceava, 

generează o garanţie pentru recunoaşterea valorii a solvenţilor acestei instituţii şcolare. 

 

Profesorii… 
 

Şcoala Gimnazială “Miron  ostin” Suceava  eneficiază de o încadrare de excepţie, 48 de cadre 

didactice au gradul didactic I, 5 au gradul didactic II, 8 au gradul definitiv şi 3 de utanţi. 

Aici predau profesori cu lucrări publicate în reviste de specialitate, cărţi de teste şi probleme, 

responsabili de cercuri pedagogice, membri în comisiile judeţene şi naţionale pentru Curriculum 

şcolar, colaboratori ai revistelor redactate de elevi la nivelul unităţii şcolare. 

Profesorii organizează ore de pregătire suplimentară la cererea elevilor, ore cu obiective bine 

stabilite : aprofundarea cunoştinţelor specifice, pregătirea temeinică pentru susţinerea examenului de 

Evaluare naţională, pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare. 

Climatul şcolar şi am ianţa pedagogică se realizează printr-o  ună comunicare între cadrele 

didactice, între profesori şi elevi, ca şi între personalul didactic şi cel de conducere, între profesori şi 

părinţi. 

Relaţiile interpersonale, intergrupale şi manageriale se întemeiază pe muncă, justiţie socială, 

respect faţă de valorile democratice, pe promovarea factorilor motivaţionali pozitivi. 

Relaţiile profesor-elev sunt relaţii de colaborare, bazate pe ideea că ambele părţi urmăresc 

aceleaşi ţinte: formarea unei temeinice culturi generale, pregătirea pentru viaţă, astfel încât fiecare elev 

să progreseze în raport cu aspiraţiile şi înclinaţiile fiecăruia. 

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şcoală-familie este elementul cheie pentru asigurarea 

succesului educaţiei şi învăţării tinerilor. Pentru ca această relaţie să fie productivă, dascălii se implică 

în îm unătăţirea atitudinii familiei faţă de unitatea şcolară, faţă de progresul instructiv educativ. 

Colaborarea echipei manageriale cu toţi partenerii şcolii (toate segmentele de elevi, părinţii 

elevilor, autorităţile locale şi centrale, organizaţii guvernamentale cu caracter local şi central, 

organizaţii cu caracter non-guvernamental), va conduce la optimizarea procesului instructiv-educativ 

în cadrul unităţii şcolare. 

 

Învăţământul de performanta – obiectiv prioritar al şcolii noastre… 

 

Şcoala Gimnazială “Miron  ostin” Suceava joacă un rol hotărâtor în formarea generaţiilor de 

elevi care-i trec pragul, afirmându-se nu numai pe plan local, ci şi naţional, ca un simbol al calităţii şi 

performanţei. 
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În activitatea şcolii se remarcă o preocupare reală pentru organizarea olimpiadelor şi 

concursurilor şcolare, pentru pregătirea elevilor pentru fazele judeţene şi naţionale, pentru stimularea 

elevilor prin cooptarea directă (fără alte criterii de selecţie) în activitatea extraşcolară. 

Fiind o şcoală de prestigiu, practicăm un învăţământ care încurajează competenţa, dar şi 

cultivarea talentelor în domeniul artistic, plastic, muzical, sportiv, astfel încât fiecare elev poate să 

parcurgă un traseu educaţional potrivit aspiraţiilor sale. 

Putem afirma că, într-o lume deschisă, baza didactică modernă asigură informaţii de ultimă oră 

pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ. 

Şcoala dispune de materiale curriculare pentru nivelul primar şi gimnazial de învăţământ, 

respectiv planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale şi auxiliare şcolare, ghiduri metodice şi 

alte pu licaţii. 

Selectarea manualelor alternative se face pe baza tehnicilor de evaluare şi a criteriilor 

cunoscute. 

Alegerea, proiectarea şi aplicarea programelor  DŞ răspund nevoilor şi intereselor elevilor şi 

părinţilor. 

 

OFERTA DE OPŢIONALE A Ş OLII GIMNAZIALE MIRON COSTIN 

SUCEAVA 
 

CLASA I 

➢ Literatură pentru copii; 

➢ Stil şi compoziţie; 

➢ Matematică distractivă; 

➢ Natura, prietena mea; 

➢ Strada – prieten sau duşman ?; 

➢ Teatru de păpuşi. 

 

CLASA a II-a 

➢ Educaţia pentru sănătate; 

➢ Copilul şi scena; 

➢ Gimnastica minţii; 

➢  uriozităţi din lumea vie; 

➢ Drag mi-e jocul românesc; 

➢ Traista fermecată; 

➢ Procesul scrierii; 

➢ Matematică distractivă; 

➢ Stil şi compoziţie. 

 

CLASA a III-a 

➢ Educaţia pentru sănătate; 

➢ Stil şi compoziţie; 

➢ Matematică distractivă; 

➢ Micii ecologişti; 

➢ Calculatorul – jucăria preferată ; 

➢ Folclor bucovinean ; 
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➢ Copiii şi scena ; 

➢ Noutăţi din lumea plantelor şi animalelor ; 

➢ Să ne cunoaştem judeţul ; 

➢ Prietenii muzicii. 

 

CLASA a IV-a 

➢ Drepturile şi îndatoririle copiilor; 

➢ Tehnici de învăţare eficientă; 

➢ Literatură pentru copii; 

➢ Stil şi compoziţie; 

➢ Natura – prietena mea; 

➢ Educaţia pentru sănătate; 

➢ În ţara bunelor purtări; 

➢ Istoria şi geografia locală; 

➢ Matematică distractivă. 

 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

➢ Lectura și a ilitățile de viață 

➢ Atelierul de scriere; 

➢ Micul jurnalist; 

➢ Comunicare orală şi tehnica argumentării; 

➢ Structură şi compoziţie în opera literală; 

➢ Comunicare în situaţii concrete; 

➢ Tehnici de redactare a textului literar şi nonliterar; 

➢ Mit, mitologie şi motive mitice în literatură; 

➢ Tainele versului eminescian; 

➢ Literatură. Teatru. Film; 

➢  ompetenţe în comunicare; 

 

 

MATEMATICĂ 

➢ Matematică distractivă; 

➢ Matematică aplicată; 

➢ Matematica şi calculatorul; 

➢ Geometria în viaţa de zi cu zi; 

➢ Universul numerelor; 

 

 

LIMBA ENGLEZĂ 

➢ Ecological English Club; 

➢ English is fun; 

➢ Story telling; 

➢ Customs and Traditions in Great Britain and USA. 

LIMBA FRANCEZĂ 
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➢ J’aime le français; 

➢ Faisons un journal; 

 

BIOLOGIE 

➢ Planta – uzina vie; 

➢ Igiena sistemelor organismului uman; 

➢ Educaţia tehnică şi poluarea mediului. 

 

CHIMIE – FIZICĂ 

➢ Simularea fenomenelor naturale în laborator; 

➢ Electronică aplicată; 

➢ Surse de energie; 

➢ Minuni în epru etă; 

➢ Din istoria descoperirilor ştiinţifice; 

➢ Probleme de chimie cu aplicaţie practică; 

➢ Chimia şi viaţa; 

 

ISTORIE - GEOGRAFIE 

➢ România – repere geografice; 

➢ Europa – zone turistice; 

➢ Geografia distractivă; 

➢  ălătorind prin România; 

➢ Dezastre naturale pe glob; 

➢ Istorie şi geografie locală; 

➢ Istoria Bucovinei; 

➢ Holocaustul 

 

RELIGIA 

➢ Conduita micului creştin; 

➢ Rolul bisericii în lume. 

 

INFORMATICĂ 

➢ Prietenul meu calculatorul; 

➢ Iniţiere în utilizarea calculatorului; 

➢ Utilizarea calculatorului; 

➢ Totul despre Windows; 

➢ Microsoft Office Word; 

➢ Microsoft Office PowerPoint; 

➢ Microsoft Office Excel. 

 

 

E UCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

➢ Iniţierea pentru învăţare în jocul de fotbal a elementelor tehnice şi practice; 

➢ Perfecţionarea elementelor tehnice specifice jocului de handbal; 

➢ Iniţierea pentru învăţare în jocul de volei a elementelor tehnice şi practice; 
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Dezvoltarea instituţională prin proiecte  i parteneriate, este un element prin care se distinge 

în spaţiul şcolar sucevean:   

 

 Proiectul „Eco-Şcoala” 

 Proiectul „ Dăruiește de la inimă la inimă ” – colectare de fonduri şi produse pentru copiii care  

provin din familii cu probleme sociale  

 Proiect „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor” 

 Proiectul Naţional Educativ pentru sănătate în Scoala Românească “Ecolimpiada elevilor-

învăţăm să reciclăm ambalaje!” 

 Proiect Educațional„Fără ură, cu toleranță” - prevenirea și combaterea violenței în școală; în 

parteneriat cu ISJ Suceava 

 Proiectul „Școli Sigure - Elevi în siguranță”, Secția de Poliție Burdujeni, Compartimentul 

Proximitate 

 Proiect de Parteneriat Educațional „Mon Univers Francais: Chansons, Poesies, Jeux”, Biroul 

Francez - Casa Prieteniei Suceava 

 Proiect DebuART în cadrul Programului Regional „Educație culturală. Limbaje și coduri 

culturale” 

 Ştiu să desenez- acţiuni Carrefour Suceava 

 Proiect - parteneriat cu biblioteca   „Bibliotecar pentru o zi” 

 Proiectul „Micii ecologişti” 

 Proiect educaţional ,, Dreptul cealaltă faţă a datoriei” 

 Modulul Junior Achievement- ECONOMIA NOASTRA, extracurricular şi auxiliar la disciplinele 

curente  

 Proiect de parteneriat   educațional interșcolar „L  arc en ciel francophone” 

 Proiectul National ,,Fantezii de iarnă’’, cuprins in CAEN 2013  

 Patrula ECO- parteneriat CCDG Romania si Editura Decesfera Media,    

 Proiectul Naţional ,, FANTEZII DE IARNĂ’’ 

 Proiectul Naţional ,,Naşterea Domnului - Renaşterea Bucurie” 

 Proiectul ,,ECO TIC” 

 Proiectul ,, Există viaţă după doliu” 

 Proiect LeAF ”Să învăţăm despre pădure” 

 Proiect Educaţional – ”Sărbătorile de iarnă în spiritul copilăriei” 

 Proiectul „Campania Globală pentru Educaţie” 

 Proiectul educaţional „E bine să fii sănătos”, Parteneri: -GPP „1-2-3”  

 Proiectului educaţional „Cartea, prietena mea” din Programul „Să citim pentru mileniul III”, 

Participanţi: -Grupa „Puişorii” – GPP „1-2-3”  

 Proiectul educaţional Târgul de Florii  

 Proiectul educaţional Clubul de lectură 

 Proiectul Ecotic ,,Zilele Eco în şcoala ta” 

 Proiectul educaţional ,, Cartea - prietena copiilor” în cadrul Programului Naţional ,,Să citim 

pentru mileniul III” derulat în parteneriat cu GPP ,,1-2-3” şi ISJ Suceava, GPP,,Prichindel”  

 „Stil de viaţa sănătos!”-proiect de parteneriat educational cu Şcoala Nr. 10 Suceava 

 Proiectul educaţional ,,Vizităm, ne jucăm, învăţăm” în  parteneriat cu : Biserica cu hramul ,,Sf. 

Dumitru şi ,,Izvorul Tămăduirii”Adâncata 2, Palatul Copiilor, Secţia de Poliţie Burdujeni, Banca 
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Transilvania Suceava, Grădiniţa cu Program Prelungit  ,,Prichindel”, Grădiniţa cu Program 

Prelungit 1-2-3 Suceava  

 Proiectul educaţional ,,A fi sau a nu fi...părinte bun” în parteneriat cu Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava, aprilie-iunie 2015  

 Proiectul educaţional ,,Să descoprim limba franceză prin cântec şi poezie” 

 ,,Familia mea”  în cadrul Programului Junior Achievement România 

 Proiectul Comper-Comunicare şi Comper- Mate 2000 a Concursului Şcolar Naţional de 

Competenţă şi Performanţă COMPER, concurs organizat în parteneriat cu M.E.N. prin Protocolul 

de colaborare nr. 34420/21.03.2012 şi inclus în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare 

organizate în anul 2013-2014 fără finanţare M.E.N. nr. 24336/08.01.2014 

 ,,Oraşul meu”  în cadrul Programului Junior Achievement România 

 Proiectul Naţional Educativ pentru sănătate în Scoala Românească “Ecolimpiada elevilor-

învăţăm să reciclăm ambalaje!” 

 Proiect educaţional  ”Drumul Baltagului - drumul certitudinii”, desfăşurat în parteneriat cu 

Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu”- Tarcău, jud. Neamţ, Liceul Tehnologic „Mihail 

Sadoveanu”- Borca, jud. Neamţ, Şcoala Gimnazială „Nicolae La iş” - Mălini, jud. Suceava şi 

Administraţia Parcului Naţional  eahlău  

 Proiect Educaţional Internaţional România ( Bucovina) – Italia ( Umbria):  Cultură, tradiţii, 

obiceiuri şi meşteşuguri în frumoasa Bucovină 

 Proiect Regional DebutArt  - Educaţie în domeniul cultural – limbajuri şi coduri culturale,în 

colaborare cu Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi şi ISJ SV 

 Proiectul  Educaţional ”KALOKAGATHIA” – ”Sport şi sănătate” 

 Proiect Educaţional – ”Vizităm, ne jucăm, învăţăm” 

 Parteneriat cu Liceul Teoretic ”Spiru Haret” Chișinău în cadrul proiectului internațional 

transfrontalier ”Educație fără frontiere” 

 Parteneriat cu Direcția Silvică Suceava în cadrul proiectului”Verde pentru planeta albastră” 

 Parteneriat cu Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Bacău în vederea organizării și desfășurării 

Concursului ”Sfinții Trei Ierarhi”- Ediția a IX -a 

 Parteneriat cu ISU Bucovina Suceava în cadrul proiectului ”Focul - prieten sau dușman” 

 Parteneriat cu Școala Gimnazială ”Artur Gorovei” Bunești și Școala Gimnazială ”Mihail 

Sadoveanu” Fălticeni în cadrul proiectului ”Frumusețile anotimpurilor” 

 Parteneriat Educațional„Bucuria de a dărui”, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 Protocol de colaborare cu Liceul Tehnologic ”Vasile  ocea” Moldovița cu privire la desfășurarea 

concursului ”Împărtășim Minunea Paștelui” 

 Acord de colaborare cu Școala Gimnazială „Ioan Băncescu” Adâncata în cadrul festivalului 

concurs interjudețean de folclor „Sărbătoarea de sub brazi”, CAERI/MEN 2017/D.719 

 Parteneriat cu Colegiul Tehnic „Transilvania” Baia Mare în cadrul Simpozionului și concursului 

regional „Mai multe specii, un singur mediu, un singur viitor”, care face parte din proiectul 

„V.V.V. (Viață, Verde, Viitor)” pentru Pământ - 9 ne pasă! , CAERI 2017, fără  finanțare 

M.E.N., poziția 998 

 Acord de parteneriat în organizarea campaniei educaționale „Micul dejun cu miere” 

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Todireşti – Vaslui 

 Parteneriat cu G.P.N. „Ţăndărică” în cadrul Proiectului educaţional  „Şoricel de  i liotecă”  

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Teofil Vâlcu”, Hăneşti, jud. Botoşani  

 Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău  

 Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,B. P. Haşdeu” Iaşi,  
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 Parteneriat cu JAR pentru implementarea programelor în anul şcolar 2014-2015  

 Protocol de colaborare cu Scoala Gimnaziala „Gheorghe  ioata” Todiresti, Vaslui  

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ioan Băncescu”, Adâncata – Festivalul Interjudeţean de Folclor 

„Săr ătoarea de sub  razi”  

 Parteneriat cu G.P.N. „Ţăndărică”, Suceava,   

 Parteneriat cu Asociaţia EDUCRATES - Târgu Mureş,  

 Parteneriat cu Grădiniţa cu Program Prelungit „1-2-3”, Suceava,  

 Parteneriat cu Institutul Pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie  

 Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „I.G.S iera”, Suceava 

 Parteneriat cu Editura EDU  

 Parteneriat cu Şcoala ‚‚B.P.Haşdeu’’- Iaşi  

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Elena Rareş, Botoşani pentru Concursul Literar de Haiku 

 Parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ,,I.G. Sbiera” Suceava   

 Parteneriat cu Ecoşcoala Gimnazială Bosanci, Şcoala Gimnazială ,,Grigore Ghica Voievod” 

Suceava, Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Păcuraru” Şcheia, Şcoala Gimnazială Nr.4 Suceava, Liceul 

cu Program Sportiv în cadrul Festivalului judeţean  ,,ARTIS 

 Parteneriat cu Asociaţia ,,Kids Heaven” în cadrul Proiectului Umanitar ,,Încondeiaşul ” pentru 

copii şcolari şi preşcolari 

 Parteneriat cu Asociaţia Educatorilor Suceveni în cadrul Concursului ,,Equinox” 

 Parteneriat cu Editura Edu  în cadrul proiectului ,,Utilizarea manualului digital şi a softului 

educaţional în procesul de predare-învăţare”  

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Bosanci în cadrul Concursului intejudeţean ,, Şcoala-universul 

copilăriei mele” 

 Parteneriat cu Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 (FSAP) privind organizarea şi 

desfăşurarea  Concursului şcolar naţional de competenţă şi performanţă-COMPER 

 Parteneriat cu Optica medicală Ecooptic Suceava în cadrul proiectului ,,Îmi pasă de ochii mei!”  

