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                1. ARGUMENT 

Calitatea de membru al Uniunii Europene a României face din ţara noastră un 

partener în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european, determinând 

depunerea tuturor eforturilor posibile pentru diminuarea decalajului existent între ţara 

noastră  şi celelalte state membre. Asigurarea calităţii în  educaţie printr-un demers 

dinamic presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire 

strategică şi control, pe de altă parte, transpuse în practică prin descentralizare 

Îmbunătăţirea radicală şi diversificarea ofertei educaţionale a întregului sistem de 

învăţământ şi formare profesională din România este recunoscută ca un obiectiv prioritar 

de importanţă strategică şi o condiţie obligatorie pentru transpunerea în fapt a principiilor 

dezvoltării durabile pe termen mediu şi lung.  

Pentru îmbunătăţirea calităţii actului educaţional se vor dezvolta strategii specifice 

de evaluare, de stimulare a participării, de monitorizare a absenteismului şi a absolvirii, 

precum şi de pregătire a experţilor în evaluare şi în acreditare prin sprijinirea furnizorilor 

de servicii educaţionale şi de formare profesională iniţială pentru implementarea noilor 

instrumente şi alinierea acestora la noile standarde şi formarea adecvată a personalului din 

grupurile ţintă (directorii de şcoli, inspectorii, decidenţii, personalul implicat în 

formularea de politici educaţionale şi cadrele didactice). Oferta educaţională va include 

actualizarea curriculum-ului, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi 

pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare şi în 

învăţare, precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile noi. 

Prezentul Plan Managerial este elaborat pentru asigurarea calităţii procesului 

instructiv-educativ si în concordantă cu noile cerinţe ale integrării învătământului 

preuniversitar românesc în Spaţiul European al Învatamantului.  

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum si 

disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităti performante si competitive din 

sfera cunoasterii, din economie, din viata comunitătii. 

Învătământul poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge 

învătământul obligatoriu învață pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităti: învată 

pentru a şti, învată pentru a face, învată pentru a fi, învată pentru a trăi în 

comunitate.   

                 
2. PREMISE 
 

Integrarea României în Uniunea Europeană adaugă o nouă dimensiune şi noi 

provocări, oportunităţi şi cerinţe activităţii din domeniul educaţiei şi formării continue. Se 

doreşte ca România să fie un partener în domeniul educaţiei şi formării profesionale la 

nivel european şi să depună toate eforturile posibile pentru diminuarea decalajului 

existent între ea şi celelalte state membre. Acest obiectiv se poate realiza prin: stimularea 



 
 

cercetării în domeniul dezvoltării şi aplicării de noi tehnologii ale informaţiei şi 

comunicării, crearea şi menţinerea unui cadru de reglementări şi standarde generatoare de 

concurenţă prin stimularea dezvoltării de aplicaţii şi conţinut în paralel cu sprijinirea 

iniţiativelor care încurajează şi permit participarea benefică a tuturor cetăţenilor Europei 

la societatea informaţională.   

  Premisa fundamentală a Planului managerial este aceea că învăţământul trebuie 

să joace un rol fundamental în afirmarea unei economii globale, a unei societăţi globale a 

cunoaşterii şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

 
3. VIZIUNEA 
 

  Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând 

seama de particularităţile ei şi de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi 

oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară. 

Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii 

noastre implicând credinţa tuturor celor implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea 

stare de excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai mult o 

stare de spirit, o angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii 

locale în acest efort de dezvoltare. 

„La fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop şi 

care realizează deschiderea spre cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul 

de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! 

            Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale! 

            Trăieşte cu noi viaţa pe care ţi-ai imaginat-o!” 

  

      4.Misiunea şcolii 

  

            Şcoala Gimnazială  ,,George Coşbuc”, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor 

comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie pentru toţi elevii care doresc să-şi 

dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de 

interesele sau motivaţiile personale. 



 
 

            În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, 

cultural şi economic prin transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de 

servicii oferite comunităţii. 

Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la: 

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvin-te, dorinţe, impulsuri, a 

dovedi un comportament adecvat orică-rei situaţii. 

Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda 

dificultăţilor, a eşecurilor personale. 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, 

nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. 

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi 

în faptă. 

Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă. 

