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1. Fișa de identificare a unității de învățământ 
 

 Denumirea şcolii: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU’’  

 Adresa: Rădăuţi, str. Iancu Flondor, nr. 3 

 Tel/fax: 0230/561850  

 E-mail: sc3radauti@yahoo.com 

 Website: http//www.scoala3radauti.ro 

 Tipul unității de învățământ: şcoală gimnazială  

 Forma de învățământ: zi 

 Limba de predare: limba română  

 Unitatea şcolară: cu personalitate juridică 

 

2. Preambul 
 

,,În Europa, dezvoltarea economică şi socială din ultima decadă a demonstrat necesitatea 

crescândă a unei dimensiuni europene a educaţiei şi formării. Mai mult, tranziţia către o economie 

bazată pe cunoaştere, capabilă de creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai 

bune, cu un grad mai mare de coeziune socială, aduce noi provocări în domeniul dezvoltării 

resurselor umane.”  

(Declaraţia de la Copenhaga)  

 

În iunie 2010, Consiliul European a aprobat “Europa 2020”, agenda de reforme cu scopul de a 

ajuta Europa să iasă din criză și să devină mai puternică, printr-o strategie coordonată, cu o creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Educația și formarea profesională se află în centrul 

Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, precum și a liniilor integrate 

pentru politicile economice și de ocupare ale statelor membre. Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a 

Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre 

economiile europene. Strategia îşi propune să elimine deficienţele modelului nostru de dezvoltare şi să 

creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă 

incluziunii. Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe 

care intenţionează să le atingă în următorul deceniu. Ele acoperă domenii precum ocuparea forţei de 

muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei şi energia/clima. De 

asemenea, strategia cuprinde 7 iniţiative majore care oferă un cadru prin care UE şi autorităţile 

naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi 

inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea 

sărăciei şi eficienţa energetică. Strategia Europa 2020 îşi propune să asigure o creştere economică 

inteligentă (prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare), durabilă (prin orientarea 

decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie competitivă), favorabilă 

incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă şi pe reducerea sărăciei Strategia se 

concentrează asupra a cinci obiective ambiţioase privind ocuparea forţei de muncă, cercetarea, 

educaţia, reducerea sărăciei şi energia/clima.  

Strategia în învăţământ în 2015-2020 în România se referă la reducerea abandonului şcolar sub 

10% şi creşterea la 95% a copiilor înscrişi în învăţământul preşcolar de la patru ani. 

Proiectul supus dezbaterii publice de Ministerul Educaţiei Naționale ia în considerare Strategia 

educaţiei şi formării profesionale Europa 2020, care conturează cadrul pentru cooperarea europeană în 

domeniu, stabileşte obiective strategice pentru deceniul 2010-2020, incluzând formarea profesională 

iniţială şi formarea profesională continuă, pentru ca sistemele de formare profesională să devină mai 

atractive, relevante, orientate către carieră, inovative, accesibile şi flexibile, adaptate necesităţilor 

mailto:sc3radauti@yahoo.com
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pieţei forţei de muncă. Potrivit ţintelor strategice pentru anul 2020, în medie, cel puţin 15% dintre 

adulţi ar trebui să participe la programele de învăţare de-a lungul vieţii. Tot până atunci, ponderea 

elevilor cu vârsta de 15 ani, cu competenţe scăzute de citire, matematică şi ştiinţe exacte, ar trebui să 

fie mai mic de 15%, iar proporţia persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învăţământul terţiar să 

fie de cel puţin 40%.  

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România în perioada 2015-2020 mai are ca 

obiective scăderea abandonului şcolar timpuriu din sistemele de educaţie şi formare, care ar trebui să 

ajungă sub 10%, iar cel puţin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între patru ani şi vârsta pentru 

înscrierea obligatorie la şcoala primară ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară. 

 

3. Argument 
 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2017-2021 s-a realizat plecând de la o 

radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care va activa instituţia de învăţământ şi 

asupra mediului organizaţional intern. Tehnicile de analiză SWOT si PEST au permis o evaluare 

echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, 

conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii. 

Componenta prioritară a proiectului de dezvoltarea instituţională o reprezintă implementarea 

reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea competitivităţii 

educaţionale pe plan european, astfel încât colectivele de cadre didactice să fie capabile să adapteze 

activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care 

absolvenţii ciclului gimnazial trebuie să şi le însuşească. 

Scopurile  strategice  asumate  izvorăsc  din  realitatea  obiectivă  constatată  la  nivelul 

școlilor din municipiul Suceava, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza 

programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe 

termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Judeţean 

Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Comitetul Local 

de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională, Agenţia Judeţeană de Ocupare a 

Forţei de Muncă, Direcţia Judeţeană de Statistică, de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului 

Suceava. 

Programele Ministerului Educaţiei Naționale şi ale Guvernului României privind reforma şi 

modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională 

în perioada 2017- 2021. 

Într-o  lume  a  noului  şi  a  schimbărilor,  şcoala  trebuie  să  promoveze  o  învățare 

conștientă, activă, orientată spre cercetare ştiinţifică și spre valorile şi practicile societăţii 

democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” își propune să ofere o educație de calitate, centrată pe 

fiecare elev, asigurând o pregătire generală și profesională într-un climat care să încurajeze elevii să 

parcurgă propriul traseu educațional în concordanță cu aptitudinile și interesul propriu. 

 

4. Cadru legislativ 

 
Proiectul este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:  

 

 Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea Educației Naționale (actualizată). 

 Ordinul nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei 

 Legea nr. 29/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ. 
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 Guvernul României, Programul de guvernare, capitolul Politica în domeniul Educației. 

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753/ 09.09.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național 

de învățământ.  

 O.M.E.C.T.S. nr. 4865/ 16.08.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea 

obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unități de 

învățământ, unități conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare 

și a personalului didactic din casele corpului didactic.  

 O.M.E.C.T.S. nr. 3811/2011 pentru aprobarea Comisiei de monitorizare și îndrumare 

metodologică cu privire la sistemul de control managerial al Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului.  

 O.M.F.P. nr 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern.  

 Ordinul comun al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne şi Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării nr. 4703/349/5016/2002 privind intensificarea activităţilor de ordine publică şi 

creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ. 

 Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a 

unităţilor care oferă activitate extraşcolară. 

 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. 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Școala 

după școală". 

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

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

 O.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

 Planul de implementare a strategiei judeţene privind accesul la educaţie al grupurilor 

dezavantajate. 

 

5. Prezentarea unității școlare 

 
 5.1. Deviza școlii:  

 „Porți deschise pentru o educație de calitate” 

 5.2. Istoricul școlii: 

Inaugurată la 1.IX. 1966, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Rădăuţi aniversează, în cursul 

acestui an, 51 de ani de existenţă. 

Având iniţial un număr de 8 clase în care au fost înscrişi 236 de elevi, resursele umane ale 

şcolii s-au amplificat treptat. Astfel, creşterea sensibilă a numărului de elevi (1978/1979 - 1206 elevi; 

1994/1995 - 1747 elevi) a necesitat extinderea spaţiului iniţial de şcolarizare, baza materială a şcolii 

completându-se cu 4 săli de clasă şi 2 laboratoare (biologie și fizică-chimie) în 1972, alături de 

construirea unui corp de clădire destinată atelierului format din 4 săli de lucru (1978/1979).                 

Pe parcursul ultimului an şcolar menţionat, a fost inaugurată o modernă sală de sport. Condiţii optime 

de studiu au fost asigurate odată cu introducerea sistemului de încălzire centrală în sălile de clasă, 

ateliere şi sala de sport. În 1991 a fost demarată acţiunea de construire şi amenajare a altor 8 săli de 

clasă la care s-au adăugat 2 laboratoare. Pe parcursul anului şcolar 1994/1995, în cadrul şcolii au 

început să funcţioneze o bibliotecă şi un cabinet medical, iar din 1998/1999, posibilitatea unei instruiri 

ştiinţifice moderne a fost înlesnită de inaugurarea unui cabinet de informatică, utilat cu calculatoare 

performante, rod al colaborării fructuoase cu „Corpul Păcii" din S.U.A. şi a participării şcolii la 

Programul naţional P&G - 2002, efort finalizat cu un premiu constând în cinci calculatoare conectate 

la Internet. Ulterior, ca urmare a colaborării şcolii cu SIVECO România, baza materială a  cabinetului 

de informatică a fost completată cu alte 10 calculatoare. Totodată, în ultimii ani, modernizarea 
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demersurilor didactice a fost favorizată de amenajarea de noi cabinete şi laboratoare care au fost dotate 

cu auxiliare şi materiale corespunzătoare prin implicarea directă a cadrelor didactice, a elevilor şi 

părinţilor. Participarea şcolii la proiectele de granturi şi continuarea parteneriatului cu ,,Corpul Păcii’’ 

S.U.A. s-au materializat prin proiectarea şi realizarea unui Centru de Documentare şi Informare 

(2005), respectiv a unui Cabinet de Consiliere Psihopedagogică (2008). 

În acelaşi cadru, definit de eforturile cadrelor didactice, de susţinerile materiale ale părinţilor şi 

ale comunităţii locale, s-a înscris realizarea bustului, a unei fresce dedicate poetului naţional şi a unui 

Atelier de scriere ,,Mihai Eminescu” (an şcolar 2008-2009) 

Un rol important în alimentarea pasiunii de cunoaştere a elevilor l-a deţinut biblioteca şcolii. 

Fondul de carte, în prezent, înregistrează 17.806 de volume, ca urmare a donaţiilor făcute de cadrele 

didactice, elevi şi comitetele de părinţi. 

Fondurile alocate de la bugetul ministerului au permis intrarea şcolii într-un program de 

reabilitare (2006-2007), fiind realizate: faţada şcolii, stoleria interioară şi exterioară, şarpanta atelier, 

instalaţii termice şi sanitare. 

Anul şcolar 2017-2018 a început cu un total de 48 cadre didactice, 5 cadre didactice auxiliare şi 

5 personal nedidactic. Dascălii şcolii, învăţătorii şi profesorii s-au raportat permanent la standarde de 

performanţă superioare. Remarcăm dorinţa permanentă de perfecţionare şi de obţinere a gradelor 

didactice în scopul creşterii randamentului şi a performanţelor şcolare. Dacă în 1984, din totalul de 28 

de cadre didactice, 3 aveau gradul I, astăzi, din cei 19  învăţători, 15 au obţinut gradul I, 3 gradul II şi 1 

definitivat, iar din cei 29 de profesori, 18 deţin gradul I, 6 gradul II, 4 definitivatul iar 1 este debutant, 

colectivul profesoral coordonând astăzi 900 elevi, repartizaţi în 35 de clase. Dorinţa de perfecţionare a 

d-lor învăţătoare s-a concretizat prin completarea studiilor, 12 dintre acestea, fiind absolvente de studii 

universitare în domeniul ştiinţelor educaţiei. Evoluţia în timp a cadrelor didactice şi nedidactice, 

dovadă a talentului, energiei, competenţei şi vocaţiei profesionale s-a materializat prin obţinerea de 

gradaţii de merit (10 la învăţători, 10 la profesori şi 2 la personal auxiliar).  

În cei 51 de ani de existenţă a instituţiei s-au succedat la conducerea acestei unităţi de 

învăţământ: Pintilie Ela (1966 - 1973), Dandea Areta (1973 - 1980), Sasu Gheorghe (1980 - 1989), 

Calancea Ileonora (1989 - 1995), Coroliuc loan Mircea (1995 - 2002), Lupoae Teodor (2003), 

Romaniuc Ilie (2003- 2017), Sascău Gabriela Cica (2017-prezent). 