 Parteneriat cu Şcoala Adâncata - Suceava  pentru CONCURSUL INTERJUDEŢEAN 

„Săr ătoarea de sub  razi”  

 Parteneriat editura Arthur – club de lectură  

 Parteneriat – Concursul interjudeţean-Şcoala – universul copilăriei mele-ediţia a VII cu Şcoala 

Gimnazială Bosanci, jud.Suceava  

 Parteneriat – pentru educaţie cu Şcoala Gimnazială “Teofil Vâlcu” Hăneşti, jud.Botoşani prin 

Concursul Naţional ”Toamna – fantezie şi culoare”  

 Parteneriat cu grădiniţa Ţăndărică  

 Acord de parteneriat educativ cu Restaurantul Mc Donalds Suceava  

 Acord de parteneriat cu G.P.N.nr.16 1-2-3 Suceava  

 Parteneriat Şcoala Adâncata  

 Parteneriat cu Planetariu Observatorul Astronomic şi cu Centrul Cultural Bucovina  

 Parteneriat educational cu Biroul Francez - (de la casa Prieteniei)  

 Parteneriat cu Biserica din  lemn Sf. Dimitrie  - Adâncata  

 Parteneriat cu Shopping City Suceava  

 Parteneriat cu Biblioteca Scolii Miron Costin-  Activitate La joie de lire (poezie – cântece); 

 Parteneriat cu Palatul Copiilor Suceava  

 Parteneriat cu Asociaţia de ajutorare a copiilor aflaţi în dificultate ”Euroactiv”, Suceava  
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 Proiect de parteneriat educaţional (Şcoala Gimnazială ”Miron  ostin”, Shopping City Suceava 

SRL / CARREFOUR  Suceava, Fundaţia ANA Suceava  

  

 Un punct forte al ofertei educaţionale îl reprezintă programul activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare, care încearcă să satisfacă gusturile tuturor elevilor, dar să fie atractive şi pentru părinţi. 

Educaţia pentru educaţie dura ilă, pentru o viaţă sănătoasă, pentru respectul acordat tradiţiilor 

culturale şi istoriei locale şi naţionale, pentru drepturi, etc. se regăsesc în oferta de activităţi a unităţii 

noastre şcolare. 
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CALENDARUL ANUAL AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

Anul școlar 2017 -  2018  

Nr. 

Crt. 

Denumirea acti ității Termen Responsabil Resurse umane O ser ații 

  Grup țintă Parteneri  

1. Să tâmâna Mo ilității europene 22.09.2017 Prof.Adrobotoaei Elena  .Ş.E Primăria Suceava  

2.  Ziua euro eană a limbilor - 26 

septembrie 

Europa mea lingvistică 

26.09.2017 Prof.Adrobotoaei Elena 

Prof. Croitoru Corina 

Prof. Pelin Cosmina 

Elevii claselor  

V-VIII 

Catedra de limbi 

străine 

 

3. Noaptea Cercetătorilor 29.09.2017 Prof. Ignat Doina 

Prof Strugariu Violeta 

Prof. Buţerchi Rodica 

Elevii claselor 

VII - VIII 

USV Suceava 

Societatea ştiinţifică 

Cygnus 

ISJ Suceava 

 

3. Ziua Mondială a Educaţiei 

O şcoală pentru toţi, o şansă pentru 

fiecare 

Panouri, mape tematice, workshop-

uri 

5.10.2017 Director adjunct 

Prof. Alexa Raluca 

Prof.Adrobotoaei Elena 

Elevii claselor 

 I-VIII 

Directori 

Cadrele didactice 

Asociația Părinților 

Consilierul şcolar  

Activităţi 

conform 

programului 

4. Ziua Școlii  

VOCEA  ELEVILOR 

Expoziție de fotografii, panouri, 

mape, prezentare radiofonică, 

acordare de diplome 

6.10.2017 Director adjunct 

Prof. Alexa Raluca 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Elevii claselor  

I-VIII 

Directori 

Cadrele didactice 

 .Ş.E. 

Activităţi 

diverse pe 

parcursul a 

2-3 zile 
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5. PRO Educaţie, PRO Voluntariat Sem. I-II Consilier şcolar 

Apetrei Daniela 

Elevii claselor 

V-VIII 

Institutul pentru 

Parteneriat Social 

„Bucovina” 

Centrul „Psihascend”  

Cadre didactice, 

 .Ş.E. 

Activităţi 

diverse pe 

tema 

voluntariatului 

6. Ziua internațională de reducere a 

dezastrelor naturale 

13.10.2017 Prof. Morar Aurelia Elevii claselor  

I-VIII 

I.S.U ”Bucovina” 

Suceava 

 

7. Luna teatrului Octombrie 2017 Director adjunct 

Prof. Alexa Raluca 

Prof. Leonte Doina Maria 

Elevii claselor  

P-VIII 

Teatrul Arabela 

Teatrul Matei Vişniec 

Suceava 

 

8 Proiectul Let’s Do It, Suceava! 

Campanie de colectare de deşeuri 

21.10.2017 Consilier şcolar 

Apetrei Daniela 

Prof. Caliniuc Adriana 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Elevii claselor 

VII-VIII 

Asociaţia BIOSILVA 

Asociaţia AREAS 

Comitetul ECO 

 .Ş.E 

 

9. Ziua Armatei române 

Întâlniri cu reprezentanţi ai armatei; 

Depunere de coroane de flori 

25.10.2017 Prof. hiruţă Gheorghe 

Prof. Hetriuc Doina 

Elevii claselor  

I-VIII 

 .Ș..E. 

Catedra Istorie - 

Geografie 

 

10. ECO ȘCOALA – program 

internațional de mediu 

Sem. I-II Prof. Caliniuc Adriana Elevii claselor 

I-VIII 

Comitetul Eco 

CCDG, reprezentantul 

Fundaţiei Mondiale de 

Educaţie pentru mediu  

Activităţi 

conform 

programului 

11. Carnavalul Toamnei 
Spectacol, carnaval (parada 

costumelor Eco, concursul 

aranjamentelor de toamnă) 

26.10.2017 Director adjunct, 

Prof.Alexa Raluca 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Prof. Bestiuc -  Afanasov 

Maria 

Prof. Aneculăesei Mihaela 

 

Elevii claselor  

P-VIII 

Directori 

Cadrele didactice 

Asociația Părinților 

 .Ș.E. 
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12. Să tămâna educaţiei rutiere 

 

7.11.2017 Director adjunct, 

Prof.Alexa Raluca 

Prof. Ştefură Anna 

Elevii claselor 

 I-VIII 

I.P.J Suceava  

13. Ziua Naţională fără Tutun 

Dezbatere, chestionare, pliante 

15.11.2017 Prof. Atomei Alina Elevii claselor  

V-VIII 

Profesorii diriginţi 

 

 

14. Ziua Internaţională pentru 

Toleranţă 

Toleranţă şi intoleranţă în Europa 

16.11.2017 Prof. Morar Aurelia Elevii claselor  

V-VIII 

Cadrele didactice 

Consilierul şcolar 

 

15. Să tămâna Educaţiei Globale 

Dezbateri, mese rotunde, expoziții 

noiembrie 2017 Prof.Adrobotoaei Elena 

Prof. Popescu Elena Doina 

Prof. Ștefură Anna 

Prof. Pelin Cosmina 

Elevii claselor  

I-VIII 

Cadrele didactice 

 .Ş.E. 

 

16. Să tămâna anti- iolenţă 

Spune NU! violenţei 

Desene, mesaje, colaje, sloganuri, 

coeziunea grupului 

noiembrie 

2017 

 

Director adjunct, 

Prof. Alexa Raluca 

Prof. Maxim Mirela 

Elevii claselor  

I-VIII 

I.J.P Suceava 

 .Ş.E. 

 

17. Ziua Internaţională a drepturilor 

Copilului 

Drepturile copilului, drepturile 

omului  

20.11.2017 Prof. Tănăsan Luminiţa 

Prof. Gherasim Gabriela 

Prof. Ștefură Anna 

Elevii claselor  

I-VIII 

Cadrele didactice 

 

 

18. ”Equinox” – concurs pe teme 

astronomice 

noiembrie 2017 Prof. Ștefură Anna 

Prof. Budulacu Stela 

Elevii claselor  

I-VIII 

Asociația Educatorilor 

Suceveni 

 

19. Mathematique sans frontiers  decembrie 2017 

februarie, martie -

2018 

Director adjunct, 

Prof. Alexa Raluca Prof. 

Pelin Cosmina 

Prof. Boghian Stela 

Prof. Baban Brîndușa 

Prof. Petraşciuc Veronica 

Elevii claselor  

VI-VIII 

Catedra de matematică 

Catedra de limbi 

străine 

Simulare și 

concurs 

conform 

regulamentului 
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20. 1 Decembrie - Ziua Naţională a 

României 

Concurs, activităţi artistice, 

comemorare radiofonică, expoziţii, 

mape tematice 

29.11.2017 Prof. Hetriuc Doina 

Prof. Tănăsan Luminița 

Prof. Caliniuc Adriana 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Elevii claselor  

I-VIII 

Directori 

Catedra de Istorie- 

Geografie 

 .Ș.E. 

 

21. Cupa şcolii - fotbal Sem. I Prof. Codreanu Petru 

Prof. Corbu Vasile 

Elevii claselor  

V-VIII 

Catedra de  Ed. Fizică  

22. Târgul de Crăciun 

Expoziţie cu vânzare a unor obiecte 

realizate de elevi 

decembrie 

2017 

Director adjunct, 

Prof. Alexa Raluca 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Elevii claselor  

I-VIII 

Directori,  .Ș.E. 

Asociația Părinților 

Cadrele didactice 

 

23. Dăruieşte de la inimă la inimă 

-activităţi de voluntariat cu caracter 

caritabil 

decembrie 

2017 

aprilie 

2018 

Director adjunct, 

Prof. Alexa Raluca 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Prof. Alexandriuc Camelia 

Prof. Ştefură Anna 

Prof. Bestiuc -  Afanasov 

Maria 

Elevii claselor  

I-VIII 

 .Ș.E. 

Asociația Părinților 

Asociaţia Euroactiv 

Cadrele didactice 

 

24. Obiceiuri de Crăciun 

Concurs de colinde 

11- 22.12.2017 Prof. Caliniuc Adriana 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Elevii claselor  

I-VIII 

Directori 

 .Ș.E. 

Asociația Părinților 

Asociaţia Euroactiv 

 

25. Ziua Culturii Naţionale 

Postere, creaţii artistice, vizionare 

materiale audio-video 

Eminescu – muzică, poezie şi 

culoare 

15.01.2018 Prof. Adrobotoaei Elena  

Prof. Apetrea Gabriela 

Prof. Gulei Ancuța 

Prof.Leonte Doina 

Elevii claselor  

V-VIII 

Catedra de Limba 

Româna 

 

 

26. 24 ianuarie 1859 

 Realizarea României moderne 

24.01.2018 Prof. Hetriuc Doina 

Prof. Morar Aurelia 

Elevii claselor  

I-VIII 

Directori 

Cadrele didactice 
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27. Organizarea activitǎţii  cercurilor de 

educaţie civicǎ: 

Educaţie rutierǎ , educaţie pentru 

viaţǎ ( I- IV )      

Patrule şcolare de circulaţie  ( V – 

VIII )   

Cu viața mea apăr viața  (III – VIII)      

Sanitarii pricepuţi  ( V – VIII )   

Sem. I - II Prof. Pentilescu Ionel 

Prof. Corbu Vasile 

 

Prof. Atomei Alina 

Elevii claselor  

I-VIII 

I.S.U. 

Suceava 

I.S.J. 

Suceava 

 

28. Ziua Internațională a Non iolenței 

în școli 

Campanie Anti-bullying 

30.01.2018 Consilier şcolar 

Apetrei Daniela 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Elevii claselor 

V-VIII 

Institutul pentru 

Parteneriat Social 

„Bucovina” 

 .Ş.E. 

 

29. Cu drag, de Dragobete 

Expoziţii, creaţii literare, activităţi 

artistice 

19-23 februarie 

2018 

Director adjunct, 

Alexa Raluca 

Prof.Adrobotoaei Elena 

Prof. Apetrea Gabriela 

Prof. Gulei Ancuţa 

Prof. Ciuc Cristina 

Elevii claselor  

V-VIII 

Directorii 

Profesorii 

diriginți 

Asociaţia părinţilor 

 .Ş.E. 

 

30. Noi nu vrem să fim geniali, noi 

vrem să fim trimbulinzi 

Activitate recreativă, concurs de 

talente 

23 februarie 

2018 

Prof. Adobotoaei Elena 

Prof. Caliniuc Adriana 

Prof. Bestiuc -Afanasov 

Maria 

Prof. Aneculăesei Mihaela 

Elevii claselor  

I-VIII 

Directori 

 .Ș.E. 

Cadrele didactice 

 

 

31. 1 Martie - Ziua Mărțișorului  

Tradiții și obiceiuri 

Expoziții de mărțișoare, felicitări în 

limba româna și limbile străine 

studiate, prezentări POWER Point  

1.03.2018 Prof. Aneculaesei Mihaela 

Prof. Maxim Mirela 

Prof. Nesteriuc Mariana 

Elevii claselor  

P-VIII 

Catedra limbi străine 

Cadrele didactice 

 .Ș.E. 