  

Adecvarea şi compatibilizarea misiunii şcolii la o societate bazată pe libertăţi 

individuale, economice de piaţă, competiţie a valorilor şi stat de drept semnifică nu numai 

recuplarea ofertei de şcolarizare cu nevoile de calificare cerute de economie, 

administraţie, viaţa socială şi cultura societăţii noastre, adică formarea ade capacităţi, acte 

de mobilitate profesională, ci şi, mai ales, profilarea de caractere apte să propăşească 

această societate. 

Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi 

aplicând strategii adecvate fiecărui obiectiv. 

Misiunea şcolii noastre constă, după opinia mea, în remodelarea dinamică a 

capacităţilor educaţionale ale şcolii, bazată pe identificarea şi armonizarea diferitelor 

categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările 

pieţei muncii. 

Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora 

şcoala noastră încearcă să interpreteze şi să răspundă aşteptărilor comunităţii, a fost 

definită prin implicarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a 

părinţilor, a partenerilor sociali. 



 
 

Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, 

părinţi şi parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educaţie, 

dar şi să contribuim la crearea unei “personalităţi” a Şcoalii Gimnaziale  ,,George 

Coşbuc” 

  

         5. VALORI 
Colaborare – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele 

dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea 

Deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute 

soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, agenţi 

economici 

Inovaţie – ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine 

Implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi conducere 

Excelenţă – suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi 

eficienţă 

Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea         

învăţământului la nivel local urmărind continuu interesul beneficiarilor noştri şi dovedind 

respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim 

 

6. PARTENERI EDUCAŢIONALI AI  ŞCOLII GIMNAZIALE ,, GEORGE 

COŞBUC”: 

 Inspectoratul Scolar Bistrița-Năsăud; 

 Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud; 

 Primăria şi Consiliul Local Coşbuc ; 

 Consiliul Consultativ al Părinţilor Scolii Gimnaziale  ,,George Coşbuc” 

Coşbuc; 

 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică şi Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrița-Năsăud; 

 Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud;  

 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bistrița-Năsăud  şi Jandarmeria / 

Poliţia Comunitară;  

 Direcţia Judeţeană de Statistică Bistrița-Năsăud;  

 O.N.G.-uri, asociaţii şi fundaţii non-profit; 

 Asociaţiile profesionale ale cadrelor didactice.  

 



 
 

 7. ANALIZA  SWOT : 

PUNCTE TARI:  

 Capacitatea scolii de a coordona, monitoriza şi conduce activitatea curentă; 

 Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu 

experienţă profesională, inclusiv managerială; 

 Existenţa in totalitate de cadre didactice calificate, cu gradele didactice I; II si def ; 

 Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, 

management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului; 

 Implicarea unui număr mare de cadre didactice în confecţionarea unor auxiliare 

curriculare şi mijloace de învăţământ ; 

 Număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele 

şcolare; 

 Rezultate bune obţinute la examenele naţionale,    

 Grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei de formare; 

 Interes crescut al unor cadre didactice şi al unor unităţi  pentru angrenarea în 

proiecte naţionale şi internaţionale; 

 Dotarea unităţii şcolare de învăţământ cu echipament informatic, existenţa unui 

C.D.I.; 

 Buna colaborare între toate compartimentele; 

 Număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin 

programe specifice ; 

 O colaborare eficientă cu familia, privită ca principal partener educaţional; 

 Proiectul ,,Consultaţii fără plată ’’, 

 Fondul bun de carte al bibliotecii scolare. 

 
PUNCTE SLABE: 
 

 Cadrul restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice; 

 Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice; 

 Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în unele  situatii ; 

 Plecarea unor elevi cu familiile in strainatate;  

 Lipsa unor stimulari consistente pentru rezultate deosebite; 

 Situatie economica precara care nu permite achizitionarea de rechizite, culegeri de 

teste, si alte materiale didactice necesare; 

 Baza materiala invechita : 

 Inexistenta unui documentarist sau bibliotecar care sa aiba o minima  motivaare 

financiara pentru aceasta activitate. 



