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„ŞCOALA TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ TOT TIMPUL CA TÂNĂRUL SĂ 

PĂRĂSEASCĂ BĂNCILE EI NU CA SPECIALIST, CI CA O PERSONALITATE 

ARMONIOASĂ.” 

ALBERT EINSTEIN 

 

 

 

 

ARGUMENT 
 

Integrarea României în Uniunea Europeană a generat pe lângă noi oportunităţi şi alte cerinţe în 

domeniul educaţiei şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident o prioritate, 

deoarece România trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale la nivel european. 

Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un generator de avantaje, în 

condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem nevoie de un sistem educativ care 

să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea la toate nivelurile, 

Decalajele existente faţă de alte state din Uniunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare 

realistă a fenomenului educaţional la nivel naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară. 

Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru studiu 

nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea poate emana numai din convingeri proprii şi 

prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare şi piofesionalism până când 

reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi găsească 

propriile soluţii la problemele cu care se confruntă. 

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituţională are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, 

dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ, 

în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană. 

Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea in care învăţământul trebuie să joace 

un rol fundamental în consacrarea unei economii globale (global economy), a unei societăţi globale 

a cunoaşterii (knowledge society) şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii (lifelong 

learning society). 

Dezvoltarea durabilă şi progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de 

educaţie performant şi flexibil. 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a 

inova. Acest factor merge „mână în mână” cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o societate 

europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. 

Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă 

pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: 

 învaţă pentru a şti, 

 învaţă pentru a face, 

 învaţă pentru a fi, 

 învaţă pentru a trai decent şi sigur în societate şi în orice tip de comunitate. 
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Ce am fost? 
Am fost istorie; o şcoală de cartier ca atâtea altele. Am crescut cu timpul în toate componentele, 

îndeosebi cele valorice. 

 

Ce suntem? 
 şcoală performantă, dorită de populaţia şcolar. 

 un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin competenţă 

şi dăruită idealurilor de performanţă. 

 elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc in acest scop. 

 simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale. 

 

Ce vom fi? 
Vom fi viitorul aşa cum îl visăm; vom fi cei ce vor promova în continuare educaţia bunului simţ 

şi a lucrului bine făcut. 

Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem 

conştienţi că neam a l e s  un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţămînt, ca 

rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: elevii, părinţii şi 

calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a sustenabilităţii scopurilor propuse. 

 

MEDIUL INTERN 
 

Elemente de identificare ale unităţii şcolare 

a) Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 116 

b) Adresa: Şcoala este situaţia in Bucureşti, str. Gura Ialomitei nr.20, sector 3, e-mail:school 

116buc@yahoo.com, tel:021 345 01 02, fax: 021 345 01 02 

c) Şcoala oferă servicii educaţionale comunităţii situate in circumscripţia străzilor Buhuşi, 

Feteşti,Poştaşului,Giurgeni, Jean Steriadi, Crinul de grădină, Vărăşti,etc. învecinându-se cu 

următoarele unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială nr.149, Şcoala Gimnazială nr.82 si Şcoala 

Gimnazială Mexic. 

 

Istoricul şcolii 

Înfiinţată in anul 1976 , Şcoala Gimnazială nr. 116 funcţionează ca instituţie de stat de sine 

statatoare. Şcoala este amplasata intr-o zona din cartierul Titan-Balta Alba, zona cu multa verdeaţa, 

linişte. Populaţia este formată din oameni activi, dar si pensionari, cu toţii preocupaţi să contribuie 

la crearea unui mediu sigur şi de calitate in zona in care trăiesc. 

Populaţia şcolara a fost de-a lungul anilor numeroasa , absolvenţii scolii urmând cursurile unor 

licee de prestigiu si ale unor centre universitare cunoscute, fiind astfel absolvenţi cu o pregătire 

profesională, in cele mai diverse domenii de activitate. 

 

ANALIZA INFORMAŢIILOR 
 

Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ 

 

Baza materială a şcolii 

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară intr-un singur corp de clădite ce 

cuprinde 19 săli de clasă, 3 laboratoare (fizică,chimie,bilogie) 1 cabinet de informatică, 1 cabinet de 

limbi moderne, bibiotecă (fond de carte cu aproximativ 12.000 de exemplare), o modernă sală de 

sport (construita in anul şcolar 2015-2016 şi prevăzută cu teren multifuncţional, tribună cu 104 

locuri, vestiare fete/băieţi, sistem de sonorizare, de climatizare, centrală termică proprie), 1 cabinet 

medical, 1 cabinet metodic, cancelarie şi 3 spaţii pentru birouri (director, secretariat, 

mailto:116buc@yahoo.com
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contabilitate/administraţie). In plus, exista, incepand cu anul şcolar 2012/20 1J un Club Euiopean 

aprobat de ISMB. 

Şcoala este prevăzută cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală, iluminat natural şi artificial. 

Şcoala este dotată cu centrală telefonică, fax, sisteme de climatizare (director,secretariat). 

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier ergonomie adecvat nivelurilor de învăţământ, iar procesul 

de predare-învăţare se desfăşoară prin folosirea unui bogat material obţinut cu sprijinul primăriei de 

sector care a dotat şcoala cu echipamente IT şi un bogat material de uz didactic si administtativ. 42 

unitati laptop, 35 calculatoare, 33 ecrane, 34 videoproiectoare, 3 copiatoare si 6 multifuncţionale. 

Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local al Primăriei sectorului 3, donaţii şi sponsorizări. 