 

32. Mamei, de ziua ei 

Ser ări, expoziții de felicitări 

8.03.2018 Prof. Leonte Mariana 

Prof. Zetu Viorica  

Elevii claselor  

P-VIII 

Cadrele didactice  
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33. Să tămâna francofoniei 

Fétuns la francophonie 

martie 2018 Prof. Pelin Cosmina 

Prof. Caliniuc Adriana 

Elevii claselor  

V-VIII 

Biroul Francez  

34. Ziua mondială a drepturilor 

consumatorilor 

Expoziție de desene, concurs de 

eseuri, activităţi educative 

15.03.2018 Prof. Ştefură Anna 

Prof. Gulei Ancuţa 

Elevii claselor  

I-VIII 

I.S.J. Suceava 

O.P.C. Suceava 

 

35. Spring Day 20 martie 2018 Prof. Corina Croitoru Elevii claselor  

V-VIII 

Cadrele didactice  

36. Ziua mondială a sănătăţii  

Sănătatea, bunul cel mai de preţ  

24 martie 2018 Prof. Cozmanciuc Alina 

Prof. Atomei Alina 

Elevii claselor  

P-VIII 

Cadrele didactice  

37. Târgul de Florii 

Să ne bucurăm de creativitatea 

copiilor noştri Expoziţie cu vânzare 

a unor obiecte realizate de elevi 

(icoane, ouă încondeiate, felicitări, 

decoraţii cu motiv pascal) 

29 martie 

2018 

Director adjunct, 

Prof. Alexa Raluca 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Prof. Aneculăesei Mihaela 

Prof. Ștefură Anna 

Prof. Budulacu Stela 

Prof. Bestiuc Afanasov Maria 

Elevii claselor  

P-VIII 

Directori 

 .Ş.E. 

Asociaţia Părinţilor 

Cadrele didactice 

 

 

38.  Luna Pădurii 

Verde pentru Planeta Albastră 

Acţiuni de ecologizare, postere, 

eseuri 

15 martie – 15 

aprilie 2018 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Prof. Caliniuc Adriana 

Prof. Popescu Elena 

Elevii claselor  

P-VIII 

Directori 

 .Ş.E. 

Cadrele didactice 

Comitetul Eco 

Îngrijirea 

spaţiilor 

verzi, plantare 

copaci/flori 

drumeții 

38. Ziua Pământului 

Surprinde sufletul planetei 

Concurs de fotografii și expoziție 

16 – 20 aprilie 

2018 

Prof.Adrobotoaei Elena 

Prof. Alexandriuc Camelia 

Prof. Zetu Viorica 

Elevii claselor  

I-VIII 

Directori 

Cadrele didactice 

 .Ş.E. 

 

39. Ţări europene  

Realizare de prezentări PPT, 

workshop-uri 

 

7 – 11 mai 2018 Director adjunct 

Prof. Alexa Raluca Prof. 

Coitoru Corina 

Consilier şcolar 

Apetrei Daniela 

Elevii claselor 

VI-VII 

Profesorii diriginți Implicarea 

elevilor cu 

părinţi 

plecaţi 
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40. Concurs național Sanitarii pricepuți aprilie – etapa 

locală 

mai – etapa 

județeană 2018 

Prof. Atomei Alina Prof. 

Alexandriuc Camelia 

 

Elevii claselor  

V-VIII 

I.S.J. Suceava Regulamentul 

actualizat 

41. Concurs național Educație rutieră – 

educație pentru viață 

aprilie – etapa 

locală iunie- etapa 

județeană 2018 

Prof. Corbu Vasile Elevii claselor  

I-VIII 

I.S.J. Suceava Regulamentul 

actualizat 

42. Concurs național Cu viața mea apăr 

viața 

mai  2018 Prof. Pentilescu Ionel Elevii claselor 

III-VIII 

I.S.J. Suceava  

43. 9 Mai -  Ziua Europei 

Concursuri, expoziţii, panouri /mape 

tematice, dezbateri 

9 mai 2018 Prof. Corina Croitoru Elevii claselor  

I-VIII 

Cadrele didactice  

44. 9 Mai – Proclamarea 

Inde endenței de Stat a României 

9 mai 2018 Prof. Tănăsan Luminița 

Prof. Morar Aurelia 

Elevii claselor  

V-VIII 

Catedra de istorie 

Cadrele didactice 

 

45. Proiectul Educaţional Antidrog mai 2018 Director adjunct, 

Prof. Alexa Raluca 

Prof. Alexandriuc Camelia 

Elevii claselor  

VII-VIII 

Colegiul Tehnic 

Samuil Isopescu 

Suceava 

 

46. Campionatul distracţiei Shopping 

City 

Concurs între şcoli 

1 Iunie 2018 Prof. Bestiuc – Afanosov 

Maria 

Prof. Caliniuc Adriana 

Prof. Ştefură Anna 

Elevii claselor  

P-VIII 

Asociaţia Părinţilor 

Shopping City 

 

49.  Serbare școlară la Casa Culturii 

Suceava 

4 - 8 

iunie 2018 

Director, Moraru Dumitru 

Director ad. Prof. Alexa  R. 

Prof. Adrobotoaei Elena 

Prof. Bestiuc Afanasov Maria 

Prof. Apetrea Gabriela 

Prof. Caliniuc Adriana 

Prof. Aneculaiesei Mihaela 

Prof. Gulei Anca 

Elevii claselor  

P-VIII 

Asociaţia de părinţi 

 .Ş.E. 
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11 -12.  IRECȚII DE ACȚIUNE.  

PRIORITĂȚI STRATEGICE 

 

I. Asigurarea progresului școlar pentru fiecare elev, stimularea și 

creșterea  erformanței școlare 

 

Obiective strategice (O); Măsuri/acțiuni (M); Standarde - Indicatori de  erformanță(S) 

O1. Asigurarea unui management al calității 

MO1.a. Asigurarea funcționării efective a structurilor decizionale şi a structurilor su sistemice, 

precum şi a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; 

MO1. . Asigurarea eficacităţii educaţionale, prin dezvoltarea capacităţii instituţionale, prin 

gestionarea performantă a resurselor umane, financiare, informaţionale şi didactice, prin 

managementul calităţii proceselor instrucţionale; 

MO1.c.Organizarea evaluărilor interne (evaluare de proces, feed ac , autoevaluare) şi 

realizarea unor diagnoze o iective pe care să fie fundamentate proiectele şcolii 

 

SO1.a. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, 

realiste, cu ţinte strategice care să vizeze valorificarea procedurilor de asigurare a calităţii; 

SO1. .  reşterea numărului de activităţi şi de beneficiari ai programelor; 

SO1.c. Utilizarea completă a resurselor de care dispune unitatea; 

O .  Întărirea ca acităţiiinstituţionale  entru monitorizarea  i asigurarea calităţii 

MO . Monitorizarea / evaluarea calităţii actului de proiectare didactică şi a procesului 

instrucţional prin sporirea numărului de asistenţe şi interasistenţe la ore; 

SO .a. Scăderea numărului elevilor cu medii generale sub 7; 

SO2.b.  reșterea procentelor de promovare la examenele naționale peste media anilor 

anteriori; 

O. . Asigurarea calităţii rogramelor  i proceselor instructiv- educative 

MO3.a. Asigurarea unor resurse didactice moderne pentru ridicarea calităţii proceselor instrucţionale şi 

pentru diversificarea ofertei  DŞ (facilitarea parteneriatelor în vederea unei oferte diversificate şi 

atractive); 

MO3.b. Realizarea de activități individualizate de dezvolatre pentru elevii aflați în situații de risc, cât 

și pentru elevii capabili de performanță; 

SO3.a. Evaluări individualizate prin punerea în evidență a progresului individual înregistrat de elev; 

SO3. .  reşterea numărului de elevi participanţi şi premiaţi la Olimpiadele şi concursurile şcolare. 

 

II. Asigurarea egalității de șanse și creșterea  artici ării la educație 

Obiective strategice (O); Măsuri/acțiuni (M); Standarde - Indicatori de  erformanță(S) 

O. Diversificarea oferteieducaționale în funcție de nevoile beneficiarilor; 

M. Diseminarea experienţelor pozitive şi a  unelor practici do ândite în urma derulării programului de 

formare ale cadrelor didactice desfăşurate în ultimii doi ani şcolari; 

S.  entrarea sistemului educaţional pe elev şi pe nevoile comunităţii. 
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III.  

Management activ orientat spre creșterea prestigiului școlii 

Obiective strategice (O); Măsuri/acțiuni (M); Standarde - Indicatori de  erformanță(S) 

O. Strategii eficiente de marketing educațional 

MO. Îm unătățirea imaginii site-ului școlii; Realizarea unui film de promovare a școlii 

SO. Panouri/site/articole/interviuri/film de promovare 

IV. Eficiență în dezvoltarea formării profesionale a personalului școlii  

Obiective strategice (O); Măsuri/acțiuni (M); Standarde - Indicatori de  erformanță(S) 

O1.  Dezvoltarea formarii continue a personalului didactic; 

MO1.a. Încurajarea şi sprijinirea cadrelor didactice pentru înscrierea la examenele pentru o ţinerea 

gradelor didactice; 

MO1. . Stimularea cooperării şi cola orării între cadrele didactice pentru valorificarea experienţei 

didactice; 

S.O1. Schim ări pozitive în stilul de lucru al cadrelor didactice măsurată prin rezultatele efective ale 

elevilor; 

O .Cre terea nivelului profesional al personalului didactic auxiliar 

M.O . Facilitarea participării personalului didactic auxiliar şi nedidactic la cursuri de perfecţionare şi 

specializare; 

SO . reşterea eficienţei compartimentelor: secretariat, contabilitate și administrativ; 

V. Creșterea ca acității instituționale pentru elaborarea și gestionarea 

proiectelor/parteneriatelor 

Obiective strategice (O); Măsuri/acțiuni (M); Standarde - Indicatori de  erformanță(S) 

O . Formarea cadrelor  n domeniulmanagementului de proiect; 

MO1.a. Identificarea problemelor care pot fi soluţionate prin proiecte cu finanţare proprie sau din alte 

surse; 

MO1. . Dezvoltarea parteneriatelor instituționale cu alte școli care au experienţă în domeniul 

proiectelor educaţionale; 

SO1.a. Informarea şi culegerea de date necesare a ordării unei direcţii de acţiune; 

SO1. .  ola orarea cu alte echipe de proiect cu experienţă în domeniu; 

O . Partici area școlii la cel  uţin un proiect european 

MO2. a. Crearea unor echipe de lucru specializate în managementul proiectelor; 

MO2.b. Identificarea unor potențiali parteneri pentru noi cola orări; 

SO .a. Înscrierea pe parcursul anului şcolar la un proiect educaţional european. 

SO2.b. Schimburi de experiență cu instituții similare din țară/strainătate. 

VI. Creșterea funcționalității bazei materiale a școlii pentru realizarea 

unei  n ățări personalizate 

O. Exploatarea eficientă a resurselor didactico- materiale şi dezvoltarea acestora în vederea 

creşterii eficienţei educaţiei; 

MO. Dotarea şi/sau completarea cu aparatură de la orator şi materiale necesare pentru a 

asigura elevilor translatarea de la acumularea de informaţii la formare de competenţe; 

SO.  reşterea caracterului aplicativ al lecţiilor. 
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13. ȚINTE STRATEGICE (SCOPURILE) 

 
 

1. Asigurarea progresului școlar al fiecărui elev prin atingerea competențelor 

cheie și participarea la olimpiade, concursuri și competiții școlare 

 

2. Realizarea unei școli incluzive prin adoptarea strategiilor spre egalitatea de 

șanse și prin asigurarea unui învățământ care conduce la succes școlar 

 

3. Management școlar bazat pe valorile promovate de școală și deschidere spre 

colaborarea cu partenerii educaționali 

 

4.  reșterea nivelului de pregătire al corpului profesoral în vederea aplicarii 

metodelor active, a mijloacelor moderne de educaţie și a unui management pozitiv la 

nivelul clasei 

 

5. Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare  orientate spre noile 

educații prin derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţionale 

 

6. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării 

mijloacelor necesare realizării unei învățări personalizat 
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14. OPȚIUNI STRATEGICE 

ŢINTA 

STRATEGICĂ 

DOMENIUL 

FUNCŢIONAL 

OPŢIUNI STRATEGICE 

1.Asigurarea 

progresului școlar 

al fiecărui elev 

prin atingerea 

com etențelor 

cheie și 

participarea la 

olimpiade, 

concursuri și 

com etiții școlare 

Dezvoltarea 

managementului 

Sporirea vizi ilității școlii la nivelul 

comunității locale, județene, naționale prin 

rezultate foarte bune la examenele naționale 

și la concursurile școlare 

Dezvoltare curriculară Folosirea metodelor activ-participative şi 

alternative  de predare - învăţare - evaluare 

Selectarea, pregătirea personalizată şi 

participarea elevilor la competiţii, concursuri 

şi olimpiade şcolare 

Desfăşurarea unor sesiuni de comunicări  şi 

referate ale elevilor 

Dezvoltarea resurselor Aplicarea de către cadrele didactice a 

metodelor activ – participative şi alternative 

în activităţile de predare – învăţare – evaluare 

însuşite la cursurile de formare continuă 

Motivarea financiară a elevilor şi 

personalului didactic care o ţine rezultate 

deosebite la concursuri şi olimpiade 

Achiziţia de softuri educaţionale, mijloace 

media şi mijloace didactice 

Funcţionarea la capacitate maximă a 

laboratoarelor, sălilor media şi sălii de sport 

Continuarea cola orării cu Asociaţia de 

părinţi sau alte organizaţii pentru  

recompensarea financiară a elevilor şi 

personalului didactic cu rezultate deosebite 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Revizuirea periodică a curriculumului la 

decizia şcolii în acord cu nevoile reale de 

formare ale elevilor 

Motivarea elevilor să o ţină rezultate 

deosebite la competiţii, concursuri şi 

olimpiade şcolare prin evidenţierea lor pe 

site-ul şcolii sau pe panouri special 

amenajate 
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ŢINTA 

STRATEGICĂ 

DOMENIUL 

FUNCŢIONAL 

OPŢIUNI STRATEGICE 

2.Realizarea unei 

școli incluzive prin 

adoptarea 

strategiilor spre 

egalitatea de șanse și 

prin asigurarea 

unui  n ățământ 

care conduce la 

succes școlar 

 

Dezvoltarea 

managementului 

Folosirea strategiilor inovative pentru 

asigurarea succesului școlar 

Dezvoltare curriculară Păstrarea unei evidenţe clare şi permanente a 

populaţiei şcolare  

Realizarea  unor programe de educaţie 

diferenţiată pentru copiii cu cerinţe educative 

speciale 

Dezvoltarea resurselor Folosirea strategiilor didactice în funcţie de 

stilurile de învăţare ale elevilor 

Accesul tuturor elevilor la baza materială a 

şcolii 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Flexibilizarea programelor şi a ofertei 

educaţionale, permanent adaptate la cerinţele 

social – economice şi pornind de la solicitările 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai actului 

educaţional; 

 

 

ŢINTA 

STRATEGICĂ 

DOMENIUL 

FUNCŢIONAL 

OPŢIUNI STRATEGICE 

3. Management 

școlar bazat pe 

valorile promovate 

de școală și 

deschidere spre 

colaborarea cu 

partenerii 

educaționali 

Dezvoltarea 

managementului 

Proiectarea activităţilor manageriale pe baza 

unei diagnoze concrete şi corecte și 

dezvoltarea unui sistem al calității la nivelul 

școlii 

Dezvoltare curriculară Fluidizarea circuitului informaţiei  

Asigurarea unui sistem pe deplin acceptat  şi 

legal pentru managementul resurselor umane 

(recrutare, evaluare, motivare, etc) 

Dezvoltarea resurselor Achiziţionarea de materiale informative 

privitoare la descentralizare şi reformă 

managerială în educaţie 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unei 

culturi organizaţionale orientată spre 

performanţă 

Asigurarea securităţii elevilor şi a activităţilor 

instructiv – educative  

Colaborarea cu manageri din alte instituţii 

Actualizarea site-ului şcolii de unde cei 
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interesaţi pot afla întreaga noastră ofertă 

educaţională 

Colaborarea în vederea rezolvării situaţiilor 

problematice ale şcolii cu reprezentanţii 

autorităţii locale (Primărie, Prefectură, Poliţie) 

 

 

ŢINTA 

STRATEGICĂ 

DOMENIUL 

FUNCŢIONAL 

OPŢIUNI STRATEGICE 

4.Creșterea 

nivelului de 

 regătire al 

corpului profesoral 

în vederea aplicarii 

metodelor active, a 

mijloacelor 

moderne de 

educaţie și a unui 

management pozitiv 

la nivelul clasei 

Dezvoltarea 

managementului 

Formarea continuă - resursă de îm unătățire a 

managementului clasei 

Dezvoltare curriculară Formarea corpului profesoral pentru 

revalorificarea metodelor clasic-tradiţionale, 

aplicarea metodelor active, de grup şi 

instrumentarea tehnicilor noi de învăţare şi 

evaluare. 