 
 

 

OPORTUNITATI: 

 Strategia Ministerului Educaţiei Nationale, privind îmbunătăţirea calităţii şi a 

eficienţei sistemului de educaţie şi de formare profesională;  

 Legea asigurării calităţii în educaţie;  

 Extinderea programelor guvernamentale de achiziţii, investiţii, reabilitări, reparaţii 

şi consolidări ale şcolilor;  

 Colaborări eficiente cu: instituţiile publice, agenţii economici, partenerii sociali, 

evidenţiate printr-un număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, 

europene, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare 

şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean B – N;  

 Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului 

comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 

 Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic; 

 Extinderea programelor guvernamentale de achiziţii, investiţii, reabilitări, reparaţii 

şi consolidări ale şcolilor; (Proiectul de reabilitare la scoala cu cls. V – VIII );  

 Dezvoltarea capitalului uman, creşterea competitivităţii, dar şi a ideii de colaborare, 

la nivel naţional şi european, prin accesarea finanţărilor, prin fonduri europene;  

 Introducerea şi utilizarea sistemului AEL; 

 Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu MEN., prin portal şi forum; 

 Fructificarea procesului de profesionalizare a carierei didactice; 

 Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat; 

 Sprijinirea elevilor, provenind din medii sociale defavorizate, prin programe 

guvernamentale şi non-guvernamentale, destinate redimensionării conceptului de 

„drept la şanse egale”.  
 

 
AMENINŢĂRI: 

 

 Fragilitatea bugetară, realitate care generează subfinanţare pentru dezvoltarea 

învăţământului; 

 Dificultăţi de relaţionare cu alte organizaţii; 

 Greutatea preluării, prelucrării şi transmiterii rapide a informaţiei; 

 Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a 

reţelei şcolare; 

 Slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii 

mai bine plătite; 



 
 

 Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales în mediul rural, combinat cu lipsa de 

experienţă la nivelul consiliilor locale privind specificul finanţării unităţilor de 

învăţământ; 

 Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii locale, societăţi 

comerciale, sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile 

de evoluţie necesare în învăţământ; 

 Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/elevi; 

insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de 

principal partener educaţional al şcolii 
 

8. NEVOI  IDENTIFICATE.  
  

♦  Mediatizarea exemplelor de bună practică şi promovarea rezultatelor deosebite  

   ale  activităţii cadrelor didactice  cu scopul motivării.  

♦ Promovarea unei exigenţe sporite  fata de elevi, precum si fata de intreg personalul 

   angajat al scolii. 

♦ Implicarea sefilor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor organizate la  

  nivelul unităţii de învăţământ în vederea eliminării formalismului şi creşterii         

eficienţei acestora.  

♦ Consilierea părinţilor şi a autorităţilor locale privind etapele de implementare a  

    prevederilor legislative din educaţie.  

♦ Promovarea unor programe specifice în scopul diminuării absenteismului, a  

   abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie;  

♦ Promovarea, în colaborare cu autorităţile locale,a unor programe specifice în  

   scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar. 

♦ Evaluarea iniţială şi finală a elevilor cu scop de orientare şi optimizare a învăţării.  

♦ Îmbunătăţirea competenţelor de lectură şi de înţelegere a textului, de către elevi .  

♦ Optimizarea relaţiilor de comunicare şi colaborare cu autorităţile locale în vederea 

   aplicării corecte a legislaţiei din domeniul educaţional şi sprijinirea unităţilor şcolare  

   pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în cele mai bune conditii. 



 
 

 
9. STRATEGII ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE 
 

Educaţie şi formare profesională 
 

Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale, pentru perioada 

 2016–2020, sunt: 

1. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de 

     învăţământ cu standardele europene, prin preluarea, la nivel naţional,  

     a competenţelor cheie promovate la nivelul UE, dar şi prin potenţarea 

      tradiţiilor valoroase ale educaţiei româneşti;  

2.   descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ;  

3.  adaptarea educaţiei şi a formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale  

      pieţei forţeide muncă; 

4.  reforma educaţiei timpurii;  

5.  asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională;  

 
Pentru favorizarea dezvoltării personale, a incluziunii sociale şi a inserţiei pe 

piaţa muncii, procesul educaţional se va focaliza pe formarea în domenii de 

competenţe cheie, indispensabile vieţii active, într-o societate a cunoaşterii. 

Din perspectiva dezvoltării durabile, a descentralizării sistemului, a 

globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu cercetarea, precum şi a 

competitivităţii şi a sporirii mobilităţii, sistemul educaţional românesc promovează 

principiile transparenţei, răspunderii publice şi diversităţii culturale şi etnice. 