 

 

Resurse umane 
Elevi: 
Populatia scolara din ultimii ani a avut urmatoarea dinamica  

 

AN SCOLAR  

2017-2018 

NIVEL INVATAMANT NR. CLASE NR. ELEVI 

  PRIMAR 10 223 

GIMNAZIAL 8 178 

 

AN SCOLAR  

2018-2019 

NIVEL INVATAMANT NR. CLASE NR. ELEVI 

PRIMAR 10 226 

GIMNAZIAL 8 184 

 

AN SCOLAR  

2019-2020 

NIVEL INVATAMANT NR. CLASE NR. ELEVI 

PRIMAR 10 205 

GIMNAZIAL 8 190 

 

Indicatori de evaluare a performanţelor şcolare - cantitativ şi calitativ 

TABEL SINTETIC – REZULTATE LA EVALUAREA NATIONALA – AN SCOLAR 2017/2018 

LIMBA ȘI  LITERATURA ROMÂNĂ 

Nr. 

elevi 

 

 

Nr elevi 

prezenti 

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 

32 32 - - - - 3 5 7 10 7 - 

Promovabilitate la nivelul disciplinei-  100,00% 

MATEMATICĂ 

Nr. 

elevi 

Nr elevi 

prezenti 

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 

32 32 - - 4 1 9 13 3 - 2 - 

Promovabilitate la nivelul disciplinei- 84,37% 

Promovabilitate- 92,18% 

 

TABEL SINTETIC – REZULTATE LA EVALUAREA NATIONALA – AN SCOLAR 2018/2019 

LIMBA ȘI  LITERATURA ROMÂNĂ 

Nr. 

elevi 

Nr elevi 

prezenti 

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 
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34 34 - - - 2 7 3 7 9 6 - 

Promovabilitate la nivelul disciplinei-  94,11% 

MATEMATICĂ 

Nr. 

elevi 

Nr elevi 

prezenti 
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 

34 34 - - 7 6 7 6 5 2 - 1 

Promovabilitate la nivelul disciplinei- 61,76% 

PROMOVABILITATE-77,93% 

 

TABEL SINTETIC – REZULTATE LA EVALUAREA NATIONALA – AN SCOLAR 2019/2020 

LIMBA ȘI  LITERATURA ROMÂNĂ 

Nr. 

elevi 

Nr elevi 

prezenti 

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 

51 51 - 1 2 6 6 2 10 7 16 1 

Promovabilitate la nivelul disciplinei-  82,35% 

MATEMATICĂ 

Nr. 

elevi 

Nr elevi 

prezenti 

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 

51 50 4 6 - 2 3 8 12 9 6 - 

Promovabilitate la nivelul disciplinei- 76,00% 

PROMOVABILITATE- 79,17% 

 

TABEL SINTETIC CU REZUL TA TE PROCENTUALE DE PROMOVABILITATE LA DISCIPLINELE DE 

LA EVALUAREA NAŢIONALA COMPARATIV PE ANI ŞCOLARI 

 

An școlar Limba română % Matematică% Promovabilitate% 

2017-2018 100,00% 84,37% 92,18% 

2018-2019 94,11% 61,76% 77,93% 

2019-2020 82,35% 76,00% 79,17% 
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Cadre didactice: 

Cadre didactice 2017-2018 

Titulari 
Total Gr I GR II Def Deb Necalif 

24 14 4 4 2 0 

Suplinitori 
Total Gr I Gr II Def Deb Necalif 

14 2 4 0 5 3 

Cadre didactice 2018-2019 

Titulari 
Total Gr I GR II Def Deb 

22 14 2 4 2 

Suplinitori 
Total Gr I Gr II Def Deb 

7 2 3 1 1 

Cadre didactice 2019-2020 

Titulari 
Total Gr I GR II Def Deb 

23 15 2 5 1 

Suplinitori 
Total Gr I Gr II Def Deb 

8 2 0 3 3 
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Personal didactic auxiliar 
Este format dintr-un secretar, un contabil şi un administrator de patrimoniu. 

Personal nedidactic 
Activitatea de întreținere administrativă este asigurată de 4 îngrijitoare și 1 muncitor calificat (cu autorizație 

de fochist).
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CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
 

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile 

dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul 

pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, dorinţa de afirmare. 

Climatul organizaţiei şcolare este caracterizat prin dinamism şi un grad înalt de angajare a 

membrilor şcolii; este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind 

deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Conducerea şcolii este deschisă şi receptivă la sugestiile cadrelor didactice, ale personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic, le recunoaşte competenţele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină în 

realizarea activităţilor. Managementul este transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în 

oameni, în capacităţile lor creative şi de autocontrol. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în 

activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

Cultura organizaţională cuprinde un ansamblu de trăsături având ca valori dominante 

cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, 

entuziasm şi dorinţa de afirmare. Şcoala gimnazială nr. 116 funcţionează şi se dezvoltă prin efortul 

combinat al structurii de conducere a şcolii, al personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia 

alcătuind comunitatea educaţională. 

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi 

şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de 

învăţământ Preuniversitar. în conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme 

privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi 

dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe. 

Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, opţiunile 

părinţilor şi ale elevilor, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere 

tinerilor o educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile preşcolar, primar şi 

gimnazial în condiţii de egalitate, fară deosebire de sex, vârstă, etnie, religie. 

De asemenea, şcoala noastră reuşeşte să asigure atingerea standardelor de performanţă 

conforme dimensiunii europene pentru integrarea ulterioara a absolvenţilor în liceele cu diferite 

profiluri si specializări din Bucureşti. 

În ŞCOALA GIMNAZIALA NR.116 elevii au drepturi egale de acces la nivelul preşcolar, 

primar si gimnazial, indiferent de condiţia materiala si sociala, de rasa, de naţionalitate, de 

apartenenţa politica sau religioasa, fara restrictii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare, 

invatamantul preşcolar, primar si gimnazial find organizat pe grupe/ clase, in funcţie de varsta 

elevilor. 

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt: 

Perfecţionare: 
Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor 

profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale. 

Calitate şi eficienţă: 
Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv-

educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali. 

Lucrul în echipă: 
Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, 

dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative. 

Cooperare şi respect: 
Vom promova respectul reciproc şi cooperarea prin colaborare mai activă cu părinţii, cu 

comunitatea, cu instituţiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei. 
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MEDIUL EXTERN 

 

CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I. 
Acest Plan de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte 

normative: 

 Legea 1-2011, Legea educaţiei naţionale; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

(R.O.F.U.I.P.) aprobat prin Ordinul M.E.C NR.5447/31 08 2020 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.; 

 Programul de Guvernare, capitolul Educaţie; 

 LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare 

de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de 

acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

externa a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar. 