 

 

 5.3. Prezentarea organizației școlare 
 

 Date statistice de bază pentru anul școlar 2016-2017 

 

Nivel de învățământ primar și gimnazial 

 

Număr de clase 19 clase primar, 16 clase gimnazial 

 

Număr de elevi 529 elevi primar, 368 elevi gimnazial – 897 total 

 

Număr de cadre didactice 7 învățătoare, 12 prof. pentru înv. primar, 29 profesori 

 

Număr personal didactic auxiliar un secretar şef, un secretar, un contabil, un bibliotecar, un 

administrator 

Număr personal nedidactic 4 îngrijitori, 1 muncitor întreținere 
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 Informații de tip cantitativ și calitativ 

 

An școlar 2013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 

Număr de clase 33 33 33 34 

Număr de elevi 897 876 879 897 

Rată promovare 99,77% 99,88% 99,65% 100% 

Rată abandon 0% 0% 0% 0% 

Rată promovare 
evaluare națională 

94,06% 96,93% 93,25% 87,95% 

 

 

 

 Prognoza numărului de elevi și de clase 

Clasa pregătitoare 

Anul Prognoză număr elevi Prognoză număr clase 

2018 – 2019  100 4 

2019 – 2020  95 4 

2020 – 2021  95 4 
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 Situaţia comparativă în funcţie de media generală la casele V-VIII 

 

An şcolar 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2013-2014 1 37 76 95 160 9 

2014-2015 0 27 78 104 160 11 

2015-2016 2 22 71 94 157 19 

2016-2017 0 18 65 114 149 22 

 

 

 Evaluare națională clasa a VIII-a 
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Nr. 

note 
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note 
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Nr. 

note 

[7-

7,99] 

Nr. 

note 

[8-

8,99] 

Nr. 

note 

[9-

9,99] 

Nr. 

note 

10 

Total 

note 

 

LIMBA 

ROMÂNĂ 

2015 1 0 0 1 5 12 14 31 33 1 98 

2016 0 0 2 2 15 8 18 26 18 0 89 

2017 0 1 4 2 7 3 15 18 31 2 83 

 
MATEMATICĂ 

2015 0 0 1 5 6 11 21 15 27 12 98 

2016 0 0 2 4 10 23 18 20 11 1 89 

2017 0 0 0 9 13 15 9 15 18 4 83 

MEDIA 

GENERALĂ 
2015 0 1 0 2 6 12 16 29 32 0 98 

2016 0 0 1 5 12 15 16 26 14 0 89 

2017 0 0 1 9 5 10 17 13 28 0 83 
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LIMBA ROMÂNĂ 

 

MATEMATICĂ 
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 Admitere  

 

2017 

 

Științe 

sociale 

Mat-

inf 

Științe 

ale 

naturii 

Fi
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e
 

Ec
o

n
o

m
ic

 

Electric 

C
o

n
st

ru
cț

ii 

In
st

al
aț

ii 

 Mecanic Turism 

A
gr

ic
u

lt
u

ră
 

TO
TA

L 

C.N. Eudoxiu 

Hurmuzachi 

10 11 7 3  
 

    31 

Colegiul 

tehnic 

2 3 4 2 2 4 3 3   23 

Andronic 

Motrescu 

3 
 

3 1  
  

 2 1 10 

Colegiul 

Economic 

Suceava     
1 

  
   1 

Colegiul 

Lațcu Vodă 

Siret 

     
  

1   1 

Seminar 

Teologic     
 

  
   4 

Liceul Militar 

     
 

  
   2 

Liceul de 

Artă     
 

  
   1 

Învățământ 

profesional     
 

  
   10 

Liceul 

Filadelfia 

Suceava 

          1 

Străinătate           1 

 
2016 
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inf 

Ș
ti

in
țe

 a
le

 

n
a

tu
ri

i 

F
il

o
lo

g
ie

 

E
co

n
o

m
ic

 

E
le

ct
ri

c
 

C
o

n
st

ru
cț

ii
 

In
st

a
la

ți
i 

 

M
ec

a
n

ic
 

T
u

ri
sm

 

A
g

r
ic

u
lt

u
ră

 

T
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L
 

C.N. Eudoxiu 

Hurmuzachi 
10 12 8 2       32 

Colegiul tehnic 2 4 9 1 8 4 4 2   34 

Andronic 

Motrescu 
3  1  2    3 1 9 

Colegiul 

”Mihai 

Eminescu” 

          1 

Colegiul ”Petru 

Rareș”  
          1 

Seminar 

Teologic 
          1 

Liceul Militar           1 

Liceul de Artă           1 

Învățământ 

profesional 
          7 

Liceul 

Filadelfia  
          1 

Străinătate           1 

 



 

 

10 

2015 
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T
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C.N. Eudoxiu 

Hurmuzachi 
12 11 

12 8       43 

Colegiul 

tehnic 
6 10 

2 1 6  2 10   37 

Andronic 

Motrescu 
2  

3 1 1   1 1 1 10 

Liceul de 

Artă 
  

        1 

Învățământ 

profesional 
  

        9 

Liceul 

Filadelfia 

Suceava 

  
        1 

Străinătate 
  

        1 

 

 

 Personalul școlii 

 

Personal didactic 

Specialitatea Studii Statut Grad didactic 
M SSD S TITULAR DETAȘAT SUPPLINITOR 

CALIFICAT 
DEB DEF II I 

Învățător 7 0 12 18 1 0 0 1 3 15 

Profesor  0 0 31 29 0 2 1 4 7 19 

Total  7 0 43 47 1 2 1 5 10 34 

 
Personal didactic auxiliar 

Specialitatea Studii 

M SSD S 

Secretar  2   

Contabil    1 

Bibliotecar  1   

Administrator    1 

Total  3  2 

 
Personal nedidactic 

Specialitatea Număr 
posturi 

Număr 
persoane 

Îngrijitori  4 4 

Muncitori întreținere  1 1 

Total  5 5 
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 Baza materială 

Corp A  

- 12 săli de clasă, 

- 1 laborator chimie + preparator, 

- 1 cancelarie,  

- 2 cabinete (psihologic și metodic) 

- 5 birouri  - cabinet director, cabinet director adjunct, cabinet secretar, cabinet contabil, arhiva, 

- 3 grupuri sanitare (1-fete , 1-băieți, 1- cadre didactice), 

- 1 - spațiu depozitare produse lactate și corn, 

- 1 sala materiale biologie 

 

Corp B   

- 9 săli de clasă, 

- 1 laborator fizică + preparator, 

- 1 cabinet  geografie + preparator, 

- 1 bibliotecă, 

- 1 CDI, 

- 1 sala material didactic, 

- 5 grupuri  sanitare (3 fete, 2 băieți), 

- 1 cabinet medical 

  

Corp  C (clădire sala sport) 

- 1 sală gimnastică, 

- 2 vestiare (fete, băieți), 

- 1 cabinet profesori, 

- 2 grupuri sanitare (fete, băieți), 

- 2 săli materiale sportive 

 

Corp D  (clădire atelier) 

- 2 săli mașini unelte, 

- 2 săli clasă, 

- 4 săli administrative 

 

Corp E (magazie) 

- 1 spațiu administrativ 

 Dotarea cu mijloace de învățământ  

- rețea calculatoare (30 + 1) conectate la internet + imprimantă, scanner, xerox 

- rețea calculatoare CDI 6 buc. conectate la internet + imprimantă  

- conexiune la internet ce acoperă atât prin cablu cât și prin radio toată școala și spațiul din curtea 

școlii  

- câte un calculator și o imprimanta/xerox în cancelarie, birou director, birou director adjunct, 

secretariat, arhivă și contabilitate 

- 2 scaner (secretariat, contabilitate)  

- 48 laptop-uri  

- 25 videoproiectoare + ecran proiecție montate în sălile de clasă, laboratoare, cabinete 

- 7 multifuncționale 

- 1 tv led conectat cablu tv 

- 1 tabla interactivă 

- 1 aparat de laminat 

- 1 kit amplificare (stație, boxe, microfoane) 

- alte aparate (foto, radiocasetofon cu CD) 

- truse și materiale specifice pentru desfășurarea orelor de chimie și fizică  
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- truse și materiale pentru desfășurarea orelor din ciclul primar  

- planșe diverse și hărți geografice și istorice 

- saltele și alte aparate gimnastică 

- alte aparate administrative (motocositoare, aparat de spălat cu presiune, aspiratoare, etc) 

- sistem supraveghere audio-video (interior și exterior)  

 

 Buget 

  

Resurse bugetare – bunuri și servicii 

 

2014 2015 2016 2017 

412.000 373.100 442.500 441.300 
 

Resurse bugetare – investiții 

 

2014 2015 2016 2017 

0 20.000 55.000 88.600 

 

Resurse extrabugetare  

 

2014 2015 2016 2017 

5.450 5.450 6.070 6.200 
 

6.  Viziune 

 

 

 

 

7.  Misiune 
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8.  Analiza SWOT 

DOMENIUL CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  Documentarea şi aplicarea corectă a 

curriculumului naţional la clasă  

 Folosirea instrumentelor de asigurare a 

calităţii, rezultate la controlul ARACIP 

şi la inspecția generală a ISJ 

 Sistem eficient de monitorizare şi 

evaluare a cadrelor didactice 

 Calitatea documentelor manageriale 

 Accent pe noile educaţii: ecologică, 

pentru comunicare, antreprenorială şi pe 

valorile europene 

 Accent pe formare de competenţe la 

elevi 

 Elaborarea CDŞ prin consultare cu 

părinţii şi cadrele didactice 

 Existenţa claselor în alternativă 

educaţională ,,Școală după școală” 

 Crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ, bazat pe colaborare 

 

 CDŞ este realizat pe baza unei oferte care 

nu ţine întotdeauna seama de cererile 

elevilor 

 Numărul mic de opționale transcurriculare 

 Utilizarea predominant a evaluării scrise 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 Identificarea oportunităţilor de formare a 

cadrelor didactice 

 CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii 

dorinţei de informare şi cunoaştere în 

diverse domenii de activitate. 

 Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism şcolar şi 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii 

intrinseci pentru învăţare. 

 CDŞ permite valorificarea abilităţilor 

individuale. 

 

  Instabilitatea programelor şcolare  

 Încărcarea excesivă a programelor şcolare 

 Limite în resursele materiale, financiare şi 

informaţionale necesare 
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DOMENIUL RESURSE UMANE 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Gradul de acoperire cu personal 

didactic calificat este de 100% 

 Nivelul de formare (inițială și continuă) a 

cadrelor este ridicat 

 Rezultatele cadrelor didactice în 

activitatea de performanţă (școlară și 

extrașcolară) cu elevii sunt bune și foarte 

bune 

 Interesul manifestat de  majoritatea 

cadrelor didactice pentru 

autoperfecţionare (grade didactice, 

activităţi metodice la nivel județean și 

zonal) 

 Includerea cadrelor didactice în structuri 

de îndrumare și control de la nivel 

județean 

 Cuprinderea în colectivul didactic a unui 

număr important de metodiști, formatori 

la nivel județean și național 

 Existenţa cabinetului medical şi a unui 

cabinet psihopedagogic 

 

 Slabă motivare a cadrelor didactice, 

datorită salariilor mici 

 Conservatorismul unor cadre didactice 

privind aspecte: precum centrarea 

activităţii didactice pe nevoile elevului, 

informatizarea învăţământului etc. 

 Cantonarea procesului de predare-

învățare în tradițional și insuficiente 

preocupări pentru modernizarea 

metodelor de predare 

 Relaţia profesor - elev deficitară: uneori 

prea rigidă, distantă, iar în alte cazuri 

nepermis de tolerantă 

 Existența unor contraste mari între 

profesori în ceea ce privește dorința de 

implicare în viața școlii 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD, ONG-

uri, universităţi 

 Posibilităţile financiare de stimulare, 

motivare a cadrelor didactice (atribuirea 

salariilor de merit, gradaţiilor de merit)  

 Bunul renume al  școlii în cadrul 

comunității 

 Scăderea numărului de copii 

 Criza de timp a părinţilor datorată actualei 

situaţii economice care reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se 

reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi 

în performanţa şcolară a elevilor 

 Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţile profesionale (colaborare cu 

părinţii, perfecţionarea, activităţile 

extracurriculare, confecţionarea 

materialelor didactice, pregătirea cu 

profesionalism a lecţiilor etc.) 

