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1.ARGUMENT 
 

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

educaţiei şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident o prioritate, deoarece România trebuie 

să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european. 

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

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

interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea la toate nivelurile. Decalajele existente faţă de alte 

state din Uniunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare realistă a fenomenului educaţional la nivel 

naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară. 

Chiar dacă România și-a ratat țintele asumate în cadrul strategiei Europa 2020, odată cu revenirea din 

criza generată de pandemia Covid 19 se depun eforturi susținute pentru depășirea problemelor cu care se 

confruntă învățământul românesc, dezvoltând strategii de acțiune. Succesul strategiilor post Covid este 

dependent, pe termen lung, de existența unor sisteme de educație care să ofere copiilor o educație de calitate. 

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

poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea emană numai din convingeri proprii şi prin motivaţii 

situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare şi profesionalism până când reuşeşte să-şi dezvolte o 

gândire creativă, până când se simte pregătit şi capătă curajul să-şi găsească propriile soluţii la problemele cu 

care se confruntă. 

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

unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile 

cerinţe ale integrării învăţământului românesc în Uniunea Europeană. Punctele de plecare şi de referinţă ale 

oricărui P.D.I. sunt acelea că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii 

globale (global economy), a unei societăţi globale a cunoaşterii (knowledge society) şi a unei societăţi a 

învăţării pe tot parcursul vieţii (lifelong learning society). 

În mod deosebit învăţarea pe tot parcursul vieţii (lifelong learning) trebuie abordată ca o necesitate 

obiectivă, absolută, impusă de apariţia unei economii bazate pe cunoaștere. Specializarea extremă şi 

perfecţionarea continuă devin un factor determinant în crearea bunăstării bazată pe tehnologii performante. 

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

şi flexibil. 

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

Acest factor merge ‘mână în mână’ cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o societate europeană trebuie 

să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul 

obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, 

învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi decent şi sigur în societate şi în orice tip de comunitate. 

Dezideratul școlii pe care o reprezentăm este un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o 

şcoală de nivel european. 
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2.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

2.1. Elementele de identificare ale unităţii şcolare 
 

 Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU 

 Adresa: Str. Lungă, nr. 65, Sibiu 

 Mijloace de transport: Autobuzele: 1, 2, 16, 18 

 

 
 

 Tel/fax: 0269-223462. 

 E-mail: scoala18sb@yahoo.com 

 Website: www.scoala18sibiu.ro 

 Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi 

 Orarul şcolii: 8.00-19.00 – 2 schimburi 

 Limba de predare: limba română și germană (ciclul primar) 

 
Şcoala se află pe partea stângă a Cibinului în ,,Oraşul de jos”, pe strada Lungă, stradă ce reprezintă şi şoseaua 

de legătură între municipiul Sibiu şi municipiul Mediaş.  

 

2.2. Scurt istoric al școlii 
Construirea şcolii a început în primăvara anului l963, lucrarea încheindu-se în acelaşi an pe teritoriul 

unde, până în anul 1910, a funcționat o cazarmă a husarilor iar după aceea, chiar pe teritoriul şcolii, au fost 

grajduri şi curtea în care se ţineau căruţele serviciului de salubritate a oraşului. 

Terenul şcolii a fost amenajat aşa cum se vede și astăzi, devenind o curte frumoasă, în care se înalţă 

clădirea instituției, ocupând o suprafaţă de 1 hectar şi 7.247 metri pătraţi. În faţa şcolii, împrejmuită cu gard, se 

află o grădină de flori, întreţinută de elevii şcolii. Așadar, dimensiunea ambientală și peisagistică a evoluat 

substanțial, cu impact pozitiv asupra stării de bine a elevilor, în concordanță cu educația ecologică. 