În ceea ce priveşte formarea profesională continuă (FPC), România îşi  

direcţioneză eforturile către dezvoltarea unui sistem de FPC flexibil şi transparent, 

bazat pe competenţe, integrat Cadrului Naţional al Calificărilor, pe îmbunătăţirea 

reţelei de informare, consiliere şi orientare profesională şi pe creşterea calităţii şi 

eficienţei sistemului de FPC printr-un management orientat spre rezultate. 

 

10. OBIECTIVE GENERALE ALE ŞCOLII GIMNAZIALE GEORGE 
COŞBUC” COŞBUC PENTRU ANUL ŞCOLAR  2017-2018: 
 

 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ, creşterea capacităţii 

instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte; 

 Coordonarea prin departamentele funcţionale de intervenţie managerială;   

 Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii/în dezvoltare locală bazat  pe 

formarea competenţelor; 



 
 

 Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie; 

 Asigurarea securităţii elevilor în şcoală  şi combaterea violenţei; 

 Colaborare eficientă cu I.S.J  B-N.si instituţiile conexe (CCD, etc); precum 

si institutiile locale: Primaria, Consiliul Local, Politia, Asociatia Comitetului 

de Parinti. 

 Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, concursurilor 

(elevi, cadre didactice); 
 

11. PRINCIPII GENERALE 

 
● Principiul priorităţii educaţiei;  

● Principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;  

● Principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii  

   demersurilor educaţionale locale;  
●Principiul complementarităţii formal - nonformal ;  

●Principiul transparenţei;  

●Principiul cooperării (cooperarea interinstituţională la nivel local, regional, 

    naţional, internaţional);  
● Principiul educaţiei centrate pe valori;  

● Principiul interculturalităţii.  

 
12. OBIECTIVE GENERALE 

 

1.  Implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a  

     învăţării;  

2. Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului ca un prim pas către  

    eliminarea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie;  

3. Monitorizarea implementării acţiunilor specifice în vederea îmbunătăţirii  

    competenţelor de lectură ale elevilor;  

4. Asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi programe 

    educative locale, naţionale şi internaţionale, promovarea educaţiei  

    interculturale, a desegregării şcolare şi a egalizării şanselor, în educaţie;  

5. Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în  

     domeniul  prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală, al  

     asigurării securităţii şi siguranţei elevilor în perimetrul şcolar;  

6. Optimizarea managementului resurselor umane, în scopul profesionalizării 

     carierei didactice şi a eficientizării activităţii manageriale;  

7. Utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, în  

    concordanţă cu noile politici educaţionale şi de finanţare.    



ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,GEORGE COŞBUC’’ COŞBUC 

Nr........................................... 
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PLAN  DE  ÎMBUNĂTĂȚIRE 

                        pentru activitatea Școlii Gimnaziale ,,GEORGE COȘBUC” - COȘBUC 

             ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 

 

 

 

ȚINTE STRATEGICE: 

Ținta 1 : IMPLEMENTAREA NOILOR PROGRAME ȘCOLARE 

Rezultate așteptate: Acces la o educație de calitate prin activități didactice care să dezvolte competențele cheie și abilități 

de viață ale elevilor, la toate diciplinele de învățământ. 

Ținta 2 : IMPLEMENTAREA INDICATORILOR DE CALITATE ELABORAȚI LA NIVELUL ISJ BN 

Rezultate așteptate: Dezvoltarea sistemului calității în domeniul educațional 

Ținta 3 : DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

Rezultate așteptate : Dezvoltarea competenței ,, a învăța să înveți” 

 

 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,GEORGE COŞBUC’’ COŞBUC 

Nr........................................... 

 

 ____________________________________________________________________________ 
              

 12 

 

Nr. 

crt 

Obiectiv 

cadru/Dome

nii 

Activități propuse Terme

ne 

Responsa-

bilități 

Modalităţi 

de realizare 

Comparti-

mentul ţintă 

Indicatori de 

realizare/de 

calitate/de 

evaluare 

Obs. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea şi 

organizarea 

activităţii în 

vederea 

deschiderii 

noului an 

şcolar  2017 – 

2018 

1.1- Finalizarea 

lucrărilor de igienizare 

şi pregătire a şcolii în 

vederea începerii noului 

an şcolar. 

11.09. Directorul 

şcolii 

Personalul 

administra-

tiv 

Respectarea 

datei de 

execuţie. 

Personalul 

administrativ. 