Dezvoltarea resurselor Realizarea unui program de formare continuă 

personalizat al întregului personal al şcolii, în 

conformitate cu prevederile legale 

(perfecţionarea la 5 ani) 

Constituirea bugetului pentru formarea 

continuă şi alocarea acestuia în funcţie de 

necesităţile de formare ale personalului şcolii 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Popularizarea ofertelor de formare ale CCD 

Suceava şi a altor instituţii care realizarea 

astfel de activităţi 

Diseminarea rezultatelor activităţilor de 

formare 
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ŢINTA 

STRATEGICĂ 

DOMENIUL 

FUNCŢIONAL 

OPŢIUNI STRATEGICE 

5.Dezvoltarea 

acti ităţilor 

educative 

extracurriculare  

orientate spre noile 

educații prin 

derularea 

proiectelor  i 

parteneriatelor 

educaţionale 

Dezvoltarea 

managementului 

 reșterea implicării în dezvoltarea 

parteneriatelor locale, naționale și 

internaționale și valorizarea rezultatelor în 

activitatea curriculară și extracurriculară 

Dezvoltare curriculară Continuarea proiectelor care privesc educaţia 

pentru dezvoltare dura ilă (Eco – Şcoală, 

Dăruiește de la inimă la inimă)  

Dezvoltarea în cadrul curricumului la decizia 

şcolii a unor discipline care au la  ază 

activităţi în cadrul proiectelor şi 

parteneriatelor educaţionale 

Organizarea unor manifestări educative, 

culturale, artistice, religioase, sociale şi 

sportive cu diferite prilejuri 

Dezvoltarea resurselor  Participarea elevilor şi cadrelor didactice la 

activităţile acestor proiecte şi la acţiuni de 

voluntariat  

Participarea profesorilor şi elevilor la 

programe şi parteneriate cu şcoli din ţară şi 

străinătate 

Orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în 

vederea accederii la niveluri superioare de 

educaţie 

Punerea la dispoziţie a întregii baze materiale 

a şcolii pentru derularea activităţilor din cadrul 

acestor proiecte 

Realizarea unor proiecte prin care să se atragă 

finanţări de la instituţiile şi organismele 

abilitate şi participarea la diverse proiecte 

pentru finanţarea învăţământului, iniţiate de 

diverse instituţii şi fundaţii 

Dezvoltarea resurselor materiale pentru buna 

funcţionare a cabinetului şcolar de asistenţă 

pihopedagogică 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Promovarea programelor educaţionale 

specifice (educaţie pentru sănătate, educaţie 

ecologică şi de protecţie a mediului, educaţia 

pentru democraţie şi integrare în uniunea 

europeană).  

Schimbul de bune practici cu instituţii 

partenere 

Aplicarea chestionarelor elevilor şi părinţilor 
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pentru dezvoltarea activităţilor educative 

dorite 

 

 

ŢINTA 

STRATEGICĂ 

DOMENIUL 

FUNCŢIONAL 

OPŢIUNI STRATEGICE 

6.Modernizarea  i 

dezvoltarea bazei 

materiale a  colii în 

vederea asigurării 

mijloacelor necesare 

realizării unei 

 n ățări 

personalizate 

Dezvoltarea 

managementului 

Asigurarea  bazei materiale și a  mijloacelor 

de instruire, ca suport pentru curriculum, prin 

care să   se faciliteze trecerea de la un 

învățămât personalizat 

Dezvoltare curriculară Achiziţionarea şi utilizarea unor materiale 

didactice, softuri educaţionale şi mijloace 

multimedia pentru creşterea atractivităţi 

activităţii didactice 

Dezvoltarea resurselor Formarea continuă a cadrelor didactice pentru 

folosirea la clasă a noilor echipamente 

Conceperea şi execuţia bugetului şcolii pentru 

o ţinerea unui echilibru bugetar  

Gestionarea, întreţinerea, menţinerea şi 

îm unătăţirea funcţionalităţi patrimoniului 

şcolii pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

procesului de învăţământ şi a activităţilor 

extracurriculare  

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Atragerea de surse financiare extrabugetare 

pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii, 

mai ales din proiecte de finanţare externe 
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15. NIVELUL TACTIC: PROGRAMELE DE DEZVOLTARE 

 
Programele sunt sisteme unitare și coerente de activități care servesc atingerea țintelor 

strategice pe baza opțiunilor strategice și reprezintă ceea ce în proiectarea managerială este denumită 

nivel tactic. 

La nivel tactic, pentru a asigura coerenţa şi eficienţa mijloacelor concrete de realizare a 

strategiei propuse, sunt propuse programe (multi)anuale ela orate pentru fiecare opţiune strategică. În 

esenţă, tactica propusă pune în aplicare pe verticală fiecare opţiune strategică, iar obiectivele 

programelor vizează pe orizontală atingerea ţintelor strategice. Totodată, aceste scopuri vizate respectă 

politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale şi răspund nevoilor şi opţiunilor 

elevilor şi părinţilor, cât şi a întregului personal din şcoală. Strategia adoptată în proiect este în mare 

măsură realiza ilă, deoarece organizaţia va utiliza eficient şi eficace resursele umane şi financiare de 

care dispune, printr-un management creator, stimulativ şi participativ, ce va avea la  ază dăruirea şi 

spiritul de echipă. 

Programele de dezvoltare propuse pentru implementarea strategiei sunt structurate pe patru 

domenii funcționale: 

- Programe de dezvoltare a managementului 

- Programe de dezvoltare curriculară 

- Programe de dezvoltare a resurselor: umane (de formare și dezvoltare profesională, de 

motivare și stimulare a personalului etc) și a bazei materiale. 

- Programe de optimizare a comunicării în cadrul sistemului de învățământ și de întărire a 

legăturilor cu comunitatea. 

Programele mai sunt structurate și în funcție de grupurile țintă: programe pentru părinți, 

programe pentru elevi supradotați, programe pentru elevii cu dificultăți la învățare etc. 

 

 

16-17. CONSULTAREA, IMPLEMENTAREA  

ȘI MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

1. Implementare 

 

Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, e aluării  PDI: 

1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI. 

3.Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, autorităţilor locale; interpretarea datelor statistice la nivel 

regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local 

prin PRAI şi PLAI. 

4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în 

vederea analizei mediului extern. 

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în 

cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali ai şcolii. 
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7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 

obiectivelor şi priorităţilor. 

8. Elaborarea planurilor operaţionale.  

 

 

Surse de informaţii: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, 

Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 

şcolii, oferta de şcolarizare); 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii 

– secretariat, administraţie, contabilitate,  i liotecă); 

 Documente  de prezentare şi promovare a şcolii;  

 Site-uri de prezentare a judeţului Suceava;  

 PRAI Nord-Est; 

 PLAI Suceava;   

 Anuarul statistic al judeţului Suceava; 

 Chestionare, discuţii, interviuri;  

 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală. 

 

2. Monitorizarea  i evaluarea 

 

Implementarea PDI - ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii,  iar procesul de 

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

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

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

Administraţie; 

 activităţi de control intern; 

 corectare periodică şi actualizare.  

 

a) Monitorizarea 

 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2020 – 2021 urmărindu-se 

mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării 

indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv 

În procesul de monitorizare se urmăreşte : 

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

- o servaţiile; 

- discuţiile cu elevii; 

- asistenţa la ore; 

- sondaje scrise şi orale; 

- întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu profesoral etc. 
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b) Evaluarea 

Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 2020- 

2021 când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un 

plan de acţiune al şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul potrivit. 

Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele : 

 raportul dintre performanţele o ţinute şi cele intenţionate; 

 acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările. 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca 

instrumente de evaluare următoarele: 

 autoevaluare; 

 interevaluări; 

 declaraţii de intenţii 

 interviuri de evaluare; 

 observaţii folosind ghiduri de o servaţie; 

 fişe de apreciere; 

 diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va 

acorda atenţie următoarelor elemente : 

 respectarea misiunii şi a viziunii; 

 urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

 analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

 corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; 

 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei 

ţinte. 

 

c) Responsabilităţi 

Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează 

activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, 

sunt distribuite astfel : 

 Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor 

didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate 

 Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar.  

 Directorul adjunct şi consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi 

pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

 

d) Indicatorii de performanţă 

Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o 

funcţionare optimă  sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă 

amintim : 

 furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 

 stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de 

semnificaţii datelor o ţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri 

obiective); 

 enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare; 
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 adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest  lucru  

 

3. Programul acti ităţii de monitorizare  i evaluare 

 

Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării  i 

e aluării 

Frec enţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Întocmirea seturilor de date 

care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 

lunar noiembrie  

februarie  

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 

trimestrial decembrie   

iunie  

Urmărirea progresului în 

atingerea ţintelor.  

Consiliul de 

administraţie al şcolii 

anual Iulie  

Stabilirea impactului asupra 

comunităţii 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 

anual Septembrie  

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

PDI în lumina evaluării 

Consiliul de 

administraţie 

anual Iulie  
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18.  PLAN OPERAŢIONAL 
 

 

1. Asigurarea progresului școlar al fiecărui elev prin atingerea com etențelor cheie și participarea la olimpiade, 

concursuri și com etiții școlare 
1.1. Sporirea vizi ilității școlii la nivelul comunității locale, județene, naționale prin rezultate foarte bune la examenele naționale și la concursurile școlare 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Compararea  

rezultatelor o ținute de 

elevi/clase/școală cu 

indicatorii sistemului național 

de educație și cu sistemul 

județean 

- dezvoltarea competențelor cadrelor 

didactice de a poziționa corect locul 

școlii, în funcție de indicatorii 

locali, zonali 

- conducerea şcolii 
- responsabilii 

comisiilor metodice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/ 

director adjunct 

-- responsabili comisii 

metodice 

- fiecare profesor 

- o ținerea a cât mai multe 

note cel puțin egale cu 7 

 
  1.2. Folosirea metodelor activ –participative şi alternative  de predare - învăţare – evaluare 

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene 

Responsa- 

 ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Aplicarea la ore a metodelor 

activ - participative şi alternative 

de predare – învăţare - evaluare  

- să se dezvolte capacităţile şi 

competenţele cognitive generale şi 

speciale deschise creativităţii; 
- să se formeze deprinderile, 

strategiile şi capacităţile de aplicare 

a cunoştinţelor ştiinţifice în practica 

socială; 
- să se dezvolte aptitudinile estetice 

creatoare şi să se integreze în orice 

activitate umană; 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 
- elevii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

- 30 % din ore se vor 

desfăşura folosind metode 

activ – participative şi 

alternative 



 

61 

 

Realizarea lecţiilor folosind 

mijloacele media şi îndrumarea 

elevilor pentru folosirea 

mijloacelor media în pregătirea 

portofoliilor 

- creşterea atractivităţii lecţiilor 
- formarea deprinderilor de a folosi 

mijloacele media pentru pregătirea 

şcolară 

- cadre didactice 
- elevii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

- 25 % din lecţiile de la 

gimnaziu şi 10% din cele 

de la clasele primare se 

vor desfăşura folosind 

mijloacele media 

Proiectarea lecţiilor cu accentul 

pus pe abordarea conţinuturilor 

învăţării din perspectiva 

transcurriculară 

- să se elaboreze strategiile didactice 

optime; 
- să se elaboreze instrumentele de 

evaluare; 
- să fie dez ătute în comisiile 

metodice tipuri de proiecte 

didactice. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 
- şefii de catedră; 
- proiectele, 

planurile sau 

schiţele didactice. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

- calitatea conţinutului 

proiectului, planului sau 

schiţei didactice. 

 

  1.3. Selectarea, pregătirea personalizată şi participarea elevilor la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Participarea elevilor la 

concursurile şcolare, competiţii 

şi concursuri sportive, olimpiade 

etc. 

- să se selecteze elevii cu rezultate 

deosebite în vederea participării  la 

concursuri, competiţii etc.; 
- să se o ţină rezultate foarte bune la 

concursuri, olimpiade, competiţii 

atât la nivel local şi judeţean cât şi la 

nivel naţional (premii, diplome etc.). 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- materiale 

didactice; 
- fonduri speciale în 

vederea 

recompensării atât 

a îndrumătorului 

cât şi a celor 

îndrumaţi. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

-  director/director 

adjunct 

-  comisia pentru 

concursuri școlare 

- consilier educativ 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

- o ţinerea a cel puţin 5 

premii şi menţiuni la 

fazele judeţene ale 

olimpiadelor 
- o ţinerea unui loc I la 

faza judeţeană la 

concursurile sportive 
- cel puţin 500 de 

participări la toate 

concursurile, competiţiile 

şi olimpiadele şcolare 

Selectarea elevilor capabili de 

performanţă 

- să motiveze elevii pentru 

participarea lor la concursuri şi 

olimpiade şcolare 
- realizarea unei baze de date cu 

elevii capabili de performanţă 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- comisia pentru 

concursuri școlare 

- pentru fiecare disciplină 

să fie selectaţi 5 elevi 

capabili de performanţă 
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Realizarea graficelor de pregătire 

pentru susţinerea performanţei 

şcolare 

- planificarea activităţilor de 

pregătire să fie cunoscută de elevi 
- să se lucreze unitar pe discipline 

cu elevii selecţionaţi; 

- responsabilii 

comisiilor metodice 
- laboratoare şi săli 

media 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- comisia pentru 

concursuri școlare 

- director/director 

adjunct 

- să existe cel puţin câte un 

cadru didactic la fiecare 

disciplină care efectuează 

pregătire cu elevii 

Analiza diagnostică a rezultatelor 

şcolare pe clase sau ciclu şcolar 

(primar sau gimnazial). 

- să se ţină evidenţa progreselor sau 

regreselor elevilor; 
- să se analizeze şi să se găsească 

cauzele acestora; 
- să se stimuleze elevii capabili de 

performanţe şcolare. 

- cadre didactice; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- conducerea şcolii; 
- elevii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/director 

adjunct 

- comisia pentru 

concursuri școlare 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

- rezultatele şcolare la 

învăţătură pe cicluri de 

învăţământ şi clase 

Încurajarea elevilor cu înclinaţii 

artistice şi a ilităţi practice. 

- să se descopere elevii cu înclinaţii 

artistice şi a ilităţi practice; 
- să fie selectaţi şi îndrumaţi de 

cadrele didactice specializate în 

vederea o ţinerii de performanţe 

superioare; 
- să fie orientaţi spre liceele de 

profil elevii cu aptitudini artistice şi 

a ilităţi practice. 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 
- elevii; 
- instrumente 

muzicale; 
- echipament 

sportiv; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- consilier educativ 

- comisia pentru 

concursuri școlare 

- numărul de elevi cu 

aptitudini şi a ilităţi 

artistice sau plastice; 

- performanţele atinse de 

aceşti elevi. 