 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

învăţământul preuniversitar; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

 Ordin 3638/ 27.03.2012 Aprobarea standardelor de formare continuă a persoanelor cu funcţii 

manageriale; 

 OMECTS nr. 3545/2012 Adoptarea politicii în managementul educaţional preuniversitar. 

 Ordinul MEC nr. 5447 / 2020, privind activităţile specifice funcţiei de diriginte. 

 

ANALIZA P.E.S.T.E. 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi 

legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social 

intern şi de integrarea în structurile economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de 

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

asigurarea finalităţilor educaţionale. 

De aceea, este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de 

dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 

Analiza PEST(E) a permis identificarea următorilor factori care influenţează activitatea Şcolii 

Gimnaziale nr.l 16 Bucureşti. 

POLITIC 
Strategia de guvernare în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective: 

 Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ; 

 Asigurarea politicilor de echitate socială; 

 Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală 

şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către 

mediul social, economic şi cultural; 
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 Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de 

dezvoltare economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active; 

 Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educaţie şi de formare profesională; 

 Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare 

socioeconomică; 

 Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional; 

 Permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românească; 

 Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic; 

 Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional; 

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

şi analize; 

 Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice şi 

întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii. 

 Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat 

de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere; 

 Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie; 

 Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în 

vederea atingerii obiectivelor mai sus menţionate; 

 Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de 

finanţare private; 

 Respectarea principiului dialogului social; 

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

iniţiativele comune în domeniul educaţiei, cercetării, atât la nivelul Uniunii, cât şi în afara acesteia 

(colaborarea cu Asia, Australia, America Latină, America de Nord şi Africa); 

 Creşterea rolului României în acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei altor ţări, în 

vederea atingerii obiectivelor asociate iniţiativei Education for ALL, iniţiativă susţinută de ONU şi 

coordonată la nivel global de UNESCO. 

 

ECONOMIC 
Pe plan naţional este încurajată politica de dezvoltare a sectorului privat, a industriilor mici şi 

mijlocii, ceea ce determină diversificarea ofertelor de şcolarizare; în plan local, datorită diferenţelor 

de dezvoltare economică, apar dezechilibre ce generează un acces inegal la educaţie. Nivelul mic al 

câştigurilor lunare în familiile elevilor influenţează negativ posibilitatea lărgirii bazei didactice a 

învăţământului prin contribuţia părinţilor, la nivel de unitate şcolară. 

De aceea, din perspectiva descentralizării financiare şi a nevoii de adaptare a ofertei 

educaţionale la raportul real dintre cererea şi oferta de pe piaţa muncii, implicarea mediului de afaceri 

şi dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, vor fi soluţii oportune, care vor contribui la 

atenuarea fenomenului migraţiei forţei de muncă. 

Cauze de natură economică ce au implicaţii în instruirea elevilor: 

 condiţii grele de viaţă şi de studiu pentru elevii provenind din familiile cu părinţi şomeri 

 diminuarea motivaţiei pentru învăţătură a elevilor 

 dezbinarea unor familii din cauza lipsurilor materiale 

 plecarea multor părinţi în străinătate în căutare de locuri de muncă şi lăsarea copiilor în grija 

bunicilor 

 şanse reduse pentru absolvenţii de studii medii de a găsi un loc de muncă. 

 

SOCIAL 

Populaţia sectorului 3 din Bucureşti la 20 oct. 2011: 468.547 locuitori. 
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Etnie predominantă: etnia română (reprezentând 96,3 % din totalul populaţiei); 

Rata şomajului la nivelul municipiului Bucureşti: 2,04 %(sectorul 3 inregistreaza cel mai mare 

nr. de şomeri). 

 

Principalele concluzii desprinse din analiza demografică a sectorului 3 

Populaţia sectorului 3 este în creştere conform datelor din Strategia de dezvoltare durabilă a 

Sectorului 3 pentru perioada 2014-2020 

Evoluţia populaţiei de vârstă şcolară se află pe o curbă ascendentă. 

Lipsa locurilor de muncă a generat în rândul populaţiei active fenomenul de migraţie în 

străinătate în scopul căutării de locuri de muncă. 

Discrepanţa dintre veniturile diferitelor categorii sociale, prejudecăţile familiei în alegerea unei 

meserii determină o inegalitate a şanselor tinerilor în obţinerea unui loc de muncă. 

Creşterea numărului familiilor monoparentale 

Creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor. 

 

Impactul asupra şcolii: 

Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii de învăţământ, şi, 

indirect, încadrarea personalului didactic. 

Situaţia materială precară a familiilor multor elevi, costul ridicat al achiziţionării rechizitelor, 

caietelor etc., au efecte negative asupra participării la educaţie, de la dezinteres până la absenteism. 

Elevii proveniţi din familii dezbinate sau din familii cu unul sau ambii părinţi aflaţi la muncă 

în străinătate sunt expuşi la numeroase riscuri privind securitatea fizică şi psihică, diminuarea 

interesului pentru şcoală, consum de droguri, delincvenţa juvenilă etc. 

Se impune o colaborare mai strânsă între şcoală şi partenerii locali: Primăria, Poliţia de 

Proximitate, D.G.A.S.P.C., Direcţia de Sănătate Publică, Asociaţia Antidrog etc. 

Creşte rolul şcolii în cadrul comunităţii; oferta educaţională trebuie adaptată la specificul şi 

cerinţele comunităţii. 

 

TEHNOLOGIC 

În municipiul Bucureşti/sectorul 3există o variată ofertă în ceea ce priveşte reţele de televiziune 

prin cablu, reţele de telefonie fixă şi mobilă. 

Există mijloace modeme de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor comerciale, de 

transport, turism, telecomunicaţii etc., cât şi la nivelul familiilor / persoanelor din municipiul 

Bucureşti . Majoritatea familiilor au calculator şi conexiune la Internet, care le conferă acces la 

informare. Tehnologia are un rol determinant în progresul societăţii. Sectorul tehnologic cu cel mai 

mare impact asupra creşterii calităţii şi eficientizării procesului de învăţământ îl reprezintă tehnologia 

informaţiilor. 