 Volumul mare de sarcini ce revin 

cadrului didactic din domenii de 

competență care nu sunt acoperite în 

formarea inițială (lucru cu adulții, 

secretariat, contabilitate, etc.) care 

îngreunează raportarea și evaluarea de 

către conducerea școlii a tuturor 

segmentelor 
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DOMENIUL RESURSE MATERIALE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Starea fizică foarte bună a spaţiilor şcolare 

şi încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare 

 Existenţa cabinetelor, laboratoarelor 

funcționale pentru anumite discipline: 

informatică, fizică, chimie, biologie, 

istorie, geografie, limba română, religie,  

matematică şi a unui cabinet metodic 

 Şcoala dispune de bibliotecă, sală de sport, 

teren de sport în aer liber, atelier, centru de 

documentare şi informare, cabinet medical, 

cabinet psihopedagogic 

 Dotarea sălilor de clasă şi a 

laboratoarelor cu aparatura necesară 

videoproiectoare, table inteligente, 

laptopuri, etc. 

 Conectare la internet 

 Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 

tuturor sălilor de clasă, laboratoare din 

școala veche 

 

 Lipsa unor cabinete pentru pregătire 
suplimentară 

 Lipsa medicamentelor necesare 

cabinetului medical pentru cazuri de 

urgenţă 

 Utilizarea laboratoarelor drept săli  de 

clasă 

 Insuficienta atragere de surse financiare 

externe 

 Fondurile băneşti nu sunt suficiente 

pentru stimularea cadrelor didactice şi 

elevilor, pentru achiziţionarea unor 

echipamente şi materiale didactice, pentru 

întreţinerea spaţiilor şcolare 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 Descentralizare şi autonomie instituţională 

 Parteneriat cu comunitatea locală 

(primărie, părinţi), ONG, societăți 

comerciale, biserică, poliţia de proximitate, 

poliţia comunitară, poliţia de  frontieră 

 Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor 

în activităţi productive şi de  întreţinere a 

şcolii 

 Existenţa fondurilor structurale 

 Posibilitatea obţinerii unor fonduri 

sponsorizări realizate de ONG-uri, firme 

private 

 

 Degradarea spaţiilor şcolare datorită 

fondurilor băneşti limitate, alocate pentru 

întreţinerea şcolii 

 Conştiinţa morală a elevilor privind 

păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare 

 Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente 
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DOMENIUL RELAȚII COMUNITARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Semestrial – Comisia diriginţilor organizează 

întâlniri cu reprezentaţi ai Poliţiei, Jandarmeriei în 

scopul prevenirii delicvenţei juvenile 

 Întâlniri semestriale cu Comitetul Consultativ al 

părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu 

părinţi 

 Dezvoltarea relaţiei profesori – elevi – părinţi se 

realizează prin intermediul serbărilor şcolare, 

simpozioane, lectorate 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor 

activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la 

muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu 

cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în 

mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor 

 Interesul părinţilor pentru calitatea educaţiei oferită în 

școală, manifestat inclusiv prin rata ridicată de 

participare la şedinţele cu părinţii 

 Implicarea elevilor în diferite tipuri de activități de 

voluntariat 

 Interes din partea elevilor şi cadrelor didactice 

pentru o relaţie activă şi profitabilă cu reprezentanţii 

comunităţii locale 

 Stabilirea unor parteneriate cu instituțiile locale de 

cultură 

 Stabilirea unor parteneriate cu ONG-uri 

 Stabilirea unor parteneriate cu școli din țară în 

cadrul unor proiecte educative 

 Existenţa unei pagini web  www.scoala3radauti.ro 

 Slabe legături de parteneriat cu      

O.N.G.-uri 

 Legăturile cu firme şi licee în vederea 

realizării unei orientări vocaţionale 

adecvate sunt insuficient coordonate 

 Puţine activităţi desfăşurate în şcoală 

implică coparticiparea părinţilor 

 Implicarea redusă a cadrelor didactice 

în dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea 

locală 

 Numărul mic de proiecte derulate în 

cadrul comunității locale 

 Lipsa de implicare în organizarea unor 

schimburi de experiență cu unități 

școlare similare din oraș 

 Insuficienta valorificare a parteneriatului 

cu părinții 

 OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii (primărie, 

ONG, Poliţie, Jandarmerie, instituţii culturale) 

 Cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al 

elevilor privind desfăşurarea de activităţi 

comune părinţi – profesori –  elevi 

 Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 

educaţională 

 Responsabilitatea altor şcoli/instituţii omoloage 

pentru schimburi de experienţă 

 

 Organizarea defectuoasă a activităţilor 

de parteneriat poate conduce la 

diminuarea sau chiar inversarea 

efectelor scontate 

 Nivelul de educaţie şi timpul limitat al 

părinţilor poate conduce la slaba 

implicare a părinţilor în viaţa şcolară 

 Instabilitate la nivelul social şi 

economic a instituţiilor potenţial 

partenere 

 Slaba informare privind specificul şi 

inadecvarea activităţii propuse de către 

instituţiile partenere 

 Limite în asigurarea resurselor 

financiare şi materiale necesare 

http://www.scoala3radauti.ro/
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9.  Analiza PEST(EL) 

Localitatea Rădăuţi este aşezată în judeţul Suceava, în partea nordică a acestuia, la o distanţă 

de 37 km de oraşul Suceava. Orașul Rădăuţi este al treilea ca mărime din judeţ. Aflată la estul 

Carpaților Orientali, în centrul depresiunii cu același nume, localitatea se plasează între două 

cursuri de ape, Sucevița și Pozen. Conform recensământului efectuat în 2011, populația 

municipiului Rădăuți se ridică la 23.822 de locuitori, în scădere față de  recensământul anterior din 

2002, când se înregistraseră 27.633 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (89,12%). 

Pentru 7,99% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (75,14%), dar există și minorități de 

penticostali (10,07%) și romano-catolici (2,72%). Pentru 8,25% din populație, nu este cunoscută 

apartenența confesională. 

Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de 

factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea. 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 şi 

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 

Factori politico-legali - politica educaţională şi generală de dezvoltare la nivel naţional 

favorizează dezvoltarea învăţământului în oraşul Rădăuţi. Cele 3 licee, 5 şcoli generale şi 3 

grădiniţe cu program prelungit din oraş au beneficiat de sume importante alocate de Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării pentru reabilitare, consolidare şi investiţii. PGDŞ contribuie la creşterea 

calităţii, eficienţei şi echităţii sistemului public de educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi 

a capacităţii de elaborare şi gestionare a proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 

Factori economici - Profilul dominant al terenurilor din teritoriul administrativ este cel al 

pământurilor arabile, dominând culturile de cartofi, sfeclă şi porumb. Fiind situat într-o zonă de 

joncţiune între zona de deal şi cea de munte, s-a dezvoltat prelucrarea lemnului şi creșterea 

animalelor. Numărul agenţilor economici existenţi pe teritoriul localităţii este de 2062 din care 

21% activitate de producţie, 62% cu activitate de comerț, 15% cu activitate de servicii şi 2% cu 

activitate de construcţii. Municipiul dispune de resurse de muncă calificată aflate în aşteptarea 

relansării economice. Industria orașului este reprezentată prin SC Mobila SA, SC SAB SA- care 

produce alcool şi băuturi alcoolice, Bucovina Tex SA-care produce tricotaje şi confecţii. Industria 

mică şi prestările de servicii către populaţie este asigurată prin numeroase unităţi meșteşugăreşti şi 

întreprinzători particulari. Grupul austriac EGGER şi firma Schweighofer Holzindustrie au 

construit în 2007 o fabrică de cherestea şi una de PAL melaminat , investiţie estimată la 500 

milioane euro. Plasarea municipiului într-o zonă turistică deosebită atrage numeroşi vizitatori din 

ţară şi din străinătate 

Factori sociali - Se constată îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei, acest lucru fiind 

posibil şi datorită faptului că sunt foarte multe persoane care lucrează în străinătate şi trimit acasă 

sume importante de bani. În oraş sunt înregistraţi un număr de 625 de şomeri, rata şomajului 

fiind de 4,90%. 

Factori tehnologici – oraşul dispune de reţea telefonica, acces la reţele de telefonie mobilă 

precum şi la internet. Foarte multe familii au calculatoare și internet. 

 Factori ecologici - La nivel național, s-a inclus printre domeniile prioritare programul de 

protecție a mediului și creșterea calității vieții.  Acest context capătă  amploare și se referă la modul în 

care proiectele școlare pot afecta mediul. Trăim într-o țară în care nivelul de poluare este în creștere 
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datorita urbanizării intense. 

  Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare; educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară. 

 Prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de 

mediu, economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc., astfel încât să se 

protejeze mediul înconjurător. 

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcțiilor de 

acțiune strategică. 
 

10. Oferta educațională 
 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți 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. Absolvenţii şcolii se îndreaptă spre liceele de prestigiu ale județului, unde ne-au 

reprezentat întotdeauna cu cinste. 

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

concursurilor şcolare, pentru pregătirea elevilor pentru fazele judeţene şi naţionale. An de an, elevii 

şcolii se întorc de la olimpiadele şi concursurile şcolare, cu premii în care sunt adunate sute de ore de 

muncă.  
 

Anul 

şcolar 

Disciplina Premii obținute 

la olimpiade 

Etapa judeţeană 

Premii obținute la 

olimpiade 

Etapa naţională 

2015 – 2016 Fizică 1 premiu I  

1 premiu III 
1 mențiune de onoare ,    
1 diplomă de participare 

Olimpiada Sportului Școlar 2 premii  I   

Olimpiada de meșteșuguri 

artistice 

5 premii II  

Civică   1 premiu I  

  1 mențiune 
1 diplomă de participare 

Religie ortodoxă 5 premii I, 6 premii II, 

4 premii III, 3 mențiuni 
1 premiu special 

 

Geografie 1 premiu I, 1 mențiune 1 premiu special 

2016 – 2017  Olimpiada de Lingvistică 1 premiu III  

4 mențiuni 

 

Religie 3 premii I, 1 premiu II  

6 premii III, 2 mențiuni 

 

Cultură Civică 1 premiu II   

Limba germană  3 premii II, 1 mențiune  

Olimpiada de meşteşuguri 
artistice 

 3 premii II, 2 premii III  

Olimpiada Sportului Şcolar 1 loc II, 1 loc IV,  

2 loc I  

 

Olimpiada Națională de 

Matematică 

2 mențiuni  

 

 

Istorie 

 

2 mențiuni 

 

 

Lectura ca abilitate de 

viață 

1 mențiune 

 

 

Geografie 

 

1 mențiune 

 

 

Limba engleză 
 

1 mențiune  
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Anul 

şcolar 

Disciplina Premii obținute 

la concursuri 

școlare  

Etapa 

judeţeană 

Premii obținute la 

concursuri școlare 

Etapa naţională 

2015 – 2016 Concursul Național Terra 2 premii I, 1 premiul III, 
3 mențiuni 

   1 premiu special  

  1 diplomă participare 

Memoria Holocaustului  1 premiu I  
 1 premiu II 

 1 diplomă de participare 

Concursul Naţional 

George Emil Palade 

1 premiu I, 1 premiu III,  
2 mențiuni 

1 mențiune 

Concursul Național de 

consiliere școlară prin art-

terapie  „Exprimă-te liber” 

1 premiu  I   1 premiu III 

Concursul Internațional 

„Labirint”  Polonia 

 2  premii I 

Concursul Interjudețean de 

geografie „Ioniță Ichim” 

1 premiu I  
1 premiu II 

 

Concursul județean de 

istorie„Clio ” 

1 premiu II  
4 mențiuni 

 
 

Cultură și spiritualitate 

românească 

3 mențiuni   

Lectura ca abilitate de viață 2 mențiuni 
 

 

Concursul județean chimie 

„Descoperă și tu” 

1 premiu I 
 

 

Concursul interjudețean 

„Cygnus” 

2 mențiuni 
 

 

Concursul Național 

„Evrika” 

1 participare 
 

 

Concursul Național 

„Lumina Math” 

8 premii I, 4 premii II,  
6 premii III, 2 mențiuni 

 

Concursul Național Fii 

Inteligent 

35 premii I, 7 premii II,  
5 premii III, 6 mențiuni 

 

Concursul Național 

„Comunicare și ortografie” 

27 premii I, 19 premii II,  
24 premii III, 7 mențiuni 

 

Tărâm de vis  

 

2 premii I, 2 premii II,  
1 premiu III, 6 mențiuni 

 

Hristos se naște, slăviți-L 

 

2 premii II, 3 premii III,  

6 mențiuni 

 

„Ia din România. Simbol 

identitar.” 