 

  1.4. Desfăşurarea unor sesiuni de comunicări  şi referate ale elevilor  

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Desfăşurarea unor sesiuni de 

comunicări ale elevilor şi 

cadrelor didactice, pe temă dată, 

la diferite discipline. 

- stimularea interesului elevilor 

pentru anumite domenii; 
- dezvoltarea curiozităţii de a 

cerceta, investiga şi de a prezenta 

propriile interpretări. 

- cadre didactice; 
- elevi; 
- comunitatea 

locală. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- consilier educativ 

-  responsabilii 

comisiilor metodice 

- desfăşurarea a cel puţin 

unei activităţi de acest fel 

la nivelul ariei curriculare 

Participarea la concursurile 

şcolare cuprinse în Calendarul 

Activităţilor Educative Naţionale  

- selectarea elevilor cu rezultate 

deosebite în vederea participării la 

concursuri, competiţii; 

- cadre didactice, 

elevi, materiale 

didactice; 

Conform 

Calendarul

ui 

- consilier educativ 

-  responsabilii 

- 50 de  elevi participanţi; 
- 25 de  premii, diplome, 

cupe o ţinute; 
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- o ţinerea de rezultate cât mai 

bune. 

- fonduri speciale în 

vederea  

recompensări 

elevilor. 

Activităţilo

r Educative 

Naţionale 

comisiilor metodice 

- comisia pentru 

activități extrașcolare 

 

 

1.5. Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor activ – participative şi alternative în activităţile de predare – învăţare – evaluare însuşite  la cursurile 

de formare continuă  

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

 reşterea eficienţei actului 

didactic prin folosirea 

mijloacelor moderne şi 

alternative 

- creşterea atractivităţii orelor 

desfăşurate 

- dezvoltarea capacităţii elevilor 

de a folosi mijloace moderne de 

lucru individual 

- creşterea eficienţei şi valorii 

evaluării 

- elevi  

- cadre didactice 

- portofolii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 

-  responsabilii 

comisiilor metodice 

- folosirea unei metode 

alternative de evaluare de 

către fiecare cadru didactic 

la fiecare clasă 

Efectuarea unor inspecţii la ore 

de către conducerea şcolii şi / sau 

profesorii metodişti din şcoală 

- îndrumarea cadrelor didactice 

debutante 
- îndrumarea cadrelor didactice care 

au inspecţii curente 
- înlăturarea unor aspecte negative 

- conducerea şcolii 
- cadre didactice 

Semestrial   director/director 

adjunct 

- profesori metodiști 

- existenţa graficului de 

asistenţă la ore 
- realizarea minim a unei 

asistenţe la oră pentru 

fiecare cadru didactic  

 

1.6. Motivarea financiară a elevilor şi personalului didactic care o ţine rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade 

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Recompensarea  elevilor şi 

personalului şcolii pentru  merite 

deosebite. 

- să fie alocate fonduri special 

destinate recompensării elevilor şi 

cadrelor didactice  
- să fie anunţat cuantumul acestor 

- cadrele didactice; 
- personalul  

administrativ 

auxiliar; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar  

- director/director 

adjunct 

- consilier educativ 

- premierea a cel puţin 10 

elevi şi 10 membrii ai 

personalului şcolii 
- atragerea a cel puţin 
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prime şi criteriile de acordare; 
- să se continue colaborarea cu 

Asociaţia de părinţi 

- fonduri speciale 

destinate premierii 

elevilor  şi 

personalului şcolii 

cu merite şi 

performanţe 

deosebite. 

2000 de lei ca fond de 

premiere 

Anunţarea criteriilor de acordare 

a gradaţiilor de merit şi 

susţinerea personalului şcolii 

pentru o ţinerea lor 

- să se facă cunoscute metodologia 

de acordare a gradaţiilor de merit, 

conform normelor şi legislaţiei în 

vigoare; 
- să se depună cereri şi actele 

doveditoare în acest sens de toate 

cadrele didactice care îndeplinesc 

criterii de acordare a gradaţiilor de 

merit; 

- cadrele didactice 

interesate; 
- conducerea şcolii. 
- Consiliul de 

Administraţie; 

Conform 

calendarelo

r emise de 

M.E.N. 

 - director/director 

adjunct 

- consilier educativ 

- C.A. 

- o ţinerea anual a 3 

gradaţii de merit de către 

angajaţii şcolii 

Derularea proiectelor 

educaţionale pentru o ţinerea 

gradaţiilor de merit  

- să se facă cunoscute metodologia 

de acordare a gradaţiilor de merit, 

conform normelor şi legislaţiei în 

vigoare; 
- susţinerea personalului şcolii în 

derularea proiectelor 

- personalul şcolii 
- model de proiecte 
- baza legală 
- consumabile 

Conform 

calendarelo

r emise de 

M.E.N. 

-director/director 

adjunct 

- consilier educativ 

- începerea şi derularea a 

cel puţin 3 proiecte 

educaţionale în fiecare an 

 

  1.7. Achiziţia de softuri educaţionale, mijloace media şi mijloace didactice 

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Achiziţia mijloacelor de 

învăţământ moderne 

- selectarea celor mai viabile oferte  
- achiziţia mijloacelor de învăţământ 

uşor de folosit 
- achiziţia de mijloace de 

învăţământ relevante pentru 

înţelegerea conţinuturilor de către 

- conducerea şcolii 
- responsabilul cu 

achiziţii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/ 

director adjunct 

-- responsabilul cu 

achiziţii 

- achiziţionare a cel puţin 

unui soft educaţional 

pentru fiecare nivel de 

învăţământ în fiecare 

semestru 
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elev 

 

 

1.8. Funcţionarea la capacitate maximă a laboratoarelor, sălilor media şi sălii de sport 

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Utilizarea bazei materiale şi a 

mijloacelor didactice existente 

- să se cunoască mijloacele şi 

materialele şcolare aflate în şcoală, 
- să se verifice starea acestor 

mijloace şi materiale; 
- să fie folosite la maximum în 

cadrul procesului de învăţământ. 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- mijloacele şi 

materialele 

didactice existente 

în şcoală. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 - 

 

director 

/director adjunct 

- fiecare cadru 

didactic 

- existenţa orarelor de 

desfăşurare a activităţilor 

în laboratoare 
- 100 % orele de sport să 

se desfăşoare în sala de 

sport sau de gimnastică 

 

1.9. Continuarea cola orării cu Asociaţia de părinţi sau alte organizaţii pentru  recompensarea financiară a elevilor şi personalului didactic cu rezultate deosebite 

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Colaborarea cu Asociaţia de 

părinţi pentru atragerea 

fondurilor necesare premierii 

- să se continue colaborarea cu 

Asociaţia de părinţi pentru 

strângerea fişelor de 2% 
- identificarea altor surse de 

premiere (contri uţia voluntară a 

părinţilor) 

- fişe de 2% 
- cadre didactice 

Sf. Lunii 

aprilie 

- director/director 

adjunct 

-președinte Asociația 

părinților 

- colectarea a cel puţin 100 

de fişe de 2% pentru 

Asociaţie 

Atragerea altor fonduri pentru 

premierea elevilor 

- formularea scrisorilor de 

sponsorizare 
- colaborarea reciproc avantajoasă 

cu agenţi economici din zonă 

- cadre didactice 
- consumabile 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/director 

adjunct 

-consilier educativ 

- trimiterea a cel puţin 10 

scrisori de sponsorizare 

către agenţi economici şi 

o ţinerea a două rezultate 

pozitive 
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1.10. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia şcolii în acord cu nevoile reale de formare ale elevilor 

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Stabilirea disciplinelor din  DŞ 

pentru fiecare clasă prin 

consultarea elevilor şi părinţilor 

- prezentarea ofertei de opţionale 
- alegerea opţionalelor de către elevi 

şi părinţi 

- elevii 
- părinţii 
- diriginţii 
- conducerea şcolii 

Februarie  - director/director 

adjunct 

- profesori înv. Primar 

- profesori diriginți 

- 100% disciplinele din 

 DŞ-uri să fie alese 

funcţie de opţiunile 

elevilor şi părinţilor 

 

  1.11. Motivarea elevilor să o ţină rezultate deosebite la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare prin evidenţierea lor pe site-ul şcolii sau pe panouri special 

amenajate 

 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Actualizarea site-ului şcolii şi a 

panourilor cu premianţi 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 
- creşterea motivaţiei de a o ţine 

rezultate  deosebite 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- panouri 
- site-ul şcolii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/director 

adjunct 

-consilier educativ 

-responsabili comisii 

metodice 

- cel puţin 3 pagini pe site 

pentru premianţi 
- 25 de evidenţieri pe 

panoul şcolii 

Anunţarea la staţia de 

radioamplificare a şcolii a 

rezultatelor deosebite 

- evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 
- creşterea motivaţiei de a o ţine 

rezultate  deosebite 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- staţia de 

radioamplificare 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

director/director 

adjunct 

-consilier educativ 

- cel puţin 2 prezentări a 

rezultatelor la staţia de 

radioamplificare 

Premierea elevilor în cadru festiv - evidenţierea rezultatelor deosebite 
- creşterea stimei de sine a elevilor 
- creşterea motivaţiei de a o ţine 

rezultate  deosebite 

- cadrele didactice; 
- elevii; 

luna iunie  director/director 

adjunct 

-consilier educativ 

- organizarea a cel puţin 

unei festivităţi pentru 

evidenţierea elevilor 

merituoşi 
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2. Realizarea unei școli incluzive prin adoptarea strategiilor spre egalitatea de șanse și prin asigurarea unui  n ățământ 

care conduce la succes școlar 
2.1. Folosirea strategiilor inovative pentru asigurarea succesului școlar 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Realizarea de activități 

individualizate 

-  evitarea eșecului școlar 
- o ținerea de către elevi a unor 

rezultate de performanță 

- conducerea 

şcolii 
- elevi 
- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/ 

director adjunct 

-fiecare profesor 

- diminuarea cazurilor de 

elevi ajunși în situația 

de eșec școlar 
- creșterea numărului de 

elevi care au o ținut 

rezultate performante 

 
  2.2. Păstrarea unei evidenţe clare şi permanentă a populaţiei şcolare  

 

Informarea operativă a familiei 

asupra progreselor sau 

neajunsurilor constatate în 

pregătirea şi comportarea 

elevilor, pentru conjugarea 

eforturilor în vederea încurajării 

sau remedierii acestora. 

- să se informeze rapid părinţii cu 

privire la situaţia şcolară sau 

disciplinară a elevilor; 
- să se întărească legătura părinte-

copil pentru diminuarea riscului de 

eşec sau abandon şcolar; 
- să fie alese în comun părinte - 

profesor diriginte metodele şi 

mijloacele pentru înlăturarea 

cauzelor eşecului şcolar sau pentru 

încurajarea în vederea creşterii 

randamentului şcolar al elevilor. 

- învăţătorii; 
- profesorii-

diriginţi; 
- părinţii; 
- conducerea şcolii; 

Lunar  -director/director 

adjunct 

- profesori înv. Primar 

- profesori diriginți 

- existenţa graficului de 

consiliere educaţională a 

părinţilor şi a lectoratelor 

cu părinţii 

Păstrarea unei evidenţe clare şi 

permanente a populaţiei şcolare 

- să se cunoască numărul de elevi 

înscrişi  
- înscrierea situaţiei elevilor în 

documentele şcolare 

corespunzătoare ; 
- să se identifice elevii cu adaptare 

- învăţătorii; 
- secretariatul; 
- profesorii 

diriginţi. 

octombrie - director  

-secretar șef 

- profesori înv.     

  primar 

- profesori diriginți 

- evidenţa clară a situaţiei 

şcolarizării elevilor; 
- evidenţa clară a elevilor a 

căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate, a elevilor cu 

CES  
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cerinţe educative speciale 
- să se identifice elevii cu părinţi 

plecaţi în străinătate 

Completarea corectă a 

cataloagelor şi registrelor 

matricole pentru fiecare clasă 

- să se transcrie în mod corect şi la 

timp în cataloagele şcolii, registrele 

matricole sau alte documente, datele 

referitoare la elevi (nume, prenume, 

adresă, note, situaţie şcolară, corpul 

profesoral etc.); 
- să se completeze pe baza 

informaţiilor oferite de catalog, 

registrele matricole. 

- învăţătorii; 
- profesorii-

diriginţi; 
- registre matricole; 
- cataloage. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar  

- profesori înv.     

  primar 

- profesori diriginți 

- modul şi operativitatea 

înscrierii datelor în catalog 

sau registru matricol. 

 

  2.3. Realizarea  unor programe de educaţie diferenţiată pentru copii cu cerinţe educative speciale 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Realizarea graficului activităţilor  

de lucru a elevilor cu CES cu 

profesorii itineranţi 

- scăderea decalajelor de pregătire 

dintre elevi 
- comunicarea mai  ună privind 

progresul elevilor 

- elevi 
- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- fiecare cadru 

didactic care are la 

clasă elev cu CES 

- cel puţin 50% din elevii 

cu CES să lucreze cu 

profesorii itineranţi 

Realizarea proiectării activităţilor 

la clasă pentru elevii cu CES 

- integrarea elevilor cu CES 
- lucru diferenţiat pentru ca elevii 

să-şi poată forma competenţele  de 

 ază 

- elevi 
- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- fiecare cadru 

didactic care are la 

clasă elev cu CES 

- pentru 80% dintre elevii 

cu CES să se aplice 

programe diferenţiate  

Pregătirea specială şi unitară a 

elevilor pentru susţinerea 

Evaluării Naţionale 

- să fie aduse la cunoştinţa elevilor 

disciplinele la care se organizează 

susţinerea tezelor cu subiect unic şi 

programele corespunzătoare; 

- să se întocmească graficul 

activităţilor de pregătire; 
- să fie desemnaţi profesorii care să 

se ocupe de respectarea acestui 

grafic; 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 
- elevii; 
- materiale 

consumabile  

Semestrul 

al II-lea 
- director/director 

adjunct 

- ressponsabilii 

comisiilor metodice 

de limba română și 

matematică 

- 50 % din elevii de clasa 

a-VIII-a să participe la 

activităţi de pregătire 

suplimentară 
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- să se rezolve subiecte-tip în cadrul 

şedinţelor de pregătire. 