Şcoala Gimnazială nr. 116 pune la dispoziţia elevilor şi cadrelor: 

 calculatoare conectate la internet şi videoproiectoare 

 imprimante şi/sau copiatoare în laboratoare, cabinete, birouri 

 camere video de monitorizare a tuturor spaţiilor şcolare 

 soft educaţional pentru diferite discipline: matematică, fizică, biologie, chimie, istorie, 

geografie. 

Cadrele didactice au competenţe de utilizare a tehnologiei informaţiei şi utilizează TIC în 

activitatea didactică şi în activitatea de autoinstruire. 

Elevii sunt iniţiaţi în utilizarea calculatorului în cadrul unor discipline opţionale introduse în 

Curriculum la Decizia Şcolii. 

 

ECOLOGIC 
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Integrarea în Uniunea Europeană impune respectarea unor norme de protejare a mediului de 

către unităţile şcolare. Proiectele educaţionale realizate de şcoala noastră nu afectează mediul prin 

activităţile desfăşurate şi respectă principiile dezvoltării durabile. Educaţia ecologică în unităţile de 

învăţământ devine prioritară. Şcoala noastră se implică în rezolvarea problemelor de mediu prin 

derularea de proiecte ecologice şi activităţi de voluntariat privind educaţia ecologică, în proiectele de 

protejare a mediului, şcoala noastră a avut o abordare interdisciplinară şi a stimulat munca în echipă. 
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ANALIZA SWOT 

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) S.W.O.T., 

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

 

CURRICULUM 
 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Pentru fiecare nivel de şcolarizare există 

material curricular corespunzător (planuri 

de învăţământ şi programe şcolare, 

auxiliare curriculare, manuale, caiete de 

lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare, softuri 

educaţionale 

O bună colaborare între învăţători şi 

profesori, mai ales pentru clasele ce termină 

ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a 

elevilor în ciclul secundar 

Programe CDŞ elaborate de cadrele 

didactice ale şcolii; 

Pregătire suplimentară pentru Evaluarea 

Naţională, olimpiade şi concursuri şcolare; 

Proces instructiv-educativ de calitate 

demonstrat prin rezultate şcolare bune, 

procent de promovabilitate la evaluările 

naţionale foarte bun, premii la olimpiadele, 

concursurile şcolare : 

Insuficienta utilizare a materialelor 

didactice, a tehnicii informaţionale şi a 

metodelor active în demersul didactic; 

Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea 

ce conduce la o distribuire inegală a 

efortului elevilor; 

Lipsa autonomiei şcolii în selectarea 

cadrelor didactice; 

Formarea deficitară a cadrelor didactice 

pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu 

ADHD. 

Programe şcolare încărcate; 

Incapacitatea unor cadre didactice de a 

recepta şi aplica metodele şi tehnicile 

modeme de învăţare şi evaluare ; 

OPORTUNITĂTI AMENINŢĂRI 

Oferta mare de auxiliare didactice permite o 

selecţie riguroasă in vederea achiziţionării; 

CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei 

de informare şi cunoaştere in diferite 

domenii de activitate, contribuind la 

dezvoltarea inteligenţelor multiple, bază 

pentru formarea omului viitorului; 

C.D.Ş. permite valorificarea abilităţilor 

individuale ale copiilor şi le poate trezi 

interesul pentru alegerea unei profesii; 

Există site-uri specializate în oferirea de 

materiale şi soft-uri pentru cadre didactice 

Programele şcolare la anumite discipline 

sunt prea încărcate; 

Programe necorelate la discipline din 

aceeaşi arie curriculară (de exemplu, la 

matematică şi fizică - aria curriculară 

Matematică şi ştiinţe); 

Manualele nu sunt în concordanţă cu 

programa şcolară, ceea ce impune 

achiziţionarea de către elevi a unor 

materiale auxiliare; 

Costul materialelor auxiliare sporeşte 

anual şi este suportat din ce in ce mai 

greu de către părinţi; 

 

 

 

 

 

 

 



Proiect de dezvoltare institutionala                                                                                                                     Petru-Iulian FLESNER 

__________________________________________________________________________________________________________ 

15 
 

 

 

 

 

 

RESURSA UMANĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadre didactice calificate în proporţie de 

100%, dintre care 75,30% cu gradul I ^ 

Colectiv stabil de cadre 

didactice, format în proporţie de 95% din 

cadre didactice titulare; 

Cadre didactice competente, dedicate 

meseriei şi apreciate în comunitate; 

Delimitarea clară a responsabilităţilor 

cadrelor didactice şi o bună coordonare a lor 

de către echipa de management; 

Relaţii interpersonale bune, un climat de 

cooperare între cadrele didactice, relaţii 

deschise, bazate pe respect reciproc; 

Participarea cadrelor didactice la 

perfecţionări prin grade didactice şi cursuri 

de formare; 

Cadre didactice cu abilităţi în domeniul IT şi 

preocupări pentru predarea asistată de 

calculator; 

Cadre didactice cu norma didactică la 

mai multe şcoli; 

Insuficienta implicare a unui număr 

restrâns de cadre didactice în viaţa 

şcolii; 

Insuficienta preocupare a unor cadre 

didactice pentru respectarea de către 

elevi a normelor din Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a şcolii privind 

ţinuta şi disciplina elevilor; 

Reticenţa unui număr mic de cadre 

didactice cu privire la utilizarea noilor 

tehnologii în lecţii; 

Lipsa de motivaţie pentru învăţătură a 

unor elevi, slaba implicare a acestora în 

propria lor dezvoltare; 

Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, 

care sunt lăsaţi în grija în grija bunicilor 

sau altor rude care nu au un control 

eficient asupra lor; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Oferte de cursuri de formare din partea CCD 

şi altor institutii; 

Titularizarea prin concurs a cadrelor 

didactice; 

Părinţi care solicită şi manifestă interes 

pentru o pregătire de calitate. 