2 premii I, 1 premiu II   

Concursul „Culorile 

Toamnei” 

2 premii I   

Concursul naţional 

„Alege! Este dreptul 

tău.” 

2 premiu I, 1 premiu II  

Concursul interjudețean 

„Pământ, suflet și 

culoare” 

3 premii I,  
1 marele premiu 
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Reviste școlare 

„Tărâmul Cuvintelor” 

1 mențiune  

Festivalul folcloric 

regional „Cânt și joc de 

pretutindeni” 

1 premiu de excelență ,  
2 premii I  

 

Concursul cultural 

artistic Regional 

„Nestemate populare de 

pe plaiurile nemțene” 

1 premiu I  

Cupa Bucovinei 1 loc I  

Concursul „Voi fi si eu 

artist” 

1 premiu I   

Concursul zonal Chimie 

Hurmuzachi 

2 mențiuni  

2016 – 2017  Innespojrsien 2 premii   

Ionel Teodoreanu 1 premiu I, 2 mențiuni   1 premiu special 

Terra 1 premiu I, 5 premii III,  
2 mențiuni 

1 premiu II 

Ioniță Ichim  2 premiu I, 1 premiu 
special 

 

Exprimă-te liber 3 premii I, 4 premii II,  
2 premiu II, 1 diplomă de 
participare 

 
 

Clio 2 premii II, 1 premiu III, 
 5 mențiuni 

 

Cultură și spiritualitate  2 mențiuni  

Alege! Este dreptul tău. 2 premii I, 1 premiu III,  
2 mențiuni 

 

Memoria holocaustului 1 premiu I, 1 mențiune  

Ștefan Procopiu 

 

1 mențiune  

George Emil Palade  

 

 1 premiu  

Prietenii pompierilor 

 

1 premiu II, 1 mențiune 
 

 

Lumina Math 2 premii I, 1 premiu II,  
2 premii III, 5 mențiune 

 

Comper Română 

 

32 premii I, 4 premii II,     
1 premiu III, 1 participare 

 

Comper Matematica 

 

43 premii I, 2 participare 
 

 

Micii olimpici 

 

2 premii I, 6 premii II,  
7 premii III, 12 mențiuni,  
7 medalii, 3 participare 

 

Concursul Național Fii 

Inteligent Matematică 

25 premii I, 4 premii II,  
20 premii III, 3 mențiuni 

 

Concursul Național 

Comunicare.ortografie.ro 

24 premii I, 25 premii II,  
27 premii III, 9 mențiuni 

 

Isteții de la Arbore  

 

1 premiu I, 1 premiu III,  
4 mențiuni 
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În atenția școlii a fost în permanență antrenarea elevilor în derularea unor programe și proiecte 

locale, zonale, naționale și internaționale. Astfel, elevii au avut posibilitatea să-și cunoască valoarea, să 

cunoască și alte realități decât cele familiare lor, să preia valori și să le încadreze propriului sistem de 

valori. 

Începând cu anul 2004, şcoala s-a implicat în activităţi de parteneriat cu comunitatea locală, cu 

alte şcoli din ţară şi străinătate. Dintre partenerii noştri internaţionali merită amintiţi: PEACE CORPS 

USA, COLEGIUL SWATHMORE – PENNSYLVANIA, ŞCOALA EUROPEANĂ III BRUXELLES, 

SCHULE AN DER MEINSSTRASSE, BREMEN. 

 În anul școlar 2014-2015, un cadru didactic al școlii a participat la o mobilitate în Bulgaria în 

cadrul Proiectului Grundtvig GRu-13-P-LP-107- SV-RO (al I.S.J. Suceava) ,,Medierea conflictelor 

pentru optimizarea comunicării în mediul educațional, social și cultural”. 

Calitatea şi cantitatea finalităţilor educaţionale atinse de această instituţie şcolară  au legitimat 

acţiunea de derulare a unui proiect de anvergură, intitulat „MIHAI EMINESCU, UN NUME PENTRU 

ŞCOALA MEA”, în urma căruia, în anul 2009, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 Rădăuţi şi-a 

redimensionat personalitatea, primind numele marelui poet român, Mihai Eminescu. 

În anul şcolar  2009–2010, şcoala a participat la Competiţia Naţională de  obţinere a 

certificatului de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ”. În urma punctajului realizat i s-a acordat acest titlu, 

redobândit în anul şcolar 2012-2013 şi în anul şcolar 2016-2017. În acelaşi an şcolar, s-a obţinut  titlul  

de ,,Şcoală Verde’’ şi premiul I la faza naţională, în urma desfăşurării proiectului ,,ŞCOLI PENTRU 

UN VIITOR VERDE”. 

Ca urmare a derulării proiectului educativ în cadrul Programului Mondial ,,ECO-ŞCOALA”, 

pe o perioadă de trei ani, şcoala a fost evaluată în iunie 2011 şi în luna septembrie a primit Steagul 

Verde şi titlul de ,,ECO-ŞCOALĂ” pe care le-a păstrat şi după reevaluările din 2013, 2015 şi 2017.  

Alte proiecte desfăşurate: 

 proiectul Phare „Reciclarea PET-urilor – o necesitate actuală”, proiect cu finanțare 

nerambursabilă, realizat în perioada mai 2009 – iunie 2010. 

 proiectul „Mănâncă sănătos, mișcă-te sănătos și vei fi de trei ori sănătos”, realizat în perioada 

octombrie 2010 – iunie 2013, a fost finanțat de Guvernul Norvegiei cu suma de 4260 lei.  

 proiecte desfăşurate în cadrul Programului facilitat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei 

Săptămâna Educaţiei Globale: 

-16-21 Noiembrie 2009 – Proiect „Hrană pentru toți” - premiul I la etapa judeţeană; 

-2010-2011 - Proiect „Pacea, toleranţa şi nonviolenţa-resurse ale construcţiei europene” - 

premiul I la etapa judeţeană; 

-2011-2012 Proiect „Împreună” - premiul II la etapa judeţeană; 

- nov. 2014 – apr. 2015 Proiect „Mâncăm sănătos, creştem frumos” - premiul I la etapa 

judeţeană; 

-2016-2017 – „Împreună pentru pace” 

 proiecte eTwinning: 

- 2013-2014 – „Easter cards”; 

- 2011-2012 – „Spring Festival in my School”; 

- 2010-2013 – „Chosing the most famous touristic places postcards for writing and sending 

them to the students in any country in the world and expressing the reasons why the tourists 

should visit those places”; 

- 2010-2011 – „Creating your own games”; 

- 2010-2011 – „My culture in the shopping mall” 

 2015-2016 – proiectul „Zilele ECO în şcoala ta!”  cofinanţat prin instrumental LIFE al Uniunii 

Europene 

 proiecte «LeAF»: 

- „Natura-sursă de sănătate”  

- „Prietenii pădurii” 

- „Pădurea - sănătate şi relaxare”  

-„ Pădurea - aurul verde”  

- „Flora şi fauna pădurilor bucovinene”  

- „Sănătatea plantelor şi animalelor din pădure” 

- „Rezervaţii din judeţul Suceava”  

- „Noi iubim pădurea!”  

javascript:manage(43337,'dt.proj_view');
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- „Beneficiile pădurii”  

- „Ce ne oferă pădurea?”  

- „Prietenii pădurii”  

- „Păduri din Bucovina”  

- „Pădurea şi noi” 

 Proiect „Let’s Do It, Romania!” – participare constantă, anuală 

 „Olimpiadele Kaufland” – Întreaga activitate desfăşurată de elevii şcolii noastre în cadrul 

acestui amplu proiect naţional a fost răsplătită în anul şcolar 2015-2016 cu un premiu de           

2000 €, iar la finalul concursului ne-am numărat printre fericiţii câştigători cu premiul III şi 

suma de 20000 €, constând în echipamente IT pentru dotarea laboratorului de informatică şi a 

sălilor de clasă. 

 Mai–iunie  2017 – Proiect “Siguranţa rutieră” iniţiat de Fundaţia United Way România în 

parteneriat cu Poliţia Română, Fundaţia Tineri pentru tineri şi finanţat de Kaufland România; 

 2017 –proiect “Primul ajutor salvează vieţi” iniţiat de Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România Filiala Suceava şi Fundaţia EGGER. 

  

 Curriculum-ul elaborat de şcoală va fi realizabil pe baza programului de colaborare dintre 

colectivele de elevi, profesori şi părinţi, ce prevede adaptarea ofertei de învăţare la specificul local, la 

nevoile şi interesele elevilor și părinților, dar şi ale cadrelor didactice. Oferta de opționale se va 

diversifica, astfel încât elevii să poată avea acces la acele programe care răspund cel mai bine nevoii 

lor de dezvoltare, conform unui orar bine articulat cu cel al activităților școlare. „În culise” (Behind the 

scenes), „Magia dansului”, „Comunicare, joc și culoare”, „Arta cântului”, „Prietenul meu 

calculatorul”, „Matematică aplicată”, „Comunicare şi conflicte” sunt câteva dintre opționalele ce se 

regăsesc în oferta de activităţi a unităţii noastre şcolare. 

De asemenea, elevii vor putea participa la cercurile pe materii – Cercul de lectură „Itinerarii 

entuziaste de lectură și creație” și cel de matematică „Mate–Club” – a căror activitate se va finaliza 

prin participarea la olimpiade și concursuri de profil. 

Toți elevii școlii au posibilitatea să-și facă cunoscute creațiile literare în revista școlii 

„Interferențe”, să creeze probleme și jocuri matematice în revista „Mate.Club”, reviste laureate la 

diverse concursuri de reviste școlare la nivel național. 

Implementarea proiectului „Școală după școală” răspunde nevoii de supraveghere 

instituționalizată a elevilor care nu beneficiază în familie de sprijin în pregătirea lecțiilor. Se vor căuta 

noi soluții pentru diversificarea activităților din acest program, astfel încât elevii participanți să aibă 

acces și la activități de recreere și odihnă. 

Activitățile desfășurate în Centrul de Documentare și Informare vor răspunde nevoii elevilor, 

părinților și cadrelor didactice de a accesa cele mai noi și valoroase informații în materie de instrucție 

și educație. 

  Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică se realizează printr-o bună 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 îmbunătăţirea 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.  
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11. Direcții de acțiune pentru prioritățile strategice 

 Aplicarea eficientă a curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E. 

 Acces egal, nediscriminatoriu, la educaţie. 

 Susţinerea şi motivarea elevilor capabili de performanţă. 