Ridicarea şcolii a fost o necesitate, întrucât în acest cartier periferic al Sibiului, unul din cele mai vechi 

din municipiul de pe malul Cibinului, cunoscut sub numele de „Terezianum”, au fost construite începând cu 

anul l959 numeroase blocuri de locuinţe, care adăposteau în cele peste 1200 de apartamente și familii cu mulți 

copii. Școala este chemată, aşadar, să fie o mică „Alma mater” a copiilor populaţiei de naţionalitate română şi 

germană din zona arondată. 

mailto:scoala18sb@yahoo.com
http://www.scoala18sibiu.ro/
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Incinta şcolii are parter, două etaje și cuprinde 25 săli de clasă,  cabinetele de informatică și limbi 

moderne, CDI, cabinet de asistență psihologică, o sală profesorală, patru birouri: două pentru director/director 

adjunct, două pentru secretariat și contabilitate, şi două cabinete medicale: pediatrie şi stomatologie. 

Încălzirea este asigurată de centrala termică proprie, dată în folosinţă în anul 2013. Școala dispune, de 

asemenea, de  instalaţii de apă cu panouri solare şi electrică, în condiții de funcționare și siguranță 

corespunzătoare. 

Școala a intrat într-un program de reabilitare, modernizare, extindere și dotare declarat admis în data de 

19.04.2011, încadrat în Programul operațional regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și 

echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea 

profesională continuă”. Extinderea școlii a fost o necesitate, deoarece, potrivit statisticilor efectuate în zona 

arondată școlii, s-a estimat creșterea numărului de copii prin construcția cartierelor „Tineretului” și „Calea Șurii 

Mari”. Dotarea materială și tehnologică, accesul la internet au determinat o upgradare a activităților didactice, 

contribuind la caracterul lor dinamic, atractiv și interactive. De altfel, condițiile foarte bune de învățare 

constituie un factor determinant pentru cererea părinților de a-și înscrie părinții la școala noastră.  

Şcoala avea stabilit programul de funcţionare într-un singur schimb, în concordanţă cu posibilităţile şi 

cerinţele învăţământului. Datorită numărului mare de elevi, care s-a orientat spre școala noastră, la ora actuală 

suntem nevoiți să ne desfășurăm activitatea didactică în două schimburi. Cererea deosebit de crescută a 

părinților de a-și înscrie copiii la Școala gimnazială nr. 18 se datorează unui praxis educativ de calitate, 

profesionalismului cadrelor didactice care au influențat direct creșterea prestigiului instituțional al școlii în 

comunitate, precum și performanțelor deosebite ale elevilor la concursuri și olimpiade școlare. De altfel, 

meritele școlii au fost diseminate și în media locală: olimpiade, absolvenții de 10 premiați de Primăria Sibiu 

(Sasu Sabina, Oleksik Vlad, Brădean Raluca - 2019) și absolventa de nota 10 la Evaluarea Națională (iunie 

2020) - Brădean Raluca. În anul școlar 2020-2021, a fost amenajată zona verde din fața școlii, unde elevii au 

posibilitatea să desfășoare diferite activități educative sau cu scop recreativ în aer liber. 

Cultura organizațională și profesională întâlnită în şcoala noastră presupune o aleasă ţinută morală, 

disponibilitate pentru acceptarea schimbării şi respectarea unui cod deontologic specific. Se  remarcă o pregătire 

continuă a resurselor umane, adaptabilitate, creativitate, caracter „altruist”, de „serviciu social”, adecvat 

nevoilor şi intereselor unor „clienţi” clar identificaţi  (elevi, profesori, părinţi). Dimensiunea internațională a 

educației s-a concretizat în proiectul Erasmus+KA2, Under the same sky, coordonat de școala noastră, pe 

perioada 2017-2019, cu implicarea unor parteneri educaționali din 5 țări: Turcia, Polonia, Slovacia, Macedonia 

și Letonia. Scopul a fost dezvoltarea comunicării emoțiilor copiilor din familii defavorizate prin dramatizare. 