  2.4. Folosirea strategiilor didactice în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Realizarea sondării elevilor 

pentru a putea determina stilul de 

învăţare 

- cunoaşterea stilului de învăţare a 

elevilor 
- stabilirea stilului predominant de 

învăţare al fiecărei clase  

- diriginţi 
- consilier 

psihopedagog 
- consumabile 

noiembrie - prof. înv. primar 

- prof. diriginți 

- consilier școlar 

- pentru 50 % din elevii de 

gimnaziu să se sta ilească 

stilul de învăţare 

Aplicarea metodelor şi 

strategiilor didactice relevante 

pentru stilul de învăţare al clasei 

de elevi 

- punerea în valoare a aptitudinilor 

elevilor 
- creşterea calităţii actului 

educaţional 
- aplicarea activităţilor diferenţiate 

de către cadrele didactice  

- elevi  
- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- prof. înv. primar 

- prof. diriginți 

- fiecare cadru didactic de 

la gimnaziu să realizeze o 

oră pe săptămână  folosind 

educaţia diferenţiată 

 

2.5. Accesul tuturor elevilor la baza materială a şcolii 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Funcţionarea la parametrii optimi 

a bibliotecii şcolii 

- creşterea numărului de cititori 
- folosirea sălii de lectură 

- bibliotecar 
- elevi 
- fondul de carte 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- catedra limba 

română 

- prof. diriginți 

- bibliotecar 

- creşterea cu 10% a 

numărului de cititori faţă 

de anul şcolar precedent 

Desfăşurarea orelor TIC în 

laboratorul de informatică 

- încurajarea elevilor să folosească 

computerul în sensul educaţie sale 
- dezvoltarea competenţelor de lucru 

cu mijloacele informatice 

- laboratorul de 

informatică 
- elevii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- professor 

informatică 

- 100% ore de TIC 

desfăşurate în faţa 

computerului 

Desfăşurarea orelor folosind 

mijloace media  

- dezvoltarea competenţelor de a 

interpreta imagini sau a înţelege 

texte folosind mijloacele media 
- creşterea atractivităţii orelor 

- elevii 
- cadre didactice 
- săli media sau 

laboratoare 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- fiecare cadru 

didactic 

- la fiecare clasă să fie 

realizată cel puţin o lecţie 

săptămânal  folosind 

mijloace media 
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Desfăşurarea orelor de educaţie 

fizică şi sport în sala de sport sau 

cea de gimnastică 

- sporirea eficacităţii orelor de sport 
- creşterea performanţei şcolare în 

sport 
- creşterea gradului de sănătate a 

elevilor şcolii 

- elevii 
- cadre didactice 
- săli sport şi 

terenul de sport 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- catedra educație 

fizică și sport 

- 100% orele de sport să se 

desfăşoare folosind baza 

sportivă a şcolii 

 

  2.6. Flexibilizarea programelor şi a ofertei educaţionale, permanent adaptate la cerinţele social – economice şi pornind de la solicitările beneficiarilor 

direcţi şi indirecţi ai actului educaţional 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Întocmirea programului anual 

privind combaterea delincvenţei 

juvenile 

- cunoaşterea de către elevi şi 

profesori a activităţilor desfăşurate 

cu scopul prevenirii şi combaterii 

delincvenţei juvenile. 

- conducerea şcolii; 
- membrii ai IJP 

Suceava, poliţia de 

proximitate; 
- elevi; 
- cadre didactice. 

Semestrial - director/director 

adjunct 

- consilier educative 

- comisia pentru 

combaterea și 

prevenirea 

violenței în 

mediul școlar 

- reducerea până la 

eradicare a fenomenului 

infracţional juvenil. 

Întocmirea programului anual de 

reducere a absenteismului şi de 

combatere a abandonului şcolar. 

- cunoaşterea activităţilor care au 

drept scop reducerea 

absenteismului; 
- reducerea şi chiar eradicarea 

acestui fenomen social negativ în 

cadrul şcolii. 

- conducerea şcolii 
- comisia de 

monitorizare a 

frecvenţei elevilor; 
- cadre didactice; 
- părinţi. 

octombrie - director/director 

adjunct 

- consilier educative 

- comisia pentru 

combaterea și 

prevenirea violenței în 

mediul școlar 

- reducerea cu 10% a 

a senţelor motivate 
- în anul şcolar 2012 – 

2013 să nu existe nici un 

abandon şcolar 

Stabilirea strategiilor pentru 

prevenirea şi înlăturarea eşecului 

şcolar. 

- să fie cunoscută noţiunea de 

“insucces şcolar”; 
- să fie date elevilor în cauză 

explicaţii şi sugestii pertinente 

privind cauzele care i-au pus în 

situaţie de insucces şcolar; 
- să se îm unătăţească stilul didactic 

- cadre didactice; 
- conducerea şcolii; 
- elevii; 
- părinţi. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

- scăderea  cu 10% a 

mediilor între 5 şi 7 
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în vederea sporirii gradului de 

participare a elevilor la procesul 

educativ; 
- să se sta ilească relaţii strânse 

între şcoală şi familie; 
- să se îm unătăţească condiţiile de 

pregătire ale elevilor acasă precum 

şi climatul de muncă în clasă; 

Optimizarea relaţiei profesor 

(învăţător) - elev. 

- să fie întocmite şi cunoscute fişele 

psihopedagogice ale elevilor; 
- să se evite raporturile bazate pe 

superioritate-inferioritate 
- să se cunoască sistematic, continuu 

cu instrumente şi metode ştiinţifice 

personalitatea celui educat. 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- fişa şcolară; 
- consilierul 

psihopedagog 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- fiecare cadru 

didactic 

- consilier școlar 

- existenţa relaţiilor de 

parteneriat între cadre 

didactice şi elevi; 
- renunţarea din partea 

cadrelor didactice la 

comportamentul rigid faţă 

de elevi. 
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3.Management școlar bazat pe valorile promovate de școală și deschidere spre colaborarea cu 

partenerii educaționali 
3.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze concrete şi corecte și dezvoltarea unui sistem al calității la nivelul școlii 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Elaborarea  planurilor 

mangeriale;formularea de 

obiective clare, realiste; stabilirea 

de măsuri şi acţiuni în 

concordanţă cu obiectivele 

propuse 

- dezvoltarea unui management 

eficient și calitativ 

- conducerea şcolii Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/ 

director adjunct 

-coordonator de 

proiecte și programe 

educative 

- Programe 

manageriale 

întocmite corect, 

respectând structura 

şi cerinţele ISJ la 

toate nivelurile 

manageriale 

 

   3.2. Dezvoltarea unui sistem al calităţii la nivelul şcolii care are  ază de proceduri specifice. 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Constituirea prin decizii a 

comisiilor de lucru 

- creşterea responsa ilităţii 

personalului şcolii 
- organizarea coerentă a activităţii 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 

Septembrie  - director/director 

adjunct 

- responsabiliii 

comisiilor metodice 

- cunoaşterea 

responsa ilităţilor şi 

trecerea în fişa postului 

Constituirea Comisiei de 

evaluare şi asigurare a calităţii 

educaţiei 

- propunerea şi votarea cadrelor 

didactice 
- realizarea documentelor specifice 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii 

La 

începutul 

fiecărui an 

şcolar 

- director/director 

adjunct 

-CEAC 

- componenţa CEAC 
- RAEI 

 

   3.3. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze concrete şi corecte 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Realizarea diagnozei interne - cunoaşterea punctelor tari, a - rapoartele octombrie - director/director - existenţa analizei SWOT 
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(analiza SWOT) pornind de la 

rapoartele comisiilor metodice şi 

a comisiilor funcţionale 

punctelor slabe din activitatea şcolii 
- cunoaşterea riscurilor care pot 

afecta buna desfăşurare a activităţii 

comisiilor metodice 
- RAEI 

adjunct 

- consilier educative 

- CEAC 

- resposabili comisii 

metodice 

 

    3.4. Fluidizarea circuitului informaţiei  

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Transmiterea către 

compartimentele funcţionale din 

şcoală al documentelor M.E.N şi 

I.S.J. Suceava primite la nivel de 

şcoală, a legislaţiei privind 

educaţia 

- să se aducă la cunoştinţa cadrelor 

didactice, a elevilor sau a 

personalului administrativ-auxiliar 

documentele emise de M.E.N. sau 

de I.S.J.; 
- să fie prelucrate aceste documente 

în Comisiile profesorale; 
- să se aplice prevederile acestor 

documente. 

- cadrele didactice; 
- personalul 

administrativ 

auxiliar; 
- elevii; 
- corespondenţa 

şcolii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/director 

adjunct 

- compartiment 

secretariat 

- 100% documente trimise 

persoanelor vizate 
- baza de date cu adresele 

de email ale cadrelor 

didactice 

Participarea întregului personal 

în cadrul dialogului social din 

şcoală (director – sindicat - cadru 

didactic-personal    

administrativ-elev). 

- să fie luate în considerare 

pluralitatea valorilor existente în 

comunitatea şcolii şi posibilitatea 

apariţiei în mod normal şi inevitabil, 

a unor conflicte;  
- să se organizeze structuri 

instituţionale care să permită 

dialogul social (Sindicate, Consiliul 

de Administraţie, Consiliul 

Elevilor); 
- să existe un dialog social activ şi 

participativ în vederea prevenirii sau 

reducerii conflictelor. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 
- personalul 

administrativ 

auxiliar; 
- comunitatea 

părinţilor. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/direcot 

adjunct 

- C.A. 

-  .Ș.E. 

- funcţionarea CA şi a 

sindicatului personalului 

şcolii 
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   3.5. Asigurarea unui sistem pe deplin acceptat  şi legal pentru managementul resurselor umane (recrutare, evaluare, motivare, etc) 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Aducerea la cunoştinţă a etapelor 

de mişcare a cadrelor didactice şi 

a metodologiei acestui proces, în 

conformitate cu legislaţia şi 

normativele în vigoare. 

- să fie informate cadrele didactice 

cu privire la mişcările personalului 

didactic (metodologie, grafic) prin 

afişarea şi prelucrarea acestor 

documente în consiliul profesoral; 
- să fie sprijinite cadrele didactice 

interesate în acest sens. 

- conducerea şcolii; 
- secretariatul; 
- cadrele didactice; 
- metodologia 

mişcării 

personalului 

didactic. 

Conform 

calendarulu

i 

- director/director 

adjunct 

-compartiment 

secretariat 

- operativitatea cu care se 

remit cadrelor didactice 

interesate documentaţia 

necesară. 

Evaluarea activităţii cadrelor 

didactice şi stabilirea 

calificativelor anuale. 

- să fie aduse la cunoştinţa 

evaluaţilor criteriile de acordare a 

calificativelor (fişa de evaluare); 
- să se realizeze o autoevaluare 

corectă; 
- să se sta ilească calificativul 

acordat evaluatului de comisia de 

evaluare; 
- să fie adusă la cunoştinţa 

evaluatului a calificativului acordat 

acestuia; 
- să fie rezolvate eventualele 

contestaţii ale evaluaţilor. 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- comisiile 

metodice; 
- fişa de evaluare. 

Noiembrie   - C.A. 

- resposabili comisii 

metodice 

- acordarea calificativelor 

conform fişelor de 

evaluare şi a activităţii 

instructiv-educative; 

ştiinţifice şi 

psihopedagogice avută de 

evaluator pe parcursul 

anului şcolar; 
- numărul mic (spre zero) 

a contestaţiilor evaluaţilor; 

 

3.6. Achiziţionarea de materiale informative privitoare la descentralizare şi reformă managerială în educaţie 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Realizarea de abonamente la 

diferite materiale informative sau 

edituri pentru achiziţionarea de 

- punerea la curent cu toate 

modificările legislative în domeniul 

educaţiei 

- reviste 
- pu licaţii 
- periodice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

-director - procurarea unei pu licaţii 

cu informaţii noi în 

domeniul managementului 
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materiale informative pe linie de 

management 

- informarea tuturor celor interesaţi 

cu informaţiile necesare 

şcolar educaţional în fiecare 

trimestru 

 

 

   3.7. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale orientată spre performanţă 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Existenţa procedurilor interne - formalizarea activităţilor din 

şcoală 
- cunoaşterea de către tot personalul 

şcolii a prevederilor acestor 

metodologii 

- proceduri 
- cadre didactice 

octombrie - director/director 

adjunct 

- existenţa  cel puţin 30 de 

proceduri interne 

Desfăşurarea unor momente 

importante în viaţa şcolii  

- întărirea coeziunii colectivului 
- sporirea motivaţiei şi apartenenţei 

la colectiv 

- proceduri 
- sala de festivităţi 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. - desfăşurarea a cel puţin 3 

activităţi care să serbeze 

momente importante în 

viaţa şcolii 

 

   3.8. Asigurarea securităţii elevilor şi a activităţilor instructiv – educative  

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Îndrumarea, controlul şi 

evaluarea activităţilor de sănătate 

şi securitate în muncă şi PSI 

- stabilirea activităţilor comisiei, a 

termenelor şi responsa ilităţilor. 

- comisia SSM; 
- comisia PSI; 
- comisia împotriva 

dezastrelor. 

Septembrie -  comisia SSM; 
- comisia PSI; 

- 100% fişe de protecţie a 

muncii şi PSI completate 

la zi 
- realizarea documentelor 

comisiilor 

Organizarea unor întâlniri 

periodice cu reprezentanţi ai 

poliţiei, pompierilor, armatei 

- realizarea unei cola orări strânse 

între şcoală şi instituţii ca: poliţie, 

pompieri; 
- realizarea de manifestări comune 

între şcoală şi aceste instituţii în 

vederea educării moral-civice şi a 

prevenirii unor incidente neplăcute. 

- conducerea şcolii; 
- IJP Suceava; 
- Pompierii; 
- cadre didactice; 
- elevi; 
- părinţi; 
- pliante, afişe, 

Semestrial  - C.A. 

- comisia PSI; 

- câte o acţiune în fiecare 

semestrul 
- să fie implicaţi 100 de 

elevi şi cel puţin 5 cadre 

didactice / - - reducerea 

până la zero a cazurilor de 

delincvenţă juvenilă. 
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 roşuri. 

Urmărirea permanentă a  stării de 

sănătate a elevilor 

- să se realizeze urmărirea stării de 

sănătate a elevilor 
- să se evite răspândirea unor 

epidemii  

- cadrele medicale 

din şcoală; 
- conducerea şcolii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- medicul școlii 

- întocmirea corectă a fişei 

medicale  

 

   3.9. Colaborarea cu manageri din alte instituţii 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Aplicarea principiului 

„ enchmar ing” -ului 

- schimburi de bune practici cu alţi 

manageri şcolari 
- participarea la reuniunile 

manageriale 

- cărţi în domeniul 

educaţional 
- proceduri 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director - existenţa a cel puţin două  

proceduri privitoare la 

această activitate 

 

   3.10. Actualizarea site-ului şcolii de unde cei interesaţi pot afla întreaga noastră ofertă educaţională 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Actualizarea  site-ului şcolii 

pentru sporirea imaginii externe 

a acesteia 

- sporirea imaginii şcolii 
- posi ilităţi mai mari de colaborare 

- profesorul de 

informatică 
- calculatoare 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- profesor informatică - numărul de vizitatori ai 

site-ului 

 

   3.11.  Colaborarea în vederea rezolvării situaţiilor problematice ale şcolii cu reprezentanţii autorităţii locale (Primărie, Prefectură, Poliţie) 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Implicarea cadrelor didactice în 

rezolvarea situaţiilor 

problematice ale şcolii. 

- să se cunoască situaţiile pro lemă 

cu care se confruntă şcoala; 
- să se propună soluţii pentru 

limitarea efectelor negative ale 

acestor situaţii; 

- cadrele didactice; 
- conducerea şcolii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- fiecare cadru 

didactic 

- rezolvarea rapidă şi 

constructivă a situaţiilor 

pro lemă cu care se 

confruntă şcoala; 
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- să fie alese cele mai bune soluţii; 
- să fie aplicate aceste soluţii. 

Dezvoltarea de parteneriate cu 

instituţii judeţene, naţionale, 

ONG-uri care derulează 

programe şi proiecte educative 

(poliţie, sănătate,  iserică, 

administraţie locală, asociaţii ale 

părinţilor, instituţii de cultură) 

 - să se cunoască organizaţiile 

nonguvernamentale specializate sau 

tangibile cu activităţi ce ţin de 

domeniul educativ-instructiv şi 

managerial; 
- să fie contactate  aceste 

organizaţii; 
- să se colaboreze prin consultaţii, 

mese rotunde, schimb de experienţă, 

materiale informative etc., în 

vederea creşterii calităţii 

manageriale, instructiv-educative în 

şcoală; 
- să se valorifice practic această 

colaborare. 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- cadrele didactice; 
- părinţii; 
- organisme 

nonguvernamentale 
- materiale 

informative 

(pliante, afişe etc.); 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/director 

adjunct 

- C.A. 

-fiecare cadrudidactic 

- 5 parteneriate anual care 

au ca scop rezolvarea 

problemelor şcolii 

Colaborarea cu CJRAE Suceava 

şi realizarea unui parteneriat cu 

această instituţie. 

- cooperare cu CJRAE în vederea 

dezvoltării unui program de 

parteneriat privind consilierea şi 

susţinerea elevilor 
- realizarea activităţilor din 

program. 