Scăderea motivaţiei şi interesului 

cadrelor didactice pentru activităţile 

profesionale datorită salariilor mici; 

Criza de timp apărută în urma actualei 

situaţii economice reduce participarea 

unora dintre părinţi la viaţa şcolară şi 

are implicaţii în relaţiile cadru didactic - 

părinte, părinte - elev, cât şi în 

performanţa şcolară a elevilor; 

O depreciere a statutului profesorului în 

societate (plecând de la nivelul 

guvernării şi încurajată de mass-media), 

ceea ce determină dificultăţi în 

impunerea cadrului didactic, ca 

principal factor al educaţiei, în faţa 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi 
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RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Colaborarea cu Primăria, DGASPC, ISU, 

Poliţia locală,biserica etc.; 

Parteneriat între şcoală şi Poliţia în scopul 

derulării unor programe de combatere a 

delincvenţei juvenile, prevenirea traficului de 

persoane şi educaţie rutieră; 

Relaţii de parteneriat cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor, menţinute prin 

întâlniri semestriale; 

Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin 

mass-media locală ^ Desfăşurarea unor 

programe educaţionale Relaţii de colaborare 

cu diverse instituţii pentru realizarea unor 

activităţi extracurriculare 

Inexistenţa proiectelor departeneriat cu 

şcoli şi instituţii din ţări europene; 

Număr mic de cadre didactice implicate în 

proiecte de cooperare cu alte şcoli şi 

instituţii culturale Implicare scăzută a 

unor părinţi în activităţile extracurriculare 

iniţiate de şcoală la nivel gimnazial, 

justificată (parţial) de lipsa de timp; 

Inconsecvenţă în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Disponibilitatea unor instituţii de a veni in 

sprijinul şcolii: primărie, biserică, poliţie etc.; 

Deschiderea spre colaborare a unor şcoli şi 

instituţii din diferite ţări europene; 

Lansarea în 2014 a Programului Erasmus plus, 

care finanţează mobilităţi de formare ale 

cadrelor didactice şi proiecte de parteneriat 

european; 

Scăderea populaţiei şcolare, determinată 

de sporul natural negativ şi de fenomenul 

de migrare a forţei de muncă în 

străinătate; 

Aportul mass-mediei la creşterea violenţei 

fizice şi verbale în rândul tinerilor; 

Lipsa motivării materiale a cadrelor 

didactice ce se implică în derularea 

proiectelor; 

Fonduri insuficiente pentru finanţarea 

proiectelor Erasmus plus din domeniul 

şcolar. 



Proiect de dezvoltare institutionala                                                                                                                     Petru-Iulian FLESNER 

__________________________________________________________________________________________________________ 

17 
 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI 
 

MISIUNE ŞI VIZIUNE 

 

VIZIUNE 

Şcoala Gimnaziala nr.116 Bucureşti este o institutie democratica, plina de dinamism, ce manifesta deschidere pentru orice tip de educaţie si cultura 

adaptat realitatii si contextului local. 

 

MISIUNE 

Şcoala Gimnazială nr.116 Bucureşti îşi propune să asigure: 

 educaţie de calitate, modernă şi flexibilă, adaptată nevoilor şi aspiraţiilor individuale, în concordanţă cu cerinţele comunităţii; 

 educaţie în spiritul demnităţii şi toleranţei; al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; al ataşamentului faţă de valorile moral 

civice; 

 educaţie pentru dezvoltarea durabilă, prin cultivarea respectului pentru mediul înconjurător natural, social şi cultural. 

 

ŢINTE STRATEGICE 

Ţintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a 

unităţii şcolare şi prin care se va îndeplinii misiunea şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala noastră 

doreşte să le dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească. 

Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială nr.l 16 Bucureşti pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt: 

T1. Creşterea calităţii educaţiei prin perfecţionarea pregătirii metodice şi ştiinţifice a cadrelor didactice şi asigurarea unui management performant 

T2. Inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii 

T3. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfşurării unui învăţământ de calitate 

T4. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

 

ARGUMENTE PENTRU STRATEGIE 

Strategia aleasă de noi, în condiţiile existente, este preferabilă deoarece: 

 respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale şi locale; 

 este realizabilă cu resurse materiale şi umane existente şi previzibile; 

 foloseşte eficient resursele disponibile; 

 este rezultatul consensului în cadrul comunităţii; 

 duce la creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală. 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

 

T.l. Creşterea calităţii educatei prin perfecţionarea pregătirii metodice şi ştiinţifice a cadrelor didactice şi asigurarea unui management 

performant 

Opţiunea curriculară 
Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei în resursa 

umană 
Opţiunea relaţiilor comunitare 

Proiectarea activităţilor manageriale 

pe baza unei diagnoze pertinente, 

specifice, realiste, cu ţinte strategice 

care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în educaţie; 

Cunoaşterea de către toate cadrele 

didactice a documentelor de politică 

educaţională elaborate extern şi 

intern (MEn, ISMB, şcoală) şi 

implementarea lor prin planurile 

specifice ale catedrelor şi comisiilor 

de specialitate; 

Implementarea curriculumului 

şcolar, prin parcurgerea integrală a 

programei şi a C.D.Ş., utilizând în 

procesul de predare-învăţare metode 

activ participative în scopul 

stimulării interesului elevilor; 

Diversificarea ofertei de opţionale, 

prin propunerea unor programe 

personalizate, atractive; 

Proiectarea diferenţiată a demersului 

didactic. 

Asigurarea fondurilor 

necesare pentru 

achiziţionarea de noi 

mijloace de învăţământ şi 

material didactic; 

Luarea deciziilor referitoare 

la necesarul resurselor 

financiare prin consultarea 

organismelor de lucru; 

Folosirea eficientă a 

materialului didactic şi a 

mijloacelor de învăţământ 

din dotare; 

Recondiţionarea periodică a 

mijloacelor de învăţământ 

aflate în dotare; 

îmbogăţirea fondului de 

carte; 

Implicarea activă a tuturor 

cadrelor didactice în găsirea 

de sponsori pentru derularea 

de activităţi educative. 