 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică. 

 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie 

antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.). 

 Susţinerea formării continue a resurselor umane. 

 Dezvoltarea unui parteneriat comunitar şi internaţional la standarde europene. 

 

12. Priorități strategice  
 

 Creşterea eficienţei serviciilor educaţionale adresate elevilor şi cadrelor didactice: aplicarea 

curriculum-ului şcolar centrat pe dobândirea competenţelor cheie ale Uniunii Europene, creşterea 

eficienţei activităţilor instructiv-educative, asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, 

profesională şi de asistenţă psihopedagogică, continuarea programelor de pregătire a elevilor pentru 

performanţă. 

 Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei de nevoi 

educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării evoluţiei pieţei muncii. 

 Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea fondurilor structurale, pentru realizarea 

unor programe de formare a personalului din sistem. 

 Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi complementare şi alternative de 

învăţare. 

 Promovarea valorilor interculturalităţii, sprijinirea programelor/proiectelor focalizate pe 

cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a copiilor şi tinerilor provenind din rândul 

minorităţilor. 

 Asigurarea dotărilor specifice desfăşurării procesului de învăţământ. 

13.Ținte strategice (scopurile)  

1. Orientarea managementului la nivelul şcolii urmărind indicatorii de 
calitate pe toate domeniile vieţii şcolare. 
 

2. Promovarea noilor tipuri de educaţie și a imaginii școlii prin 
dezvoltarea unor programe şi proiecte educaţionale desfăşurate în 
parteneriat. 
 

3. Crearea unui climat optim desfășurării procesului instructiv-
educativ. 
 

4. Optimizarea relației școală – familie – comunitate prin activități 
școlare și extrașcolare. 
 

5. Cultivarea unor valori şi principii educaţionale care să asigure 
respectarea egalităţii de şanse. 
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14. Opțiuni strategice 

Ţinte strategice Dezvoltarea 

curriculară 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

Dezvoltarea  

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 
1. Orientarea 
managementului 
la nivelul şcolii 
urmărind 
indicatorii de 
calitate pe toate 
domeniile vieţii 
şcolare 
 

 

Diversificarea 

metodelor de 

predare – învăţare 

– evaluare  

 

Dezvoltarea 

ofertei 

educaționale 

curriculare și 

extracurriculare 

pentru 

eficientizarea 

procesului de 

învățământ, în 

funcție de nevoile 

specifice 

beneficiarilor 

direcți ai 

educației 

 

Atragerea de 

resurse financiare 

pentru atingerea 

standardelor de 

calitate  

 

Participarea 

tuturor cadrelor 

didactice la 

activităţi de 

formare privind 

noi metode 

didactice 

 

Formarea 

continuă a 

personalului 

didactic în 

concordanţă cu 

previziunile de 

evoluţie a 

cadrului legislativ 

şi a politicilor 

educaţionale 

 

 

 

 

Testarea periodică 

a satisfacției 

beneficiarilor 

educaționali 

privind 

managementul 

școlii 

 

 

Asigurarea 

transparenței 

actului decizional 

2. Promovarea 
noilor tipuri de 
educaţie și a 
imaginii școlii  
prin dezvoltarea 
unor programe şi 
proiecte 
educaţionale 
desfăşurate în 
parteneriat 

Derularea 

activităţilor 

extracurriculare 

cu parteneri 

interni şi externi 

 

Dezvoltarea 

competenţelor de 

comunicare în 

limbile de 

circulaţie 

europeană și a 

celor 

sociale/civice 

 

Introducerea în 

CDS a unor 

discipline 

opționale 

atractive 

 

Atragerea de 

fonduri necesare 

popularizării și 

desfășurării 

proiectelor și 

programelor 

 

 

Formarea cadrelor 

didactice în 

vederea realizării 

de programe 

educaţionale în 

parteneriat 

 

Implicarea 

cadrelor didactice 

şi a elevilor  în  

activităţi de  

scriere, 

implementare şi 

desfăşurare  a 

unor proiecte de 

parteneriat sau de 

mobilitate  cu 

fonduri locale, 

guvernamentale şi   

europene 

Creşterea gradului 

de implicare a 

comunităţii în 

activităţile 

educative 

desfăşurate în 

şcoală şi în afara 

acesteia 

 

 

Dezvoltarea unei 

strategii de 

promovare a 

imaginii școlii la 

nivel local, 

regional și 

național 
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3. Crearea unui 
climat optim 
desfășurării 
procesului 
instructiv-
educativ  
 

Asigurarea unui 

mediu educaţional  

confortabil, de 

nivel european 

pentru elevi în 

cadrul şcolii 

Obținerea 

fondurilor necesare 

modernizării 

spațiului școlar 

 

Dezvoltarea bazei 

materiale conform 

standardelor pentru 

asigurarea calității 

în educație 

Perfecționarea 

continuă a 

cadrelor didactice 

prin obținerea 

gradelor didactice 

Implicarea 

comunității locale 

în atragerea de 

fonduri necesare 

dotării 

corespunzătoare a 

școlii 

 

Dezvoltarea de 

parteneriate în 

vederea 

identificării de 

noi surse de 

finanţare 

4. Optimizarea 
relației școală – 
familie – 
comunitate prin 
activități școlare 
și extrașcolare 
 

Educarea elevilor 

prin disciplinele 

de bază şi 

activităţi 

extraşcolare, 

pentru 

comunicare şi 

voluntariat în 

comunitate 

 

Educaţia 

parentală prin 

activităţi şi 

proiecte 

Atragerea de 

fonduri prin 

activităţi în 

parteneriat cu 

Asociaţia 

părinţilor, ONG-

uri, societăți 

comerciale etc. 

 Informarea 

operativă a 

familiei asupra 

progreselor sau 

regreselor 

constatate în 

pregătirea și 

comportamentul 

elevilor 

 

Continuarea 

parteneriatelor cu 

instituțiile din 

cadrul comunităţii 

locale şi cu 

Asociaţia 

părinţilor  

 

Implicarea, 

responsabilizarea 

şi antrenarea 

factorilor din 

mediul comunitar 

în procesul 

complex al 

derulării 

activităţilor 

şcolare şi 

extraşcolare, al 

proiectelor și 

programelor 

educative   
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5. Cultivarea 
unor valori şi 
principii 
educaţionale care 
să asigure 
respectarea 
egalităţii de şanse 
 

Proiectarea 

curriculară 

adaptată pentru 

elevii cu CES 

 

Responsabilizarea 

elevilor prin 

implicarea în 

activităţi de 

voluntariat 

 

Identificarea unor 

surse extrabugetare 

de ajutorare a 

elevilor care provin 

din medii sociale 

defavorizate  

Formarea 

personalului 

didactic în scopul 

unei abordări 

curriculare şi 

atitudinale 

corespunzătoare 

Responsabilizarea 

partenerilor 

sociali în 

implementarea 

unui sistem de 

învăţământ 

fundamentat pe 

valorile 

respectării 

egalităţii de şanse 

 

Colaborare cu 

CJRAE Suceava 

15. Implementarea proiectului  

 2017 – 2021  

 Anual, Proiectul de dezvoltare instituțională, va fi actualizat și îmbunătățit în măsura în care 

acest lucru se impune. 

17. Monitorizarea proiectului 

Monitorizarea proiectului va fi realizată de către comisia de monitorizare SCIM, care va 

urmări:  

 rezultate ale aplicării Planului de dezvoltare instituţională, 

 evaluarea implementării Planului de dezvoltare instituțională, 

 autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaționale anuale de activitate, rezultatele 

fiind incluse în raportul anual, 

 evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în raportul de 

evaluare finală. 

 

Echipa managerială:  

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP,  

 existența și aplicarea procedurilor școlii, 

 discuţii de informare, feed-back, 

 rapoarte semestriale,  

 rapoarte anuale,  

 analiza rapoartelor CEAC.  

 

Responsabilii comisiilor metodice şi tematice:  

 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului, 

 rapoarte semestriale, 

 planuri remediale, 

 fișe de monitorizare a activității, 

 fişe de autoevaluare, 

 portofoliile membrilor comisiei, 

 asistenţe/inter-asistenţe, 

 lecţii demonstrative, 

 activități extracurriculare, 

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.  
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, RĂDĂUŢI 

Nr. 2146  din 31.10.2017 

2017 – 2018 

Ținta 1: Orientarea managementului la nivelul şcolii urmărind indicatorii de calitate pe toate domeniile vieţii 
şcolare 

 

Domeniul 

 

Opțiune 

strategică 

 

Activități 

 

Responsabilități 

 

Termen  

 

Resurse 

 

Modalități de 

evaluare: 

Indicatori de 

realizare și 

de 

performanță 

 

Dezvoltare 

curriculară 

 

 

 

Diversificarea 

metodelor de 

predare – 

învăţare – 

evaluare  

 

 

Proiectarea şi susţinerea 

demersurilor didactice 

centrate pe competenţele 

generale şi specifice 

precizate în programele 

şcolare de specialitate 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Permanent Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice 

 

Materiale: 

- portofoliile 

comisiilor 

metodice, 

- portofoliile 

individuale 

ale profesorilor 

şi învăţătorilor 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

- planificări 

calendaristice, 

- proiecte/ schițe 

de lecție, 

Toate cadrele 

didactice au 

întocmit 

planificări 

anuale și 

calendaristice 

 

Toate cadrele 

didactice 

întocmesc 

proiecte de 

lecție/schițe 

de proiect 

pentru fiecare 

lecție 

Folosirea metodelor 

alternative de predare-

învățare - evaluare 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor 

Permanent - fişe de 

observare a 

lecţiilor, 

- portofoliile 

individuale ale 

cadrelor 

80% dintre 

cadrele 

didactice 

utilizează 

metode 

alternative de 
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metodice didactice, 

- proiecte de 

lecție, 

predare-

învățare- 

evaluare 

Folosirea în procesul 

instructiv-educativ a 

tehnologiei audio-video și a 

softurilor educaționale  

Director adjunct 

Responsabil AeL 

Permanent Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice 

 

Materiale: 

- cabinet AeL, 

- tehnologia audio-

video, 

- softuri 

educaționale 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

- platforma AeL, 

- proiecte de 

lecție, 

 

Folosirea 

tehnologiei 

audio-video 

sau a 

softurilor 

educaționale 

la 50% din 

lecții 

Monitorizarea şi 

autoevaluarea calităţii 

proceselor de predare - 

învăţare - evaluare 

 

Director 

Director adjunct 

Responsabil 

CEAC 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Permanent  Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice 

 

Materiale: 

- portofoliile 

comisiilor 

metodice, 

- portofoliile 

individuale 

ale profesorilor şi 

învăţătorilor 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

- fişe de 

observare a 

lecţiilor, 

- teste de 

evaluare 

(predictive, 

formative, 

sumative) 

prelucrate şi 

interpretate, 

- portofoliile 

individuale ale 

cadrelor 

didactice privind 

evaluarea 

alternativă, 

- procese-

verbale 

încheiate în 

urma 

inspecţiilor, 

90% 

calificative 

de FB la 

asistențe 

Dezvoltarea 

ofertei 

Consultarea beneficiarilor 

direcți în legătură cu oferta  

Membrul CEAC 

desemnat 

Martie 

2018/ 

Umane: 

- echipa 
- chestionare, 

- interpretarea 
90% dintre 

elevi și 
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educaționale 

curriculare și 

extracurriculare 

pentru 

eficientizarea 

procesului de 

învățământ, în 

funcție de 

nevoile 

specifice 

beneficiarilor 

direcți ai 

educației 

educațională curriculară și 

extracurriculară 

 

 

 

 

Psihologul școlii 

 

Președintele 

Asociației de 

părinți 

Octombrie 

2017 

managerială, 

- cadre didactice, 

- psihologul școlii, 

Materiale: 