- diriginţii  
învăţători 
- reprezentanţii 

CJRAE; 
- elevi. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- consilierul școlar - încheierea 

parteneriatului; 
- calitatea acţiunilor 

comune. 
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4.Creșterea nivelului de  regătire al corpului profesoral în vederea aplicarii metodelor active, a 

mijloacelor moderne de educaţie și a unui management pozitiv la nivelul clasei 
4.1. Formarea continuă - resursă de îm unătățire a managementului clasei 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Valorificarea activității de 

consilier la nivelul clasei 

-aplicarea, în activitatea didactică, a 

informațiilor/competențelor o ținute 

în urma participării la programele de 

formare continuă și la activitățile 

metodice 

-consilieri 

-responsabili 

comisii 

metodice/comisii 

metodice ale 

diriginților 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director adj. 

- responsabili 

comisii metodice 

- fiecare cadru 

didactic 

Lecții demonstrative 

susținute în cadrul 

comisiilor 

metodice/comisiilor 

metodice ale diriginților 

 
   4.2. Formarea corpului profesoral pentru revalorificarea metodelor clasic-tradiţionale, aplicarea metodelor active, de grup şi instrumentarea 

tehnicilor noi de învăţare şi evaluare. 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Participarea cadrelor didactice la 

programele de formare continuă 
- O ţinerea de noi competenţe în 

domeniul didacticii, specialităţii 

şi metodicii predării 

- Aplicarea noilor metode de 

predare – învăţare – evaluare 

- Formarea în domeniului 

managementului grupului de elev 

şi management educaţional 

- Oferta de 

formare 

- Cadre didactice 

- Bugetul şcolii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- Comisia 

perfecționare 

- 50% din cadrele 

didactice să participe 

anual la cursuri de 

formare 

 

   4.3. Realizarea unui program de formare continuă personalizat al întregului personal al şcolii, în conformitate cu prevederile legale (perfecţionarea la 5 ani) 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Evidenţa clară a celor înscrişi la 

grade didactice  

- să fie cunoscute metodologiile cu 

privire la înscrierea şi acordarea 

gradelor didactice  

- conducerea şcolii; 
- secretariatul; 
- registre privind 

Pe tot 

parcursul 

anului 

- director/director 

adjunct 

- responsabil comisia 

- afişarea în cancelarie şi 

informarea electronică 

privind condiţiile de 
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- să fie sprijinite prin mijloace 

materiale şi informaţionale cadrele 

didactice interesate în acest sens; 
- să existe o evidenţă clară a celor 

înscrişi. 

evidenţa cadrelor 

didactice; 
- afişierul şcolii. 

şcolar perfecționare 

- compartiment 

secretariat 

înscriere la gradele 

didactice 

 

4.4. Constituirea bugetului pentru formarea continuă şi alocarea acestuia în funcţie de necesităţile de formare ale personalului şcolii 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Constituirea şi execuţia bugetului 

şcolii pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice 

- Să fie cuprinse sume necesare 

pentru formarea continuă 

- Să se facă un calcul privind 

priorităţile de acordare a acestor 

sume 

- Sumele să fie proporţionale din 

suma o ţinută din finanţarea per 

elev 

- CA 

- Cadre didactice 

- Contabilitate 

Decembrie  - C.A. 

- compartiment 

contabilitate 

- Suma din bugetul şcolii 

apro ată pentru 

formare continuă 

 

   4.5. Popularizarea ofertelor de formare ale CCD Suceava şi a altor instituţii care realizarea astfel de activităţi 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Popularizarea activităţii CCD 

Suceava  

- să existe o colaborare strânsă între 

şcoală şi C.C.D.; 
- să fie cunoscute activităţile 

desfăşurate de C.C.D.; 
- să se organizeze acţiuni prin care 

profesorii formatori ai C.C.D. să 

conferenţieze în cadrul şcolii 

noastre; 

- conducerea şcolii; 
- Comisia de 

perfecţionare 
- secretariatul; 
- afişierul şcolii; 
- cadrele didactice; 
- C.C.D. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- Comisia de 

perfecționare 

- cunoaşterea activităţilor 

C.C.D.; 
- anual 20 de cadre 

didactice implicate în 

activităţile C.C.D. 

Popularizarea activităţilor de 

formare oferite prin programe şi 

proiecte europene de diverse 

- Accesul egal ala cadrelor 

didactice la formarea continuă 

prin programe europene 

- conducerea şcolii; 
- Comisia de 

perfecţionare 

Pe tot 

parcursul 

anului 

- C.A. 

- Comisia de 

perfecționare 

- cunoaşterea activităţilor 

de formare oferite prin 

proiectele POSDRU.; 
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instituţii (POSDRU) 

- Accesul cadrelor didactice la 

formarea continuă oferite de 

instituţii abilitate 

- secretariatul; şcolar - Compartiment 

secretariat 

- anual 5 de cadre 

didactice implicate în 

programe de formare 

continuă prin POSDRU 

sau cu alte instituţii 

 

   4.6. Diseminarea rezultatelor activităţilor de formare 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Participarea cadrelor didactice la 

activităţile cercurilor pedagogice 

şi a comisiilor metodice. 

- să fie întocmită tematica cercurilor 

şi comisiilor metodice; 
- să participe activ toate cadrele 

didactice; 
- să fie ţinute lecţii-model de cadrele 

didactice la anumite discipline 

şcolare. 

- conducerea şcolii; 
- şefii comisiilor 

metodice; 
- cadrele didactice; 
- elevii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

- prezenţa 100% a cadrelor 

didactice la cercuri 

pedagogice şi comisii 

metodice 
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5.Dezvoltarea acti ităţilor educative extracurriculare  orientate spre noile educații prin derularea 

proiectelor  i parteneriatelor educaţionale 
5.1.  reșterea implicării în dezvoltarea parteneriatelor locale, naționale și internaționale și valorizarea rezultatelor în activitatea curriculară și extracurriculară 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Asigurarea  

educației complementare 

(educație pentru sănătate, 

cultură, cultură civică, 

antreprenorială, etc) 

Promovarea de proiecte 

educaționale dedicate formării și 

dezvoltării  

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- comunitatea 

locală. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. - se va desfășura cel 

puțin un proiect din 

fiecare categorie 

 

  5.1. Continuarea proiectelor care privesc educaţia pentru dezvoltare dura ilă (Eco – Şcoală, , Dăruiește de la inimă la inimă)  

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Participarea activă a şcolii în 

viaţa comunităţii prin programele 

Eco – Şcoală, Dăruiește de la 

inimă la inimă 

- să se continue participarea la 

aceste proiecte 
- să se organizeze activităţi noi, 

motivante pentru elevi 
- să se colaboreze cu alte instituţii în 

cadrul activităţilor din proiect 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- comunitatea 

locală. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. - 50 % din cadre 

didactice şi elevi 

participă la proiecte 

- Se va desfăşura câte o 

acţiune lunar 

Implicarea membrilor 

comunităţii în cadrul proiectelor 

- să existe o strânsă colaborare în 

vederea găsirii soluţiilor comune 

reciproc-avantajoase; 
- să se organizeze 

simpozioane,manifestări cultural 

ştiinţifice,sportive pentru 

comunitatea locală. 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- comunitatea 

locală. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

-director/director 

adjunct 

- consilier educativ 

- Se va desfăşura câte o 

acţiune pe semestru cu 

implicarea părinţilor 
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   5.2. Dezvoltarea în cadrul curricumului la decizia şcolii a unor discipline care au la  ază activităţi în cadrul proiectelor şi parteneriatelor educaţionale  

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Aplicarea la clasă a unor 

programe de discipline opţionale 

prin colaborarea cu parteneri 

educaţionali – JA România etc. 

- dezvoltarea la elevii a a ilităţilor 

antrepenoriale 
- dezvoltarea la elevii a a ilităţilor 

de cooperare şi lucru în echipă 
- dezvoltarea la elevii a 

competenţelor de a învăţa 

permanent 

- programe şi 

manuale oferite de 

parteneri 
- elevi 
- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director adjunct 

- consilier educativ 

- comisia pentru 

activități extrașcolare 

- desfăşurarea acel puţin 5 

programe educaţionale la 

clasă în colaborare cu  

 

  5.3. Organizarea unor manifestări educative, culturale, artistice, religioase, sociale şi sportive cu diferite prilejuri 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

 Desfăşurarea ser ării şcolii cu 

ocazia zilei de 1 Iunie 

- dezvoltarea capacităţii de 

comunicare a elevilor; 
- realizarea educaţiei estetice. 

- cadre didactice; 
- elevi; 
- recuzită. 

Iunie  - director adjunct 

- consilier educativ 

- comisia pentru 

activități extrașcolare 

- desfăşurarea ser ării 

anuale cu peste 400 de 

spectatori 

Desfăşurarea unor sesiuni de 

comunicări ale elevilor şi 

cadrelor didactice, pe temă dată, 

la diferite discipline. 

- stimularea interesului elevilor 

pentru anumite domenii; 
- dezvoltarea curiozităţii de a 

cerceta, investiga şi de a prezenta 

propriile interpretări. 

- cadre didactice; 
- elevi; 
- comunitatea 

locală. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- responsabili comisii 

metodice 

- desfăşurarea sesiunii de 

comunicări şi referate la 

cel puţin 3 discipline 

Desfăşurarea unor competiţii 

şcolare sportive, atât pe plan 

intern, cât şi pe plan local sau 

judeţean. 

- dezvoltarea fizică şi sănătoasă a 

elevilor; 
- inocularea spiritului de fairplay şi 

de competitivitate; 
- realizarea de legături între elevii 

şcolii sau / şi cu elevi din alte şcoli. 

- profesorii 

educaţie fizică; 
- elevi; 
- baza sportivă. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- comisia pentru 

concursuri școlare 

- desfăşurarea a 5 

competiţii sportive anual) 

în afara celor din ONSS)  

Organizarea unor manifestări 

educative, culturale, artistice, 

- cultivarea respectului faţă de 

valorile umane; 
- şefii comisiilor 

metodice; 
Pe tot 

parcursul 
- comisia pentru - desfăşurarea a 10 

activităţi anual 
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religioase şi  sociale cu prilejul 

săr ătorilor religioase şi legale. 

- cunoaşterea semnificaţiei 

săr ătorilor religioase şi legale. 

- elevi. anului 

şcolar 
activități extrașcolare 

Organizarea „Târgului de Florii”  - cultivarea respectului faţă de 

valorile umane, a responsa ilităţii 

faţă de sine şi ceilalţi; 
- dezvoltarea a ilităţilor 

antreprenoriale ale elevilor 

- şefii comisiilor 

metodice; 
- elevi; 
- comunitatea 

locală. 

Aprilie  - consilier educativ -numărul de expoziţii; 
- numărul de vizitatori 

 

   5.4. Participarea elevilor şi cadrelor didactice la activităţile acestor proiecte şi la acţiuni de voluntariat  

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Folosirea eficientă a timpului 

liber de către elevi. 

- să se colaboreze cu părinţii în 

vederea cunoaşterii modului în care 

petrec timpul liber elevii; 
- să se organizeze activităţi 

extraşcolare (excursii, drumeţii, 

manifestări sportive etc.); 
- să se diversifice oferta şcolii 

pentru petrecerea creativă a timpului 

liber; 
- să se realizeze instructaje cu elevii 

participanţi la excursii, drumeţii, 

tabere, vizite, deplasări la spectacole 

etc., în vederea prevenirii 

accidentelor. 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- părinţi; 
- mijloace materiale  

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- Consilier 

educative 

- prof înv. 

primar 

-  prof. diriginți  

- 80 % dintre elevi 

să participe într-

un an la două 

activităţi care 

îm ină acţiunile 

din proiecte cu 

petrecerea 

timpului liber 

Sprijinirea elevilor ale căror 

familii nu au venituri sau au 

venituri insuficiente în ajunul 

săr ătorilor creştine. 

- să fie atrase de la agenţii 

economici mijloace materiale şi 

financiare în acest sens; 
- să fie organizate colecte publice în 

bani sau mijloace materiale 

(alimente, rechizite, îm răcăminte, 

încălţăminte); 
- să se organizeze acţiuni  caritabile: 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 
- părinţii; 
- elevi; 
- fonduri speciale 

destinate ajutării 

familiilor cu 

venituri mici sau 

În ajunul 

săr ătorilor 

creştine şi 

la sfârşitul 

anului 

şcolar. 

- Director/director 

adjunct 

- Consilier educativ 

- Colectarea de fonduri 

 ăneşti sau materiale 

pentru realizarea a 80 

de pachete de săr ători 

pentru aceşti elevi 
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ser ări, spectacole etc.; 
- să se organizeze serbarea de 

 răciun (sau de Paşte). 

fără venituri; 

Participarea la acţiuni de 

voluntariat în cadrul programelor 

ecologice sau care vizează 

comportamentul în societate al 

indivizilor 

-  unoaşterea calendarului de 

desfăşurare a acestor activităţi; 

- Implicarea părinţilor alături de 

elevi şi cadre didactice 

- cadrele didactice; 
- elevii; 
- părinţi; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- Coordonator 

Eco - Școala 

- consilier educativ 

- 200 de  elevi să 

participe într-un 

an la activităţile 

menţionate 

 
5.5. Participarea profesorilor şi elevilor la programe şi parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Realizarea de legături cu alte 

unităţi şcolare din ţară sau din 

străinătate, încheierea 

protocoalelor de colaborare 

- să se facă pu lică intenţia şcolii 

noastre de a intra în legătură cu alte 

unităţi şcolare din ţară sau 

străinătate; 
- să se sta ilească contacte şi 

colaborare cu şcolile care răspund 

ofertei noastre; 
- să se sta ilească în comun tematica 

şi calendarul acţiunilor comune; 
- să ai ă loc schimburi de experienţă 

la nivelul conducerii şcolii, cadrelor 

didactice şi elevilor; 
- să fie contactate aceste organisme; 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- cadre didactice; 
- elevi; 
- programele de 

activităţi comune; 
-INTERNET. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. - încheierea a 15 

parteneriate cu şcoli şi 

instituţii din ţară şi 2 

parteneriate cu instituţii şi 

şcoli din afara ţării 

 

5.6. Orientarea şcolară şi profesională a elevilor, în vederea accederii la niveluri superioare de educaţie 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Activitatea profesorului-

diriginte, centrată pe consiliere şi 

orientare socio-profesională. 

- să se întocmească de către 

profesorii diriginţi tematica orelor 

de dirigenţie; 

- profesorii - 

diriginţi; 
- elevii; 

Bisemestri

al 
- consilier educative 

- responsabili comisii 

diriginți 

- 5 teme la consiliere şi 

orientare la clasa a-VIII-a  

care vizează orientarea 
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- să se acorde în cadrul acestor ore o 

pondere mai ridicată activităţilor de 

consiliere şi orientare socio-

profesională; 
- să fie întocmită fişa de orientare 

şcolară şi profesională (OSP) 

fiecărui elev. 

- părinţii; 
- fişa OSP. 

şcolară şi profesională 

Întocmirea tematicii activităţilor 

Comisiei O.S.P. în anul şcolar 

curent. 

- cunoaşterea activităţilor OSP; 
- stabilirea termenelor şi 

responsa ilităţilor privind 

activităţile OSP. 

- membrii comisiei 

OSP; 
- calendarul 

activităţilor. 

Octombrie  - consilier educative 

- responsabili comisii 

diriginți 

- comisia OSP 

- calitatea şi obiectivitatea 

activităţilor comisiei OSP. 

Comunicarea reţelei liceelor, a 

şcolilor de arte şi meserii, a 

pofilelor, specializărilor, 

numărului de locuri din cadrul 

acestora. 