Perfecţionarea competenţelor 

manageriale prin participarea 

echipei manageriale şi a şefilor de 

comisii metodice la cursuri de 

management educaţional; 

Perfecţionarea cadrelor didactice 

pentru utilizarea şi eficientizarea 

metodelor de predare activ- 

participative, pentru iniţierea şi 

dezvoltarea de proiecte 

educaţionale; 

Distribuirea de responsabilităţi 

tuturor cadrelor didactice, în 

vederea valorificării potenţialului 

individual prin consultare şi 

implicare; 

Evaluarea performanţelor cadrelor 

didactice pe baza indicatorilor de 

performanţă; 

Motivarea cadrelor didactice 

şi elevilor cu performanţe la 

competiţiile municipale şi 

naţionale 

[ J Identificarea, prin 

evaluare instituţională, a 

nevoilor de educaţie ale 

comunităţii locale şi 

căutarea posibilităţilor de 

satisfacere a acestora în 

cadrul normativ existent şi 

cu resursele disponibile; 

1.3.1.1. Colaborarea cu 

autorităţile locale în 

derularea de proiecte şi 

programe de dezvoltare 

şcolară; 

1.3.1.2. Desfăşurarea de 

acţiuni în colaborare cu 

parteneri externi din mediul 

educaţional şi din afara 

acestuia; 

1.3.1.3. Diseminarea 

rezultatelor valoroase din 

activitatea şcolii şi 

promovarea lor 

încomunitate prin 

organizarea de activităţi în 

cadrul centrelor metodice, 

articole informative în 

massmedia, site-ul şcolii 

RESURSE STRATEGICE: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 
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 Resurse materiale şi financiare: material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri 

de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaţionale sunt reprezentate legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISMB, legislaţie actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodişti, formatori, mentori din cadrul şcolii şi, dacă este cazul, 

experţi din exterior; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări şcolare durabile şi pentru 

evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: ISMB , MEN, Primăria, Consiliul local. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii şi conducerea şcolii; 

 Creşterea interesului elevilor pentru şcoală, măsurat în rezultate şcolare bune şi foarte bune, procent de promovabilitate în creştere şi scăderea ratei 

absenteismului; 

 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea naţională şi medii ridicate de admitere în liceu; 

 Mai mulţi elevi premiaţi la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene şi naţionale; 

 Creşterea gradului de satisfacţie a elevilor şi părinţilor faţă de metodele utilizate în predare-învăţare; 

 relaţie mai bună a şcolii cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

 imagine bună a şcolii în comunitate şi în afara acesteia. 
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T.2. Inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii 

Opţiunea curriculară 
Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei în resursa 

umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

Introducerea în cadrul CDŞ a 

unei discipline opţionale pentru 

iniţierea elevilor din ciclul primar 

în utilizarea calculatorului şi 

intemetului; 

Actualizarea permanentă a 

programelor existente pentru 

disciplinele opţionale de TIC, 

prin sincronizarea acestora cu 

noile versiuni ale programelor 

din suita Office; 

Integrarea TIC în lecţiile de la 

disciplinele din trunchiul comun, 

atât în etapa de predare -învăţare, 

cât şi în etapa de evaluare; 

Menţinerea în stare de bună 

funcţiune a calculatoarelor şi 

echipamentelor TIC din 

dotarea laboratoarelor şi 

claselor; 

înlocuirea echipamentelor 

TIC uzate fizic şi moral; 

Identificarea de noi surse de 

finanţare pentru reînnoirea 

echipamentelor TIC; 

Achiziţionarea de software 

educaţional şi programe 

antivirus; 

Acces la internet printr-o 

conexiune de viteză 

superioară. 

Actualizarea periodică a 

competenţelor cadrelor didactice 

de utilizare a noilor tehnologii 

prin participarea la cursuri de 

formare în domeniul TIC; 

Implicarea cadrelor didactice în 

activităţi şi proiecte privind 

siguranţa elevilor pe internet 

(Safer Internet Day); 

Prevenirea elevilor cu privire la 

riscurile la care se expun 

utilizând reţele de socializare 

(Facebook, Twitter.,etc); 

Informarea elevilor despre 

legislaţia în vigoare cu privire la 

drepturile de autor pentru 

produsele soft şi măsurile de 

protecţia datelor (licenţă, 

produse freeware/shareware, 

accesarea site-urilor protejate, 

protejarea identităţii); 

Participarea cadrelor didactice şi 

elevilor la proiecte educaţionale 

online (Etwinning, ). 

Conştientizarea părinţilor cu 

privire la efectele nocive ale 

utilizării excesive de către 

copii a calculatorului şi 

intemetului, prin 

introducerea unor teme 

adecvate la lectoratele cu 

părinţii; 

Colaborarea şcolii cu 

părinţii pentru educarea 

copiilor privind utilizarea'în 

siguranţă a intemetului; 

Implicarea şcolii în proiecte 

educaţionale online cu 

parteneri locali, regionali 

şi/sau naţionali; D 

Colaborarea cu autorităţile 

locale, cu alţi parteneri de la 

nivel local şi cu parteneri 

externi pentru accesarea de 

fonduri europene în scopul 

finanţării de proiecte de 

dezvoltare şcolară axate pe 

dotări cu echipamente IT şi 

produse software. 