Analiza în 

Consiliul de 

Administraţie 

 

1.2 – Asigurarea 

resurselor materiale 

(cataloage,carnete de 

elev, condici, manuale) 

11.09 Directorul 

şcolii 

Adminis-

trativ 

financiar 

Respectarea 

termenelor. 

Administrativ 

financiar 

Verificarea 

cantităţilor şi 

distribuirea la 

învăţători şi 

diriginţi. 

- 
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1.3.- Informarea 

cadrelor didactice cu 

privire la măsuri 

întreprinse în noul an 

şcolar în modificarea 

programelor şcolare  

etc. 

1.4 – Asigurarea 

resurselor umane 

(încadrarea la toate 

disciplinele cu personal 

calificat, stabilirea 

catedrelor,stabilirea 

comisiilor cu 

competenţa acestora, 

numirea dirig. şi învăţ., 

constituirea Consiliului 

de Administraţie.    

15.09. 

 

 

 

 

 

 

11.09 

Directorul 

şcolii 

 

 

 

 

 

Directorul 

C. A. 

Şedinţă de 

Consiliu 

profesoral 

informaţii de 

pe internet 

 

 

Colaborare cu 

ISJ B-N 

discutarea 

tuturor 

problemelor in 

Consiliul de 
Administraţie 

 

Personalul 

didactic 

 

 

 

 

 

Colectivul de 

cadre 

didactice 

Verificarea 

planificărilor şi 

semnarea lor 

 

 

 

- 

- 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

unei evaluări 

obiective şi 

complexe la 

nivelul 

fiecărei 

catedre şi 

sector de 

activitate în 

modul cum sa 

realizat anul 

scolar 2016- 

2017. 

2.1- Realizarea 

documentelor pentru 

analiza activităţii pe 

anul şcolar trecut şi 

proiectarea activităţii 

educaţionale pentru 

anul şc. 2017-2018 

13. 10 Directorul 

 

Elaborarea 

materialelor 

de analiză. 

Personalul 

didactic. 

- - 

2.2- Verificarea tuturor 

documentelor de 

proiectare a activităţilor 

la nivelul comisiilor 

metodice. 

06. 10 Directorul 

 

Îndrumare şi 

control 

Şefii comisiilor 

metodice 

Evaluare - 

2.3- Organizarea şi 

desfăşurarea  şedinţelor 

de analiză a activităţii 

educative pe 2016-2017 

şi aprobarea deciziilor 

manageriale pentru 

noul an şcolar în C. P. şi 

Consiliul de Admin. 

18. 10 Directorul 

 

Şedinţă de 

analiză, 

discuţii, 

concluzii şi 

propuneri 

Personalul 

angajat 

- - 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilizarea, 

antrenarea şi 

stimularea 

personalului 

didactic în 

acţiuni de 

implementare 

şi finalizarea 

reformei. 

3.1- Cunoaşterea şi 

aplicarea cu 

corectitudine a 

planurilor de 

învăţământ şi a 

programelor valabile şi 

revizuite pe discipline   

22.09 Directorul 

 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

Asumarea de 

către fiecare 

cadru did. a  

cerinţelor 

planului 

Personalul 

didactic 

Prin asistenţă la 

ore. 

 

3.2- Discutarea în cadrul 

Comisiilor metodice a 

tipurilor de itemi ce se 

aplica in testele de 

evaluare sumativa si 

care sunt performantele 

ce trebuie sa le atinga 

pentru fiecare nota. 

Tot 

sem. 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

Aplicarea 

legislaţiei 

MEn. 

Personalul 

didactic  şi 

didactic 

auxiliar 

Prin discuţii în 

Cons.prof  şi de 

Administraţie. 

- 
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3.3 – Realizarea unor 

sesiuni de dezbateri cu 

teme privind schimbul 

de experienţă pe 

probleme manageriale, 

evaluare curriculară . 

Metode active etc.  

15.01 

2018 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

Discuţii, 

mese 

rotunde 

analiza unor 

teste de 

evaluare 

sumativa 

Personalul 

didactic 

Analiza la sf. 

sem I 

- 

4. 

 

 

 

 

 

Parcurgerea 

integrală a 

materiei la 

fiecare 

disciplină 

,optimizarea 

practicii 

educative 

asigurarea şi 

însuşirea 

4.1- Ridicarea calităţii 

activităţii educative prin 

folosirea unor metode 

active, stimulatorii 

pentru elevi şi 

eliminarea metodelor 

statice de transmitere 

de cunoştinţe.  