- chestionare, 

- interpretarea 

chestionarelor 

- analiză de nevoi 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

chestionarelor, 

 
părinți 

chestionați 

Diversificarea ofertei 

educaționale curriculare și 

extracurriculare în funcție 

de nevoile specifice 

beneficiarilor 

Director 

Director adjunct 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Aprilie 

2018/ 

Octombrie 

2017 

Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice 

 

Materiale: 

- oferta C.D.Ș., 

- oferta 

activităților 

extracurriculare, 

- portofoliile 

comisiilor 

metodice, 

- portofoliile 

individuale 

ale profesorilor şi 

învăţătorilor 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

- oferta C.D.Ș., 

- oferta 

activităților 

extracurriculare, 

 

70% nivel de 

îndeplinire a 

cerinței 

beneficiarilor 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

 

 

 

Atragerea de 

resurse 

financiare 

pentru atingerea 

standardelor de 

calitate 

 

 

 

 

Identificarea unor surse 

extrabugetare de 

recompensare a 

performanțelor elevilor și 

cadrelor didactice 

Director 

 

Reprezentant al 

Consiliului Local, 

membru CA 

 

Reprezentant al 

Asociației de 

părinți, membru 

CA 

Permanent Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice 

 

Materiale: 

- diplome, 

- contracte de 

sponsorizare 

 

Financiare: 

- surse 

- contracte de 

sponsorizare, 

 

Cel puțin un 

contract de 

sponsorizare 
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  extrabugetare 

 

Dezvoltarea  

resurselor 

umane 

 

 

 

 

Participarea 

tuturor cadrelor 

didactice la 

activităţi de 

formare privind 

noi metode 

didactice 

 

 

 

Înscrierea în programul de 

formare „………” 

Director 

 

Responsabil 

comisia de 

formare 

Octombrie 

2017 

Umane: 

- formatori CCD, 

ISJ etc, 

- cadre didactice 

din şcoală 

 

Materiale: 

- oferta de formare 

CCD şi a altor 

instituţii abilitate, 

- mape de lucru 

furnizate de 

formatori, 

- suport de curs în 

format electronic 

sau tipărit 

 

Financiare: 

- cursuri gratuite 

sau plătite 

individual  

- portofolii 

personale, 

- tabloul de bord 

al formării 

continue, 

28 cadre 

didactice 

participante 

la program 

 

 

 

Proiectarea şi susţinerea 

demersurilor didactice 

folosind competenţele 

dobândite în urma 

activităților de formare 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice/ariilor 

curriculare 

Permanent Umane: 

- echipa 

managerială, 

- responsabili 

comisii metodice, 

cercuri 

pedagogice, 

metodişti, 

- cadre didactice 

din şcoală 

 

Materiale: 

- materiale în 

format electronic, 

- proiecte de 

lecţie, 

- documente 

curriculare 

(planificări anuale 

şi calendaristice, 

proiectarea 

- portofolii 

personale, 

- portofoliile 

comisiilor 

metodice, 

 

Formarea şi 

dezvoltarea 

competenţelor 

-cheie la 

aproximativ 

60% dintre 

elevi 
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unităţilor de 

învăţare, proiecte 

de lecţie, portofolii 

personale, fişe de 

observare a lecţiei) 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

Formarea 

continuă a 

personalului 

didactic în 

concordanţă cu 

previziunile de 

evoluţie a 

cadrului 

legislativ şi a 

politicilor 

educaţionale 

 

Înscrierea la cursuri de 

formare privind disciplina 

„Consiliere și dezvoltare 

personală” a diriginților 

claselor a V-a 

Director 

  

Responsabilul 

Comisiei 

Consiliere și 

orientare 

 

Responsabil 

comisia de 

formare 

Noiembrie 

2017 

Umane: 

- formatori CCD, 

ISJ etc., 

- diriginții claselor 

a V-a 

 

Materiale: 

- oferta de formare 

CCD şi a altor 

instituţii abilitate, 

- mape de lucru 

furnizate de 

formatori, 

- suport de curs în 

format electronic 

sau tipărit 

 

Financiare: 

- cursuri gratuite 

sau plătite 

individual 

- certificate de 

formare, 
4 cadre 

didactice 

Înscrierea la cursuri de 

formare pe discipline a 

profesorilor care predau la 

clasa a V-a 

Director 

  

Responsabilii 

comisiilor 

metodice/ariilor 

curriculare  

 

Responsabil 

comisia de 

formare 

Semestrul I Umane: 

- formatori CCD, 

ISJ etc., 

- cadre didactice 

din şcoală 

 

Materiale: 

- oferta de formare 

CCD şi a altor 

instituţii abilitate, 

- mape de lucru 

furnizate de 

formatori, 

- suport de curs în 

- certificate de 

formare, 
100% cadre 

didactice ce 

predau la 

clasa a V-a, 

participă la 

formare 
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format electronic 

sau tipărit 

 

Financiare: 

- cursuri gratuite 

sau plătite 

individual 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

Testarea 

periodică a 

satisfacției 

beneficiarilor 

educaționali 

privind 

managementul 

școlii 

 

 

 

 

Realizarea, aplicarea și 

interpretarea unor 

chestionare/interviuri de 

satisfacție privind 

managementul școlii 

Comisia SCIM 

 

Reponsabil 

CEAC 

Februarie 

2018 

Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice, 

- psihologul școlii 

 

Materiale: 

- chestionare, 

- interpretarea 

chestionarelor, 

- analiză de nevoi 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

- chestionare, 

- interpretarea 

chestionarelor, 

 

40% dintre 

elevi și 

părinți 

chestionați/ 

intervievați 

Asigurarea 

transparenței 

actului 

decizional 

 

Afișarea hotărârilor ce se 

iau la nivelul conducerii 

școlii 

Director 

 

Secretar CA 

 

Secretara școlii 

Permanent Umane: 

- echipa 

managerială, 

- secretar CA, 

- profesor 

informatică 

 

Materiale: 

- hotărâri CA 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

 

- site-ul școlii, 

- avizierul  

școlii, 

100% decizii/ 

hotărâri 

afișate 

Îmbunătăţirea comunicării 

formale şi informale la 

nivelul tuturor palierelor 

Director 

 

Director adjunct 

 

Secretar șef 

 

Administrator 

Permanent Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice, 

- personal didactic 

auxiliar și 

nedidactic 

- informatician 

- organigramă, 

- site-ul școlii, 

- registre 

procese-verbale 

Numărul  

proceselor  

verbale  de la 

întâlniri  

 

Calitatea 

informaţiilor 
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Materiale: 

- registre procese-

verbale, 

- organigramă 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

 

de pe site-ul 

şcolii  

 

Numărul 

mail-urilor de 

comunicare 

Ținta 2: Promovarea noilor tipuri de educaţie și a imaginii școlii prin dezvoltarea unor programe şi proiecte 
educaţionale desfăşurate în parteneriat 

 

Domeniul 

 

Opțiune 

strategică 

 

Activități 

 

Responsabilități 

 

Termen  

 

Resurse 

 

Modalități de 

evaluare: 

Indicatori de 

realizare și de 

performanță 

 

Dezvoltare 

curriculară 

 

 

 

Derularea 

activităţilor 

extracurriculare 

cu parteneri 

interni şi externi 

 

 

 

Săptămâna Educaţiei 

Globale 

Echipa 

managerială 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Noiembrie 

2017 – 

martie 2018 

Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinţi, 

- instituţii 

partenere din 

interiorul 

comunităţii 

 

Materiale: 

- pliante, 

- afişe, 

- calculator,  

- videoproiector, 

- flipchart, 

- coli de 

flipchart, 

- panouri 

expoziţionale, 

- portofolii, 

- postere, 

- diplome 

 

Financiare: 

- sponsorizare, 

- autofinanţare 

 

- completarea 

chestionarelor, 

- formularea 

unor impresii de 

către părţile 

implicate în   

activităţile 

proiectului, 

- discuţii 

angajate 

periodic de 

către echipa de 

proiect în cadrul 

întâlnirilor de 

lucru, 

 

75% dintre 

elevii şi 

cadrele 

didactice ale 

şcolii vor fi 

implicaţi în 

activităţile 

proiectului 
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ECO-ŞCOALA - Steagul 

Verde - Program 

Mondial 

 

Prof. Capţan 

Maria 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi  

 

Materiale: 

- panouri, 

- afişe, 

- pliante,, 

- răsaduri şi 

puieţi, 

- CD-uri, 

- revista, 

- desene 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- chestionar 

aplicat de 

Centrul Carpato 

Danubian de 

Geoecologie, 

- proiecte Eco, 

90% dintre 

elevii şcolii şi 

cadrele 

didactice 

 

LeAF - Program 

Mondial 

         

 

Prof. Capţan 

Maria 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinţi 

 

Materiale: 

- panouri, 

- afişe, 

- CD-uri, 

- revista, 

- desene 

 

Financiare: 

- surse proprii 

 

- certificate 

LeAF, 
10% dintre 

elevii şcolii şi 

5 cadre 

didactice  

Proiecte de prevenire și 

combatere a violenței, a 

traficului de persoane, a 

consumului de droguri și 

substanțe etnobotanice 

Echipa 

managerială 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 
 

 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinţi 

 

Materiale: 

- panouri, 

- afişe, 

- CD-uri, 

- revista, 

- desene 

Financiare: 

- proiecte, 

- produsele 

realizate în 

cadrul 

proiectelor, 

100% elevi și 

cadre didactice 

implicate în cel 

puțin un 

proiect 
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- surse proprii 

 

 

Programul Național de 

lectură „Cărțile copilăriei” 

Echipa 

managerială 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Prof. Schipor 

Andreea 
 

Octombrie 

2017 

Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi,  

- membrii 

Asociației Curtea 

Veche 

 

Materiale: 

- cărți, 

- contract de 

parteneriat, 

- contract de 

donație 

 

Financiare: 

- surse proprii 

 

- contract de 

parteneriat, 

- contract de 

donație, 

 

100% elevi din 

ciclul 

gimnazial 

implicați în 

activitatea de 

donație 

 

20 elevi și 2 

cadre didactice 

implicați în 

activitățile 

Cercului de 

lectură 

Campania de colectare 

DEEE și DBA 

Prof. înv. primar 

Rusu Silvia 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinţi 

 

Materiale: 

- panouri, 

- afişe, 

- DEEE-uri, 

- DBA-uri, 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- contract de 

parteneriat, 

- adeverințe, 

80% elevi și 

cadre didactice 

implicate 

Dezvoltarea 

competenţelor 

de comunicare 

în limbile de 

circulaţie 

europeană și a 

celor 

sociale/civice 

 

Proiecte eTwinning 

 

Echipa 

managerială  

 

Coordonator 

programe şi 

proiecte 

internaţionale 

 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

părinţi, elevi, 

- instituţii 

partenere  

 

Materiale: 

-ghiduri,  

-pliante, 

-afişe, 

- formular de 

aplicație, 

 - proiectele 

concepute, 

- produsele 

rezultate, 

- portofolii, 

 

Înscrierea în 

cel puțin un 

proiect 

eTwinning 

 

Formarea la 

aproximativ 

30% dintre 
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 -portofolii, 

-chestionare, 

-postere, 

-diplome 

 

Financiare: 

- sponsorizări, 

- autofinanţare, 

- finanţare din 

fonduri locale 

elevi a unor 

atitudini şi 

comportament

e pozitive, 

fundamentate 

pe conceptul 

de cetăţenie 

europeană 
 

Introducerea în 

CDȘ a unor 

discipline 

opționale 

atractive 

 

Introducerea la clasa a V-a a 

disciplinelor opționale:  

 „Comunicare, joc, 

culoare” 

 „În culise” 

 Magia dansului” 

 Arta cântului” 

Echipa 

managerială  

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice/ariilor 

curriculare 

Septembrie 

2017 

Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi  

 