RESURSE STRATEGICE: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale; 

 Resurse materiale şi financiare: reţea de calculatoare, echipamente IT, softuri educaţionale, conexiune internet, birotică şi consumabile; 

material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, materiale didactice specifice); programe de activităţi, proiecte; 

 Resursele informaţionale sunt reprezentate legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISMB, legislaţie actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, 

 Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări şcolare durabile şi 

pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
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 Resurse de autoritate şi putere: ISJ , MEN, Primăria, Consiliul local. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Perfecţionarea competenţelor TIC ale cadrelor didactice; 

 Dezvoltarea deprinderilor elevilor de utilizare a sistemelor de calcul şi a unor produse software de largă răspândire; □ 

 Creşterea capacităţii de comunicare a elevilor utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional; 

 Inovarea strategiilor didactice prin integrarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ; 

 Creşterea motivaţiei elevilor pentru şcoală, ca urmare a utilizării unor metode interactive de predare-învăţare; □ 

 Creşterea gradului de implicare a elevilor în propria lor instruire; 

 Creşterea gradului de satisfacţie al părinţilor pentru serviciile educaţionale oferite de şcoală; 

o mai bună valorificare a dotării TIC a şcolii prin utilizarea softurilor educaţionale în lecţii la disciplinele din trunchiul comun;  

 Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii ca urmare a modernizării procesului instructiv-educativ prin utilizarea noilor tehnologii.
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T3. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate 

Opţiunea curriculară 
Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

Susţinerea în cadrul orelor de 

consiliere şi orientare a unor 

teme privind educaţia rutieră, 

traficul de persoane, riscurile 

consumului de droguri şi 

substanţe etnobotanice, educaţie 

pentru sănătate; 

Reactualizarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare a 

Şcolii prin introducerea de noi 

sancţiuni în cazul nerespectării 

normelor de conduită în şcoală; 

Includerea în cadrul lecţiilor a 

unor momente educative 

privind păstrarea curăţeniei şi 

întreţinerea bazei materiale a 

şcolii, în scopul menţinerii unui 

ambient plăcut şi curat, 

favorabil desfăşurării activităţii 

în condiţii optime; 

Includerea în cadrul lecţiilor de 

dirigenţie a unor teme având 

drept scop diminuarea violenţei 

în comportamentul elevilor. 

Proiecte de buget fundamentate 

care să acopere cheltuielile de 

întreţinere şi reparaţii; 

Realizarea unei execuţii bugetare 

echilibrate; 

Realizarea programului de 

achiziţii de bunuri şi servicii în 

condiţiile legii; 

întreţinerea bazei materiale 

existente şi îmbunătăţirea 

acesteia prin diverse mijloace de 

atragere a resurselor; 

Asigurarea bazei logistice pentru 

evaluarea elevilor claselor a Il-a, 

a IV-a, a Vl-a şi a VUI-a, pentru 

olimpiade şcolare, pentru 

activităţile educative şi 

sportive,extracurriculare şi 

concursurile şcolare; 

Aplicarea prevederilor 

Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Şcolii pentru 

recuperarea pagubelor produse 

de elevi; 

Asigurarea resurselor umane 

necesare desfăşurării în 

condiţii optime a procesului 

instructiv educativ; 

Consultarea factorilor 

implicaţi (Primărie, Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor) în 

repartizarea bugetului; 

Asumarea răspunderii 

personalului didactic privind 

păstrarea patrimoniului şcolii; 

Implicarea membrilor 

consiliului de administraţie în 

gestionarea bunurilor şi 

recuperarea pagubelor; 

Monitorizarea respectării de 

către elevi şi personalul şcolii 

a legislaţiei în vigoare, a 

prevederilor Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare a 

Şcolii. 

Reactualizarea 

parteneriatului cu Poliţia în 

vederea creşterii siguranţei 

elevilor şi cadrelor didactice, 

pentru combaterea delincvenţei 

juvenile şi a manifestărilor 

violente, a absenteismului, prin 

realizarea unor ore de consiliere 

şi orientare cu participarea 

cadrelor de poliţie; 

Colaborare cu ISU în vederea 

iniţierii elevilor pentru adoptarea 

unui comportament adecvat în 

situaţii de urgenţă, prin 

prezentări teoretice la orele de 

dirigenţie, urmate de exerciţii 

demonstrative, simulări; 

Parteneriat cu Direcţia de 

Sănătate Publică şi Agenţia 

Antidrog în vederea organizării 

de activităţi de informare a 

elevilor privind efectele nocive 

ale consumului de droguri; 

Implicarea Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor 

menţinerea disciplinei elevilor şi 

combaterea absenteismului. 

RESURSE STRATEGICE: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, personal auxiliar, autorităţi locale; 

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

 curriculare, softuri educaţionale); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislaţie actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, experţi din exterior; 
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 Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru 

evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: ISJ , MEN, Primăria, Consiliul local. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Cadrele didactice realizează proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere asigurarea 

condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

 Creşterea gradului de siguranţă al elevilor în şcoală; 

 Creşterea numărului de elevi implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 

 Creşterea interesului elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii; 

 Rezultate bune la evaluarea naţională şi medii ridicate la admiterea în licee; 

 Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor şi părinţilor faţă de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală;
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T4. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

Opţiunea curriculară 
Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea relaţiilor comunitare 

Educarea elevilor prin 

disciplinele de bază pentru 

formarea deprinderilor de 

colaborare şi de muncă în 

echipă; 

Promovarea valorilor europene 

în cadrul disciplinelor din aria 

curriculară „Om şi societate”; 

Dezvoltarea competenţelor de 

comunicare în limba engleză a 

elevilor prin introducerea în 

CDŞ a unei discipline 

opţionale; 

Dezvoltarea abilităţilor elevilor 

de comunicare prin intermediul 

noilor tehnologii în cadrul 

disciplinelor opţionale din 

domeniul TIC; 

Activităţi extracurriculare 

complementare; 

Asigurarea coerenţei între 

competenţele prevăzute de 

programele şcolare şi cele 

dobândite în activităţi realizate 

în parteneriat cu şcoli din UE. 