- dezvoltarea a ilităţilor de 

informare privind cariera; 
- formarea şi dezvoltarea capacităţii 

decizionale; 
- informarea elevilor din clasele 

terminale cu privire la modalităţile 

de continuare a studiilor. 

- comisia OSP; 
- diriginţii cl. a 

VIII-a; 
- reprezentanţi ai 

liceelor; 
- oferta acestora, 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- comisia OSP 
- profesori diriginți 

clasele a VIII-a 

- gradul de cunoaştere al 

reţelei liceale profesionale 

şi a şcolilor de arte şi 

meserii 

Organizarea unor întâlniri cu 

reprezentanţii liceelor. 
Participarea elevilor de la clasa a 

VIII-a la „Târgul liceelor” 

- prezentarea ofertei educaţionale 

,,pe viu’’, studierea acesteia şi 

alegerea variantei optime. 

- comisia OSP; 
- diriginţii cl. a 

VIII-a 

Semestrul 

al II-lea 

- comisia OSP 
- profesori diriginți 

clasele a VIII-a 

- 6 licee din oraş să 

prezinte oferta în faţa 

elevilor şcolii 

Efectuarea sondajelor privind 

opţiunile şcolare şi profesionale. 

- cunoaşterea opţiunilor elevilor din 

clasele terminale; 
- încurajarea sau stoparea anumitor 

opţiuni conform a ilităţilor şi 

capacităţilor elevilor. 

- comisia OSP; 
- diriginţii cl a 

VIII-a; 
- elevii cl. a VIII-a. 

Semestrial - comisia OSP 
- profesori diriginți 

clasele a VIII-a 

- 100 % elevi de clasa a 

VIII-a care să prezinte 

opţiunile 

Orientarea şcolară şi profesională 

a celor indecişi. 

- prezentarea ofertei de şcolarizare 
- discuţii cu familiile elevilor 

- comisia OSP; 
- diriginţii cl. a 

VIII-a; 
- elevii cl. a VIII-a 

Semestrul 

al II-lea  

- comisia OSP 
- profesori diriginți 

clasele a VIII-a 

- scăderea numărului de 

elevi indecişi. 
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5.7. Punerea la dispoziţie a întregii baze materiale a şcolii pentru derularea activităţilor din cadrul acestor proiecte 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Folosirea bazei materiale a şcolii 

pentru derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor 

- derularea în bune condiţii a 

activităţilor 
- dezvoltarea competenţelor de a 

folosi baza materială a şcolii în afara 

orelor de curs  

- mijloacele media 
- elevi 
- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- director/director 

adjunct 

- 10% din activităţi se vor 

desfăşura folosind 

mijloacele media 

 

5.8. Realizarea unor proiecte prin care să se atragă finanţări de la instituţiile şi organismele abilitate şi participarea la diverse proiecte pentru finanţarea 

învăţământului, iniţiate de diverse instituţii şi fundaţii 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Scrierea proiectelor şi granturilor 

de finanţare 

- atragerea de fonduri extrabugetare 

prin proiecte de finanţare  
- realizarea documentaţiei specifice 

- consumabile 
- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- Comisia pentru 

programe și proiecte 

europene și 

comunitare 

- acceptarea pentru 

finanţarea unui proiect 

propus de şcoală în 

următorii 2 ani 

Participarea ca parteneri în 

proiecte strategice de finanţare 

prin POSDRU 

- atragerea de parteneriate în cadrul 

proiectelor strategice 
- manifestarea intenţiei publice 

participare ca parteneri în aceste 

proiecte 

- cadre didactice 
Comisia de proiecte 

comunitare şi 

proiecte europene 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- Comisia pentru 

programe și proiecte 

europene și 

comunitare 

- participarea la cel puţin 5 

proiecte europene 

 
5.9. Dezvoltarea resurselor materiale pentru buna funcţionare a cabinetului şcolar de asistenţă spihopedagogică 

Activitatea Obiective Resurse umane Termene Res onsa ilităţi Indicatori de 
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 i materiale  erformanţă 

Colaborarea cu cabinetul de 

consiliere psihopedagogică 

- să identifice precoce 

disfuncţionalităţile care împiedică 

adaptarea copilului la cerinţele 

mediului şcolar, social şi familial; 
- să orienteze familiile în situaţie de 

criză; 
- să ofere informaţii privitoare la 

creşterea şi educarea copilului; 

- conducerea şcolii 
- cadrele didactice 

interesate 
- comunitatea 

părinţilor şi elevilor 
- cursuri de 

perfecţionare şi 

atestare  
- sala cabinetului  
- materiale 

informative 

(pliante,  roşuri 

etc.) 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- Consilier școlar 

 

- raportul consilierului de 

la cabinetul de consiliere 

psihopedagogică din 

şcoală 

 

  5.10. Promovarea programe educaţionale specifice (educaţie pentru sănătate, educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, educaţia pentru democraţie şi integrare 

în uniunea europeană).  

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Promovarea unei oferte de 

opţionale din care să facă parte 

discipline care promovează 

„noile educaţii” 

- educaţia elevilor in spiritul „noilor 

educaţii” 
- sporirea educaţie informale ca 

parte a educaţiei permanente 
- promovarea unui mod de viaţă 

sănătos 
- promovarea educaţiei pentru 

cetăţenie europeană 

- oferta de 

opţionale 
Elevi 
- cadre didactice 

ianuarie  - C.A. 

 -resposabili comisii 

metodice 

- 5 discipline opţionale din 

ofertă să fie din categoria 

„noilor educaţii” 

Alegerea componenţei 

Consiliului elevilor şi a 

conducerii acestuia conform 

Regulamentului propriu de 

funcţionare şi organizare . 

- stabilirea componenţei Consiliului 

elevilor; 
- desemnarea membrilor în 

Comitetul executiv; 
- dezvoltarea responsa ilităţii 

elevilor. 

- consilierul 

educativ; 
- cadrele didactice; 
- elevii. 

Noiembrie  - Coodonator 

 ȘE 

- constituirea 

Consiliului 
elevilor şi a Comitetului 

executiv. 
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Desfăşurarea activităţilor din 

calendarul ecologic  

- sporirea grijii pentru ocrotirea 

naturii 
- crearea unui mediu curat şi sănătos 

prin promovarea principiilor 

ecologice 

- elevii 
- campanii de 

colectare de 

maculatură 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 consilier educative 

-comisia pentru 

activități 

extrașcolare 

- desfăşurarea a 5 activităţi 

într-un an şcolar din 

calendarul ecologic 

 

  5.11. Schimbul de bune practici cu instituţii partenere 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Diseminarea acţiunilor 

desfăşurate în cadrul proiectelor 

- să se colaboreze prin consultaţii, 

mese rotunde, schimb de experienţă, 

materiale informative etc., în 

vederea creşterii calităţii 

manageriale, instructiv-educative în 

şcoală; 
- să se valorifice practic această 

colaborare. 

- conducerea şcolii; 
- cadrele didactice; 
- părinţii; 
- materiale 

informative  

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

-director/director 

adjunct 

- consilier educativ 

- 5 activităţi anual în care 

să poată fi prezentate 

activităţi din proiecte şi 

parteneriate 

 

  5.12. Aplicarea chestionarelor elevilor şi părinţilor pentru dezvoltarea activităţilor educative dorite 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Aplicarea chestionarelor de 

satisfacţie privind calitatea 

educaţiei şi a propunerilor pentru 

desfăşurarea anumitor activităţi 

extraşcolare 

- cunoaşterea părerii elevilor şi 

părinţilor privind calitatea educaţiei 

oferite de şcoală 
. cunoaşterea punctelor tari şi slabe 

ale activităţilor desfăşurate 
- existenţa unui set de propuneri 

privind desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare 

- chestionare 
- machete de 

interpretare 
- elevi 
-părinţi 

Semestrial  - -director/director 

adjunct 

- consilier educativ 

- aplicarea acel puţin 100 

de chestionare pentru 

părinţi şi elevi 
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6. Modernizarea  i dezvoltarea bazei materiale a  colii în vederea asigurării mijloacelor necesare realizării unei 

 n ățări personalizate 
6.1. Asigurarea  bazei materiale și a  mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care să   se faciliteze trecerea  la un învățămât personalizat 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Dotarea 

la oratoarelor/îm unătățirea 

bazei materiale existente 

Realizarea cabinetelor școlare în 

sălile de clasă 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- Contabilitatea 

şcolii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

școlar 

- C.A. 

- compatiment 

contabilitate 

- realizarea cel puțin a 

unui cabinet școlar 

pentru fiecare arie 

curriculară 

 

  6.2. Achiziţionarea şi utilizarea unor materiale didactice, softuri educaţionale şi mijloace multimedia pentru creşterea atractivităţi activităţii didactice 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Achiziţionarea unui număr 

suficient de calculatoare pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a 

orelor de informatică şi a orelor 

de curs 

- să se aleagă oferta optimă pentru 

şcoală; 
- să se găsească resursele financiare 

necesare achiziţionării 

calculatoarelor; 
- să se mărească numărul 

calculatoarelor din laboratoarele de 

informatică; 
- să ai ă acces la aceste calculatoare 

toată populaţia şcolii. 

- conducerea şcolii 
- Consiliul de 

Administraţie 
- cadrele didactice 
- materiale 

informaţionale  

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

C.A. - numărul de calculatoare 

achiziţionate; 
- raportul dintre totalul 

numărului calculatoare şi 

numărul personalului 

şcolii   

Achiziţionarea de soft 

educaţional pentru toate ariile 

curriculare 

- să fie utilizate la lecţii de 

specialitate 
- sa permită un învăţământ activ - 

participativ 

- conducerea şcolii 
- cadrele didactice 
- softuri 

educaţionale 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

-C.A. - achiziţionarea unui soft 

educaţional pentru fiecare 

comisie metodică 

 unoaşterea şi alegerea corectă a 

manualelor şcolare alternative în 

funcţie de particularităţile 

psihopedagogice ale claselor sau 

- să se analizeze conţinutul 

manualelor alternative pentru 

fiecare an de studiu şi specialitate; 
- să se aleagă în funcţie de 

- Consiliul de 

curriculum 
- cadrele didactice; 
- manualele şcolare 

Mai  - C.A. 
- Consiliul de 

curriculum 

- fiecare elev să ai ă 

manuale care să poată fi 

folosite la clasă şi în 

activităţi individuale  
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grupelor de elevi. particularităţile de vârstă şi 

psihopedagogice manualul potrivit 

pentru o clasă sau un grup de elevi; 
- să se remită Inspectoratului Şcolar 

comanda cu privire la manualele 

selectate; 
- să se elaboreze auxiliare 

curriculare de către cadre didactice 

ale şcolii. 

alternative. 

 

6.3. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru folosirea la clasă a noilor echipamente 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Includerea în bugetul de venituri 

şi cheltuieli a sumelor necesare 

pentru sporirea dotării cu 

materiale didactice pentru 

cursurile opţionale şi cercurile 

şcolare 

- orientarea învăţării spre specificul 

local 
- atragerea elevilor spre forme de 

evaluare alternativă 
- dezvoltarea aptitudinilor de 

învăţare 

- elevii 
- cadre didactice 

Semestrul I  - C.A. 

- compartiment 

contabilitate 

- creşterea numărului de 

elevi participanţi la cercuri 

şcolare  

 

  6.4. Conceperea şi execuţia bugetului şcolii pentru o ţinerea unui echilibru bugetar  

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Întocmirea bugetului propriu de 

venituri şi cheltuieli  

- alegerea unei echipe are să 

întocmească bugetul şcolii; 
- să se fundamenteze sursele de 

venituri pe baza indicatorilor fizici 

şi valorici; 
- să se evidenţieze întregul necesar 

de fonduri destinat cheltuielilor 

şcolii; 
- să se adopte bugetul şcolii; 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- Contabilitatea 

şcolii 

Noiembrie - C.A. 

- compatiment 

contabilitate 

-  ilanţul anual să reflecte 

echilibrul bugetar. 
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Realizarea execuţiei bugetare 

complete şi eficiente pentru 

dezvoltarea unităţii şcolare  

- respectarea cheltuielilor pe 

capitole bugetare 
- cheltuirea eficientă a sumelor de 

bani aprobate 
- urmărirea priorităţilor de moment 

- ALOP-uri 
- contabil şef 
- CA 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

- compatiment 

contabilitate 

-  ilanţul anual să reflecte 

echilibrul bugetar. 

 

 

6.5. Gestionarea, întreţinerea, menţinerea şi îm unătăţirea funcţionalităţi patrimoniului şcolii pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ şi a 

activităţilor extracurriculare  

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Menţinerea în  ună stare a sălilor 

de clasă şi a sălii de sport 

- să se găsească resursele financiare 

necesare refacerii tencuielilor pe 

holuri şi în sălile de clasă; 

- să se aleagă firma care să execute 

lucrarea de refacere a tencuielilor pe 

holuri şi în sălile de clasă. 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie, 
- comunitatea 

părinţilor; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar  

- C.A. - inventarul sălilor de clasă 

Sporirea dotării cu materiale şi 

mijloace didactice 

- să se identifice necesarul de 

materiale didactice pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a 

procesului de învăţământ la toate 

disciplinele; 
- să se găsească resursele financiare 

necesare achiziţionării materialului 

didactic pentru fiecare disciplină; 
- să fie achiziţionate materialele 

didactice necesare procesului 

instructiv educativ. 

- conducerea şcolii; 
- şefii de comisii 

metodice; 
- comunitatea 

locală; 
- fonduri special 

destinate 

achiziţionării 

materialelor 

didactice; 
- ofertele firmelor 

de profil. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. 

-responsabili comisii 

metodice 

- achiziţionarea 

materialelor şi mijloacelor 

necesare 

Consultarea în vederea stabilirii 

nevoilor şi priorităţilor 

- stabilirea proiectului de buget în 

concordanţă cu nevoile şcolii 
- cunoaşterea priorităţilor financiare 

şi materiale 

- conducerea şcolii 
- responsabili 

comisii 

Semestrul I - C.A. 

-responsabili comisii 

metodice 

- cheltuirea eficientă a 

banilor din buget 
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   6.6. Atragerea de surse financiare extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii, mai ales din proiecte de finanţare externe 

Activitatea Obiective 
Resurse umane 

 i materiale 
Termene Res onsa ilităţi 

Indicatori de 

 erformanţă 

Colaborarea cu organizaţii 

nonguvernamentale care pot 

furniza informaţii, experienţă, 

specialişti. 

 - să se cunoască organizaţiile 

nonguvernamentale specializate sau 

tangibile cu activităţi ce ţin de 

domeniul educativ-instructiv şi 

managerial; 
- să fie contactate  aceste 

organizaţii; 
- să se colaboreze prin consultaţii, 

mese rotunde, schimb de experienţă, 

materiale informative etc., în 

vederea creşterii calităţii 

manageriale,instructiv-educative în 

şcoală; 
- să se valorifice practic această 

colaborare. 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie; 
- cadrele didactice; 
- părinţii; 
- materiale 

informative 

(pliante, afişe etc.); 
- programe 

desfăşurate. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. - calitatea şi diversitatea 

programelor dezvoltate; 
- numărul cadrelor 

didactice implicate. 

Atragerea de sponsorizări de la 

comunitatea locală. 

- să se completeze sursele financiare 

alocate de la bugetul local; 
- să se o ţină fondurile necesare 

investiţiilor materiale proprii sau 

pentru desfăşurarea activităţilor 

cultural-ştiinţifice, sportive sau 

instructiv – educative. 

- conducerea şcolii; 
- Consiliul de 

Administraţie. 
- comunitatea 

locală 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

- C.A. - sumele o ţinute din 

sponsorizări şi destinaţia 

acestora. 

 

 

 