Materiale: 

- programe 

opțional, 

- planificări 

calendaristice 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- programe 

opțional, 

- planificări 

calendaristice, 

 

100% din 

elevii claselor 

a V-a 

frecventează 

unul dintre 

opționale 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

 

 

 

Atragerea de 

fonduri necesare 

popularizării și 

desfășurării 

proiectelor și 

programelor 

 

 

 

 

 

Desfășurarea unor târguri 

pentru obținerea de fonduri 

 

Echipa 

managerială 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Semestrul 

al II-lea 

Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinți 

 

Materiale: 

- produse 

confecționate de 

elevi 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- fotografii, 

- pagina de 

facebook a 

școlii, 

- blogul școlii, 

Implicarea a 

50% elevi și 

cadre didactice 

Încheierea de parteneriate 

cu agenți economici 

Echipa 

managerială 

 

 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- agenți 

economici 

parteneri 

 

Materiale: 

- contracte de 

parteneriat, 
Cel puțin 6 

parteneriate  
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- parteneriate 

 

Financiare: 

- surse proprii 

 

Dezvoltarea  

resurselor 

umane 

 

 

 

Formarea 

cadrelor 

didactice în 

vederea 

realizării de 

programe 

educaţionale în 

parteneriat 

 

Participarea la cursuri/ 

activități de formare a 

responsabilului de proiecte 

europene, pentru 

implementarea programului 

ERASMUS 

Echipa 

managerială 

 

Responsabil 

proiecte și 

programe 

europene 

Noiembrie 

2017 

Umane: 

- responsabil 

proiecte și 

programe 

europene 

 

Materiale: 

- adeverință, 

- cursuri de 

formare 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- certificat de 

formare, 
Participarea la 

cel puțin o 

activitate/ un 

curs de 

formare 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

Creşterea 

gradului de 

implicare a 

comunităţii în 

activităţile 

educative 

desfăşurate în 

şcoală şi în 

afara acesteia 

 

 

Participarea reprezentanților 

comunității locale la 

activitățile educative ale 

școlii 

Echipa 

managerială 

 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- reprezentanți ai 

comunității 

locale 

 

Materiale: 

- proiecte, 

- fotografii 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- proiecte de 

activitate, 

- fotografii, 

Participarea în 

proporție de 

60% 

Dezvoltarea 

unei strategii de 

promovare a 

imaginii școlii 

la nivel local, 

regional și 

național 

 

 

 

Mediatizarea rezultatelor  

elevilor şi profesorilor în 

comunitate 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi,  

- reprezentanți ai 

comunității 

locale, 

- reprezentanți 

ISJ 

 

Materiale: 

- diplome, 

- premii, 

- fotografii 

- diplome, 

- fotografii, 

- blogul școlii, 

- site-ul școlii, 

- pagina de 

facebook a 

școlii, 

- blogul școlii, 

 

Mediatizarea 

rezultatelor 

deosebite în 

proporție de 

100%  
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Financiare: 

- surse proprii, 

- sponsorizări 

Diseminarea proiectelor 

desfășurate în școală 

Echipa 

managerială 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

 

 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- reprezentanți ai 

comunității 

locale, 

- reprezentanți 

ISJ 

 

Materiale: 

- proiecte, 

- afișe, 

- postere, 

- fotografii 

 

Financiare: 

- surse proprii, 

- sponsorizări 

- proiecte Diseminarea în 

proporție de 

100% 

Ținta 3: Crearea unui climat optim desfășurării procesului instructiv-educativ  
 

 

Domeniul 

 

Opțiune 

strategică 

 

Activități 

 

Responsabilități 

 

Termen  

 

Resurse 

 

Modalități de 

evaluare: 

Indicatori de 

realizare și de 

performanță 

 

Dezvoltare 

curriculară 

 

 

 

Asigurarea unui 

mediu 

educaţional  

confortabil, de 

nivel european 

pentru elevi în 

cadrul şcolii 

Întocmirea listei de priorităţi 

pentru dotări şi investiţii 

pentru crearea condiţiilor 

optime funcţionării 

instituţiei de învăţământ 

 

Echipa 

managerială 

 

 

Decembrie 

2017 

Umane: 

- echipa 

managerială, 

- administrator, 

- contabil 

 

Materiale: 

- buget 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- buget, 

 
50% din 

nevoile școlii 

îndeplinite 

Asigurarea accesului tuturor 

elevilor din clasele IV-VIII 

la echipament de calcul 

Echipa 

managerială 

 

Permanent  Umane: 

- prof. 

informatică, 

- învățătoare, 

- orarul 

laboratorului de 

informatică, 

Desfășurarea în 

laboratorului 

de informatică 
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necesar desfășurării orelor 

de TIC și opțional 

„Prietenul meu calculatorul” 

Profesorul de TIC - elevi 

 

Materiale: 

- calculatoare, 

- videoproiector 

 

Financiare: 

- surse proprii 

a 100% din 

orele de TIC și 

opțional 

informatică 

Cunoașterea și alegerea 

corectă a manualelor școlare 

alternative în funcție de 

particularitățile 

psihopedagogice ale claselor 

Responsabilul 

Comisiei de 

alegere a 

manualelor 
 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice/ariilor 

curriculare 

Septembrie 

2017  

Umane: 

- cadre didactice 

 

Materiale: 

- ofertă manuale, 

- manuale 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- raportul 

Comisiei de 

alegere a 

manualelor, 

Toate cadrele 

didactice ce 

predau la clasa 

a V-a 

contribuie la 

selectarea 

manualelor 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

 

Obținerea 

fondurilor 

necesare 

modernizării 

spațiului școlar 
 

Realizarea de lucrări în 

vederea ventilării și 

climatizării corespunzătoare 

a sălii de sport 

Echipa 

managerială 

 

Administrator 

Noiembrie 

2017 

Umane: 

- administrator 

 

Materiale: 

- oferte, 

- contracte 

 

Financiare: 

- buget 

- contracte, 

- produse 

achiziționate, 

Schimbarea a 6 

geamuri cu 

deschidere 

automatizată și 

instalație 

desfumare 

Dotarea sălilor de clasă cu 

mobilier nou 

Echipa 

managerială 

 

Administrator 

Noiembrie 

2017 

Umane: 

- cadre didactice, 

- părinți 

 

Materiale: 

- mobilier școlar, 

- contracte de 

sponsorizare 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- mobilier 

școlar, 

- contracte de 

sponsorizare, 

 

Dotarea a 2 săli 

de clasă 

Reabilitarea sălilor de clasă 

 

Echipa 

managerială 

 

Administrator 

Octombrie- 

decembrie 

2017 

Umane: 

- administrator 

 

Materiale: 

- contracte, 

 
Reabilitarea a 4 

săli de clasă 
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- oferte, 

- contracte 

 

Financiare: 

- buget 

 

Dezvoltarea 

bazei materiale 

conform 

standardelor 

pentru 

asigurarea 

calității în 

educație 

 
 

Dotarea sălilor de clasă și 

laboratoarelor cu laptop și 

videoproiector 

Echipa 

managerială 

 

Profesorul de TIC 

Permanent  Umane: 

- echipa 

managerială, 

- prof. TIC 

 

Materiale: 

- laptop, 

- videoproiector 

 

Financiare: 

- autofinanțare 

- laptopuri, 

- videoproiector - 

ecrane de 

proiecție, 

Toate sălile de 

clasă și 

laboratoarele 

dotate cu 

laptop, 

videoproiector 

și ecran de 

proiecție 

Achiziționarea de softuri 

educaționale, mijloace 

media și mijloace didactice 

Echipa 

managerială 

 

Profesorul de TIC 

Permanent  Umane: 

- prof. 

informatică, 

- cadre didactice 
 

Materiale: 

- softuri 

educaționale, 

- mijloace 

educaționale 
 

Financiare: 

- surse proprii 

- softuri 

educaționale, 

- mijloace 

educaționale, 

 

Achiziționarea, 

la nivelul 

fiecărei comisii 

metodice a cel 

puțin un mijloc 

didactic  

Dezvoltarea  

resurselor 

umane 

 

Perfecționarea 

continuă a 

cadrelor 

didactice prin 

obținerea 

gradelor 

didactice 

 
 
 

Sprijinirea cadrelor 

didactice pentru susținerea 

examenelor de perfecționare 

și a gradelor didactice 

 

Echipa 

managerială 

 

Responsabilul 

Comisiei de 

formare 

Permanent  Umane: 

- cadre didactice 

 

Materiale: 

- cărți de 

specialitate 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- certificate, Toate cadrele 

didactice 

înscrise la grad 

promovează 

examenul 

Consilierea cadrelor 

didactice debutante 

Echipa 

managerială 

 

Responsabilul 

Permanent Umane: 

- cadre didactice 

debutante, 

- mentori 

 

- portofoliul 

cadrelor 

didactice 

debutante, 

- portofoliul 

Cadrele 

didactice 

debutante 

consiliate 
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Comisiei de 

formare 

Materiale: 

- cărți de 

specialitate 

 

Financiare: 

- surse proprii 

Comisiilor 

metodice, 
permanent 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 
 

 

 

Implicarea 

comunității 

locale în 

atragerea de 

fonduri necesare 

dotării 

corespunzătoare 

a școlii 
 

Proiect finanțat prin PNDL 

în vederea obținerii 

aprobării extinderii școlii cu 

un corp nou de clădire 

Echipa 

managerială 

 

 

Octombrie 

2017 

Umane: 

- echipa 

managerială 

 

Materiale: 

- proiect, 

- avize 

 

Financiare: 

- finanțare PNDL 

- proiect, Obținerea 

finanțării 

Alcătuirea documentației și 

identificarea surselor de 

finanțare pentru acoperirea 

terenului de sport cu gazon 

sintetic și amenajarea 

grădinii școlii 

Echipa 

managerială 

 

Președintele 

Asociației 

părinților 

Ianuarie 

2018 

Umane: 

- echipa 

managerială, 

- administrator 

 

Materiale: 

- proiect, 

- avize 

 

Financiare: 

- sponsorizări 

- proiecte, Amenajarea 

terenului de 

sport și a 

grădinii școlii 

Colaborarea cu ONG-uri 

care pot furniza informații, 

experiență, specialiști 

Echipa 

managerială 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Permanent Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice,  

- personal 

didactic auxiliar 

și nedidactic, 

- reprezentanți ai 

ONG-urilor 

 

Materiale: 

- proiecte, 

- broșuri 

 

Financiare: 

- sponsorizări 

- proiect de 

parteneriat, 

- fișă de 

activitate, 

Cel puțin un 

parteneriat 

încheiat 
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Dezvoltarea de 

parteneriate în 

vederea 

identificării de 

noi surse de 

finanţare 

Încheierea parteneriatului cu 

Asociația de părinți pentru 

atragerea fondurilor 

necesare premierii elevilor 

Echipa 

managerială 

 

Președintele 

Asociației de 

părinți 

 

 

 

Octombrie 

2017 

Umane: 

- echipa 

managerială, 

- membrii 

Asociației de 

părinți 

 

Materiale: 

- premii, 

- cărți, 

- procese-verbale 

 

Financiare: 

- contribuție 

voluntară 

- contract de 

parteneriat, 

- portofoliul 

învățătorilor și 

al profesorilor 

diriginți 

15% din 

fondurile 

obținute la 

nivelul claselor 

sunt folosite 

pentru 

premierea 

elevilor 

Ținta 4: Optimizarea relației școală – familie – comunitate prin activități școlare și extrașcolare 
 

 

Domeniul 

 

Opțiune 

strategică 

 

Activități 

 

Responsabilități 

 

Termen  

 

Resurse 

 

Modalități de 

evaluare: 

Indicatori de 

realizare și de 

performanță 

 

Dezvoltare 

curriculară 

 

 

 

Educarea 

elevilor prin 

disciplinele de 

bază şi activităţi 

extraşcolare, 

pentru 

comunicare şi 

voluntariat în 

comunitate 
 

Activități în cadrul orelor de 

Educație socială și 

Consiliere și orientare 

Responsabilul 

Comisiei 

Consiliere și 

orientare  

 

Responsabilul 

Comisiei Om și 

societate 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi  

 

Materiale: 

- programe, 

- planificări 

calendaristice, 

- fișe de lucru 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- proiect de 

lecție, 
Cel puțin o 

activitate 

desfășurată la 

fiecare clasă 

Proiectul de implicare 

socială  "Let's Do It, 

Romania!"  