 

Perma-

nent 

Directorul 

 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

Lecţii active, 

practice şi 

stimulative 

folosind 

metode activ 

-

participative. 

 

 

 

Elevii 

 

 

 

Asistenţă la ore 

 

 

- 
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materiei de 

către elevi, 

stimularea 

elevilor 

capabili de 

performanţă 

şcolară  şi 

prevenirea 

eşecului 

şcolar. 

 

 

4.2- Stimularea 

creativităţii, a spiritului  

competitiv şi educării 

elevilor în spiritul 

toleranţei şi al 

colaborării prin 

discipline opţionale 

atractive . 

Perma-

nent. 

Directorul 

 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

Elaborarea 

unor oferte 

educaţionale 

şi programe 

educative. 

 

 

Elevii 

 

Analize la nivelul  

ariilor 

curriculare . 

 

 

- 

4.3- Verificarea 

parcurgerii ritmice a 

programei şcolare  

Perma-

nent 

Directorul; 

Şefii 

comisiilor 

metodice. 

Controlul şi 

analiza în C.A 

Personalul 

didactic, 

 

Realizarea de 

asistente  la ore 

. Analiza in C.A. 

si C.P 

 

- 

4.4 - Verificarea notării    

ritmice a elevilor.  

 

Perma-

nent 

Directorul Verificarea 

cataloagelor 

Personalul 

didactic, 

 

Analiza în C.P şi 

C.A. 

 

- 
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4.5- Realizarea de teste 

secvenţiale şi pregătirea 

Evaluarii Naţionale .  

 

 

Perma-

nent 

Directorul Se realizează 

teste de prof. 

de română şi 

matematica 

 

 

Elevii 

Se analizează 

rezultatele de la 

teste in Cons. 

Prof. al clasei. 

 

 

- 

4.6- Perfecţionarea şi 

modernizarea practicii 

de învăţare a limbilor 

străine  

 

 

Perma-

nent 

Prof. de 

limbi 

străine 

Utiliz. metod. 

moderne de 

învăţare a 

limbilor 

străine. 

 

Personal 

didactic şi 

elevi 

Verificarea de 

către şefii 

comisiilor 

metodice 

 

 

- 

5. Diversificarea 

ofertelor 

educaţionale 

şcolare şi  

extraşcolare 

oferite 

5.1- Îndrumarea şi 

sprijinul prof. diriginţi şi 

elaborarea tematicilor  

pentru orelor de dirig. şi 

a programelor de 

activităţi extraşcolare  

29.09 Consilierul 

educativ 

Îndrumare şi 

control 

Prof. diriginti, 

inv. si 

educatoare 

Raportul dir. 

educativ 

 

 

- 
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elevilor  5.2 - Organizarea 

Formațiunilor sportive- 

Cerc de atletism 

Perma

nent 

Prof. 

Raus 

Cristian 

Desfasurare 

de activitati 

si participare 

la concursuri 

si competitii 

sportive 

scolare 

Elevi 

interesati 

profesori 

invatatori 

Analiza in C.P        

5.3 Organizarea cercului 

Prietenii Pompierilor- 

,,Cu viata mea apăr 

viaţa” 

 

Perma

nent 

Prof.  

Pavelea 

George 

Desfasurare 

de activitati 

si participare 

la concursuri  

sc. 

Elevi 

interesati 

profesori 

invatatori 

Analiza in C.P.  

5.4 - Diversificarea 

activităţii extraşcolare 

pentru o educaţie 

ecologică, sportivă, 

artistică, moral-creştină 

Perma-

nent. 

Consilierul 

educativ 

Desfăşurarea 

de activităţi 

artistice, 

drumeţii, 

parteneriate, 

Diriginţii, 

învăţătorii, 

profesorii, 

elevii. 

Analiza in 

C. P. 

 

- 
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şi medicală etc 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

unor activităţi 

de selectare a 

elevilor 

capabili de 

performanţă 

şcolară  

6.1-La nivelul fiecărei 

catedre se vor elabora 

teste pentru depistarea 

elevilor capabili de 

performanţă.  

31. 10 

 

 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

 

Teste,  

discuţii 

individuale 

 

Profesorii 

 

 

 

- 

 

 

 

6.2- Elaborarea unui 

program de instruire 

pentru elevii selectaţi 

pentru loturile de 

olimpiade.   