Asigurarea comunicării eficiente 

prin dotare tehnică şi servicii 

Internet de calitate; 

Multiplicarea materialelor 

informative (tipărite şi 

electronice) pentru diseminarea 

în şcoală a informaţiilor privind 

oportunităţile de cooperare 

europeană oferite de Programul 

Erasmus plus; 

Identificarea de surse de 

(co)finanţare a activităţilor şi 

produselor realizate în cadrul 

proiectelor europene 

Cadrele didactice implicate în 

proiecte în scopul 

perfecţionării competenţelor 

de elaborare, implementare şi 

management al proiectelor 

europene; 

Organizarea echipelor de 

proiect (profesori, elevi): 

selectarea participanţilor, 

repartizarea sarcinilor, 

stabilirea strategiilor de 

implementare, evaluare şi 

diseminare; 

Stimularea cadrelor didactice 

în direcţia diversificării 

parteneriatelor cu organizaţii 

locale şi de la nivel naţional 

sau european; 

Informarea corectă şi 

completă a cadrelor didactice 

şi elevilor şcolii privind 

activităţile proiectelor de 

cooperare europeană 

Angajarea de parteneriate cu alte 

şcoli şi asociaţii din zonă, din 

ţară sau din străinătate, în scopul 

realizării unor proiecte 

educaţionale comune; 

Implicarea părinţilor, 

reprezentanţilor comunităţii şi 

partenerilor tradiţional în 

proiectele de cooperare; 

Revizuirea relaţiilor de 

parteneriat (proiecte 

autofinanţate) şi orientarea 

acestora spre ţinta propusă; 

Elaborarea şi implementarea de 

proiecte de cooperare finanţate 

din fonduri europene prin 

Programul Erasmus plus 

Popularizarea activităţii şcolii, a 

rezultatelor obţinute de elevi şi 

cadre didactice în 

cadrul proiectelor prin 

massmedia, internet, în vederea 

creşterii prestigiului şcolii în 

comunitate; 

RESURSE STRATEGICE: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, personal auxiliar, autorităţi locale; 

 Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, 

echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ISJ, site Erasmus plus, legislaţie actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte europene, formatori, experţi din exterior; 
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 Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru 

evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: ISJ , MEN, Comisia europeană, Primăria, Consiliul local. 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Cadre didactice iniţiate în elaborarea şi gestionarea proiectelor europene finanţate prin Programul Erasmus plus □ 

 Elaborarea de proiecte pentru mobilităţi de formare Erasmus plus KA1 şi proiecte de parteneriat strategic KA2; 

 Creşterea interesului elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare, reflectată de creşterea numărului elevilor implicaţi; □ 

 Creşterea gradului de satisfacţie al elevilor şi părinţilor faţă de proiectele realizate; 

 Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei din şcoală prin promovarea valorilor privind competenţele cheie pentruînvăţarea pe tot parcursul 

vieţii; 

 Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii prin diseminarea activităţilor şi rezultatelor proiectelor implementate 
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
 

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

DOMENIUL FUNCŢIONAL PROGRAME PROPUSE 
ŢINTA 

STRATEGICĂ 

Dezvoltarea currriculară 
Creşterea calităţii activităţii de predare-învăţare 

Inovarea procesului instructiv-educativ prin utilizarea noilor tehnologii 

TI 

T2 

Dezvoltarea resurselor umane 
Perfecţionarea pregătirii metodice şi ştiinţifice a cadrelor didactice 

Perfecţionarea competenţelor manageriale 

TI 

TI 

Dezvoltarea bazei materiale Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de siguranţă T3 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 
Diversificarea parteneriatelor la nivel local 

Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii 

T4 

T4 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 
 

În elaborarea prezentului Proiect de Dezvoltare Instituţională, au fost consultaţi: 

 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităţilor strategice care trebuie urmărite pentru 

realizarea misiunii pe care şcoala şi-a asumat-o; 

 reprezentanţi ai părinţilor pentru a determina aşteptările acestora şi modul în care au fost 

atinse până acum; au fost reţinute aspecte pe care părinţii doresc să le ameliorăm şi să le dezvoltăm 

în etapele următoare. 

Consultările au fost realizate în septembrie 2020, în perioada de elaborare a proiectului.Prezentul 

PDI intră în vigoare începând cu octombrie 2020. PDI este documentul principal pe baza căruia se 

vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii. 

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2020-2021, pe 

informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre 

didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. Pentru realizarea obiectivelor 

propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare, dar pot 

apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. 

Directorul şcolii este răspunzător de realizarea obiectivelor din PDI şi are datoria de a stabili direcţiile 

de acţiune şi de a interveni cu măsuri de optimizare a acestora. 

Se vor monitoriza rezultatele obţinute în toate etapele de aplicare a PDI. Datele şi informaţiile 

colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului 

de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaţionali, impactul asupra 

mediului intern şi extern, nivelul costurilor, oportunitatea 

continuării/ dezvoltării/diversificării acţiunilor. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, 

şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. 

Planurile operaţionale vor fi monitorizate de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC). 

Membrii comisiilor metodice îşi vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din 

planurile operaţionale, cel puţin o dată la sfârşitul semestrelor. Concluziile reieşite din evaluarea 

realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual privind starea învăţământului din şcoala 

noastră, şi se vor stabili măsuri corective şi ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârşitul 

semestrelor I şi II vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din planurile operaţionale asociate 

semestrului încheiat. 

Pe perioade scurte (anuale, semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi 

obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul 

managerial anual al şcolii. Revizuirea PDI se va face, de regulă, la începutul anului şcolar, în lunile 

septembrie - octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învăţământului în 

şcoală, în anul şcolar încheiat, şi pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcţi şi indirecţi ai 

şcolii. 

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

activităţilor, sau dacă planul de lucru trebuie modificat. 

 

 

Modalităţi de evaluare: 
Fişe şi alte instrumente de autoevaluare 

Chestionare 

Evaluare externă 

Rapoarte scrise 

Şedinţe periodice 

Fişe de analiză a documentelor şcolii 

Ghiduri de bune practici 

Ghiduri de observaţie 

Situaţii statistice. 
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Indicatori de evaluare: 
% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative; 

% din numărul elevilor realizează progres şcolar; 

% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi/sau extraşcolare; 

% elevi cu abandon şcolar; 

% laboratoare de informatică funcţionale 

% activităţi monitorizate; 

 

Modalităţi de diseminare: 

 afişarea PDI în şcoală, la loc vizibil, 

 înaintarea unui exemplar autorităţilor competente 

 prezentarea proiectului partenerilor 

 realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor didactice, elevilor, 

părinţilor şi membrilor comunităţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