Echipa 

managerială 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Octombrie 

2017 

Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi 

 

Materiale: 

- saci plastic, 

- mănuși 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- adeverințe, 

- diplome, 
20% elevi și 

cadre didactice 

implicați în 

proiect 
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Prof. înv. primar 

Bîndiu Angela 
 

 

Educaţia 

parentală prin 

activităţi şi 

proiecte 

Proiect de tipul „ Școala 

părinților” 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinți 

 

Materiale: 

- afișe, 

- postere, 

- fișe de lucru, 

- fotografii, 

- film 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- proiect de 

activitate, 

- diplome, 

Cel puțin 4 

activități 

desfășurate 

Atragerea de 

resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

 

Atragerea de 

fonduri prin 

activităţi în 

parteneriat cu 

Asociaţia 

părinţilor, 

ONG-uri, 

societăți 

comerciale etc. 

Balul părinților – 

ediția a II-a 

 

Echipa 

managerială 

 

Președintele 

Asociației 

părinților 

Mai 2018 Umane: 

- cadre didactice, 

- părinți 

 

Materiale: 

- invitații, 

- fotografii, 

- film 

 

Financiare: 

- donații 

- pagina de 

facebook a 

școlii, 

- blogul școlii, 

- fotografii, 

- contract de 

donație, 

Cel puțin 100 

de persoane 

participante 

Târg de prăjituri cu prilejul 

Zilei școlii 

Echipa 

managerială 

 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Președintele 

Asociației 

părinților 

Iunie 2018 Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinți 

 

Materiale: 

- prăjituri, 

- fotografii, 

- film 

 

Financiare: 

- donații 

- pagina de 

facebook a 

școlii, 

- blogul școlii, 

- fotografii, 

- contract de 

donație, 

50% elevi și 

cadre didactice 

participanți la 

activitate 
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Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 
 

 

 

Informarea 

operativă a 

familiei asupra 

progreselor sau 

regreselor 

constatate în 

pregătirea și 

comportamentul 

elevilor 

 

Întâlniri periodice cu 

părinții (ședințe cu părinții, 

lectorate, ore de consiliere, 

plenară cu părinții) 

 

Director 

 

Învățători 

 

Profesori diriginți 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinți 

 

Materiale: 

- procese-

verbale, 

- planificarea 

orelor de 

consiliere, 

- planificarea 

ședințelor și a 

lectoratelor 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- procese-

verbale de la 

întâlnirile cu 

părinții, 

- planificarea 

orelor de 

consiliere, 

- planificarea 

ședințelor și a 

lectoratelor, 

 

Cel puțin o 

întâlnire pe 

lună cu fiecare 

părinte 

Continuarea 

parteneriatelor 

cu instituțiile 

din cadrul 

comunităţii 

locale şi cu 

Asociaţia 

părinţilor  
 

Vizite la agenți economici 

în săptămâna „Școala altfel” 

Echipa 

managerială 

 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

26 – 30 

Martie 

2018 

Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- agenți 

economici 

 

Materiale: 

- parteneriate, 

- fotografii, 

- postere, 

- prezentări PP 

 

Financiare: 

- donații 

- parteneriate,  Cel puțin 5 

contracte de 

parteneriat 

Parteneriate cu Primăria, 

Biserica, Jandarmeria, ISU, 

Poliția de proximitate, 

Crucea Roșie etc. 

Echipa 

managerială 

 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Permanent Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- instituții 

 

Materiale: 

- parteneriate, 

- fotografii, 

- postere, 

- prezentări PP 

 

- parteneriate, Cel puțin 6 

contracte de 

parteneriat 
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Financiare: 

- surse proprii 

Implicarea, 

responsabilizarea 

şi antrenarea 

factorilor din 

mediul comunitar 

în procesul 

complex al 

derulării 

activităţilor 

şcolare şi 

extraşcolare, al 

proiectelor și 

programelor 

educative   

 

 

 

 

 

 
 

Activitate desfășurată la 

Casa de Cultură Rădăuți cu 

prilejul sărbătorilor de iarnă 

Echipa 

managerială 

 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Decembrie 

2017 

Umane: 

- cadre didactice, 

- elevi, 

- părinți, 

- reprezentanții 

comunității 

locale 

 

Materiale: 

- proiect, 

- fotografii, 

- afiș, 

- film, 

- invitații 

 

Financiare: 

- surse proprii 

- proiect, 

- pagina de 

facebook a 

școlii, 

- blogul școlii 

90% elevi și 

cadre didactice  

Ținta 5: Cultivarea unor valori şi principii educaţionale care să asigure respectarea egalităţii de şanse 
 

 

Domeniul 

 

Opțiune strategică 

 

Activități 

 

Responsabilități 

 

Termen  

 

Resurse 

 

Modalități de 

evaluare: 

Indicatori de 

realizare și de 

performanță 

 

Dezvoltare 

curriculară 

 

 

 

 

Proiectarea 

curriculară adaptată 

pentru elevii cu 

CES 

 

 

Desfăşurarea procesului 

educativ în mod 

diferenţiat 

 

 

Echipa 

managerială 

  

 

Permanent 

Umane: 

- echipa 

managerială, 

- cadre didactice, 

- elevi cu 

adaptare 

curriculară 

 

Materiale: 

- portofoliile 

- fişe de lucru 

diferenţiate, 

- proiectare 

adaptată, 

 

90% cadre 

didactice ce 

lucrează cu 

elevi cu CES 

desfășoară 

activități de 

învățare 

diferențiată 
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comisiilor 

metodice, 

- portofoliile 

individuale 

ale profesorilor 

şi învăţătorilor, 

- fişe de lucru 

diferenţiate 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

Consilierea 

psihopedagogică a 

elevilor cu părinţii plecaţi 

în străinătate şi a celor cu 

CES 

Echipa 

managerială 

 

Psihologul școlii 

 

Permanent Umane:  

- elevii cu părinţi 

plecaţi în 

străinătate, 

- elevii cu CES, 

- psihologul 

şcolii, 

- profesori 

diriginți, 

- echipa 

managerială a 

școlii 

 

Materiale: 

- portofoliile 

diriginţilor şi ale 

psihologului, 

- orarul 

activităţilor de 

consiliere 

psihologică, 

- CD-uri,  

- afişe, pliante, 

- mijloace audio-

vizuale 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

- fişe psihopeda-

gogice, 

- chestionare, 

- interviuri, 

- raportul de 

analiză a 

activităţilor 

desfăşurate de 

psiholog, 

- evaluările 

psihologice, 

 

 

100% dintre 

elevii cu 

părinţi plecaţi 

în străinătate şi 

CES participă 

la consiliere 

 

100% dintre 

cadrele 

didactice care 

conduc 

colective de 

elevi cu părinţi 

plecaţi în 

străinătate şi 

CES evaluează 

performanțele 

obținute 

Responsabilizarea 

elevilor prin 

implicarea în 

Cultivarea unor valori și 

principii educaționale 

prin activitățile  de 

Echipa 

managerială 

 

Permanent Umane:  

- elevi, 

- cadre didactice, 

- părinți 

- parteneriate, 

- diplome, 

- fotografii, 

Creşterea cu 

20% a 

numărului de 



 

 

21 

activităţi de 

voluntariat 

 

voluntariat Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

 

Materiale: 

- parteneriate, 

- diplome, 

- fotografii, 

- liste cu elevi 

voluntari 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

 

 activităţi de 

voluntariat 

 

Creșterea cu 

20% a 

numărului 

elevilor 

implicați în 

activități de 

voluntariat 

Atragerea 

de resurse 

financiare şi 

dezvoltarea 

bazei 

materiale 

 

Identificarea unor 

surse extrabugetare 

de ajutorare a 

elevilor care provin 

din medii sociale 

defavorizate 

(Așezământ, familii 

dezorganizate etc.)  

Târg de mărțișoare cu 

strângere de fonduri  

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Președintele 

Asociației 

părinților 

Februarie – 

Martie 

2018 

Umane:  

- elevi, 

- cadre didactice, 

- părinți 

 

Materiale: 

- mărțișoare, 

- felicitări, 

- fotografii 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

 

- contract de 

parteneriat, 

- act de donație, 

Participarea 

elevilor și 

cadrelor 

didactice în 

proporție de 

70% 

Dezvoltarea  

resurselor 

umane 

 

Formarea 

personalului 

didactic în scopul 

unei abordări 

curriculare şi 

atitudinale 

corespunzătoare 

Abilitarea tuturor 

cadrelor didactice cu 

specificul activităţii de 

proiectare curriculară 

adaptată, prin  

participarea la activități 

de formare  

 

Responsabilul cu 

formarea continuă  

 

Psihologul școlii 

 

Permanent Umane: 

- formatori CCD, 

ISJ etc., 

- cadre didactice 

din şcoală 

 

Materiale: 

- oferta de 

formare CCD şi 

a altor instituţii 

abilitate, 

- mape de lucru 

furnizate de 

formatori, 

- suport de curs 

în format 

electronic sau 

tipărit 

- portofoliile 

personale,  

- tabloul de bord 

al formării 

continue, 

 

Participarea 

cadrelor 

didactice în 

proporţie de 

70% la 

activități de 

formare 

 

Creșterea 

gradului de 

satisfacţie al  

elevilor în 

cauză şi al 

părinţilor 

acestora 
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Financiare: 

- autofinanțare 

 

privind 

asistenţa 

oferită 

de şcoală 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 
 

Responsabilizarea 

partenerilor sociali 

în implementarea 

unui sistem de 

învăţământ 

fundamentat pe 

valorile respectării 

egalităţii de şanse 

Implicarea partenerilor 

sociali în activitățile de 

promovare a egalității de 

șanse 

Echipa 

managerială 

 

Coordonator 

proiecte și 

programe 

educative 

 

Miron Cătălin – 

membru CA din 

partea Consiliului 

local 

Permanent Umane:  

- elevi, 

- cadre didactice, 

- părinți 

 

Materiale: 

- proiecte, 

- afișe, 

- postere, 

- fotografii 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

 

- proiecte, Desfășurarea a 

cel puțin o 

activitate 

Colaborare cu 

CJRAE Suceava 

Invitarea unor specialiști 

ai CJRAE la orele de 

Consiliere 

Director   

 

Psihologul școlii 

 

Permanent Umane:  

- elevi, 

- cadre didactice, 

- specialiști 

CJRAE 

Materiale: 

- afișe, 

- postere, 

- broșuri 

 

Financiare: 

- resurse proprii 

 

- proiecte de 

activitate, 
Desfășurarea a 

cel puțin o 

activitate 

Îndrumarea părinților și 

elevilor către CJRAE în 

vederea obținerii 

certificatelor 

educaționale speciale 

Responsabilul 

Comisiei pentru 

copiii cu CES 

 

Psihologul școlii 

 

Permanent Umane:  

- elevi, 

- responsabili de 

caz, 

- psihologul 

școlii, 

- cadre didactice, 

- părinți 

 

Materiale: 

- studii de caz 

- certificatelor 

educaționale 

speciale, 

- studii de caz 

Consilierea 

tuturor 

părinților și 

elevilor aflați 

în această 

situație 
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Financiare: 

- resurse proprii 
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