 

 

20. 11 

 

Consilierul 

educativ 

 

 

 

Meditaţii, 

consultaţii, 

grafice de 

pregătire. 

 

 

Elevii 

 

 

Analize în 

comisiile 

metodice 

 

6.3- Monitorizarea 

rezultatelor obţinute de 

elevi la concursurile 

şcolare  

Iunie 

2018 

 

Directorul 

 

Monitorizare 

rezultate. 

 

Profesori , 

elevi 

 

Analiza în C.A 

- 
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7. Organizarea şi 

îndrumarea 

elevilor 

pentru 

Evaluarea 

Naţionala 

(clasa a VIII a) 

 

 

 

 

7.1- Prezentarea 

calendarului Testării 

naţionale la cls. a VIII a  

 

30.10 

 

Directorul 

si secretara  

Afişarea 

calendarului. 

Profesori, 

elevi, părinţi 

Iunie 2018 

 în C. P. 

 

7.2- Intocmirea unei 

mape cu documente 

care privesc Testele 

naţionale  

30.10 

şi 

perma

nent. 

Director şi 

prof.Raus 

Cristian 

 

Întocmirea 

mapei cu 

toate 

documentele 

care apar 

 

Profesori , 

elevi 

 

Analiza in 

C. P. 

 

7.3- Informare detaliată 

a elevilor şi părinţilor 

privind Testele 

naţionale şi repartiţia în 

licee a elevilor de clasa 

a VIII a  

Mai-

iunie 

2018 

Director, 

secretara, 

prof.Raus 

Cristian 

Şedinţe cu 

părinţii 

,afişarea la 

avizier a 

metodologiei 

de 

desfăşurare. 

 

 

Elevi, părinţi, 

profesori . 

 

 

Analiza in 

C. A. 

 

8. 

 

 

Perfecţionare

a activităţii 

manageriale 

la toate 

nivelele de 

8.1- Abordarea întregii 

activităţi şcolare la 

nivelul fiecărui sector 

de activitate într-o 

concepţie managerială 

 

Tot 

anul 

 

Directorul 

 

 

Consultări, 

discuţii . 

 

Şefii comisiilor 

metodice 

 

 

Analiza in 

 

- 
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decizie .  

 

 

 

integrativă utilizând 

delegarea de 

competenţă 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

        

C. A. 

- 

8.2- Stabilirea 

responsabilităţilor 

fiecărui cadru didactic 

în funcţie de 

competenţă şi calităţile 

pedagogice.  

 

22.09. Directorul 

şi C. A. 

 

Analize 

discuţii. 

 

Personal 

angajat 

 

Şedinţele 

Consiliului 

Profesoral 

 

 

- 

8.3- Asigurarea unei 

transparenţe a 

conducerii şcolii prin 

informarea Cons. de 

Admin.şi a tuturor 

cadrelor didactice cu 

problemele cu care se 

 

 

Tot 

anul 

 

 

 

 

Directorul 

Şedinţele  

Consiliului 

Profesoral şi 

ale 

Consiliului de 

Administraţie 

 

 

Personal 

angajat 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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confruntă şcoala.  

9. Realizarea 

unui dialog 

eficient cu 

Familia, 

Sindicatul şi 

Poliţia, 

9.1- Consultarea 

Organizaţiei de sindicat 

în luarea unor măsuri   

Perma-

nent 

 

Directorul 

Consil. 

educativ 

  

 

Propuneri. 

 

- 

 

- 

 

- 

9.2- Antrenarea directă 

sau indirectă a tuturor 

grupurilor de interese, 

sau beneficiari (elevi, 

părinţi, cadre did. 

primarie, politie etc) 

 

Perma-

nent 

 

Directorul 

Consil. 

educativ  

Programe 

comune 

Profesori, înv 

elevi, părinţi, 

poliţişti 

 

- 

 

- 

 
NOTĂ : Ț intele strategice sunt preluate din Planul de îmbunătăț ire Nr. 8233/02.10.2017, al ISJ BN, urmând ca : termenele, activităț ile 
propuse, responsabilităț ile ș i indicatorii de realizare să fie armonizate cu Planul de imbunătăț ire al ș colii. 
 
 
 
 
 

                                                                                    Director,  
                                                                 Prof. Cira Ştefan Marian 
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