Întrucât şcoala este un trinom ireductibil, respectiv elev-profesor-comunitate, în şcoala noastră  se 

practică încurajarea stilurilor participative de management. Există regulament de ordine interioară atât pentru 

elevi, cât şi pentru cadrele didactice, conform ROFUIP actualizat. 

Absolvenţii şcolii noastre, români şi germani, au devenit cu timpul, medici, corespondenţi de presă, 

comentatori politici, patroni, învăţători şi profesori (unii chiar în şcoala noastră), sportivi de performanţă, 



Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu                                                           Nr. 24 din 10.09.2021 

Adresa:str.Lunga nr.65, Sibiu, județul Sibiu                                        Aprobat în CP din 10.09.2021 

Telefon/ Fax:0269-223462                                                                   Aprobat în CA din 12.10.2021 

E-mail:scoala18sb@yahoo.com 

Web site: www.scoala18sibiu.ro                                                                                       

 

conștienţi de importanţa vitală a  educaţiei, prin care ,,omul iese din starea de natură şi accede la starea de 

cultură”. Cei mai prestigioși dintre ei sunt: Radu Gheorghe Szekely, secretar de stat în Ministerul Educației și 

fondatorul Finnish Teacher Training Centre (Sibiu), Radu Vancu, profesor universitar și unul dintre cei mai 

valoroși scriitori contemporani. 

 

2.3. Analiza informaţiilor 

 

2.3.1.1. Baza materială a şcolii 

 
 Clădire cu parter şi două nivele. 

 Curtea şcolii este limitată de blocurile din cartier şi de către S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu 

supravegheată video. 

 Zonă verde amenajată în fața școlii cu mese și băncuțe acoperite, dotate cu table de șah și moară. 

 Sală de sport modernă, de talie olimpică, amenajată în curtea şcolii, dată în folosinţă în anul 2009. 

 Terenuri de sport: volei, tenis, baschet, handbal, fotbal - bine întreţinute. 

 Atelier mecanic întreținere. 

 Număr săli de clasă –  25 (clase dotate cu mobilier modular, tablă interactivă cu videoproiector și laptop, 

camera web 4K și sistem audio conferință) 

 Cabinet medical și stomatologic. 

 Laboratoare:   

a) de informatică – dotat cu 32 de calculatoare (unități de bază, monitoare și camere web; server + sistem 

de operare cu licență; switch) 

b) fonetic pentru învățarea limbilor străine dotat cu 29 căști, microfon și un sistem audio 

c) Centru de documentare și informare (CDI)  – dotat cu 13.982 volume de carte și 11.311 manuale, 

sistem audio, TV LCD, tablă interactivă, videoproiector, laptop, 3 calculatoare și o imprimantă 

multifuncțională. 

2.3.1.2. Resursa umană a şcolii 

  I. Cadre didactice 

          Personal 2020-2021 Total Gr.I Gr.II Def. Debutant 

 Profesori cu studii de lungă durată 48 30 6 11 1 

 Profesori cu studii de scurtă durată  - - - - - 

 Profesori învățământul primar 23 16 2 4 1 

  Învățători 1 - - 1 - 
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Se observă faptul că marea majoritate a cadrelor didactice sunt oameni cu experienţă, bine pregătiţi profesional. 

Există şi cadre tinere, cu o bună pregătire, dornice de schimbare, de muncă, de afirmare. 

Autoritatea şi profesionalismul cadrelor didactice sunt recunoscute şi prin faptul că au fost alese să 

îndrume practica pedagogică a elevilor de la Colegiul Pedagogic ”Andrei Șaguna”Sibiu și a studenților de la 

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu,  la disciplinele: Cultură Civică, Limba română și învățământ primar. 

Cadrele didactice titulare ca și cele cu contract de muncă pe perioada determinată fac parte din Consiliul 

Profesoral. Consiliul de Administraţie este format din 9 persoane. 

 

II. Personal didactic auxiliar și administrativ 

 
Ca personal auxiliar avem normate posturile de: 

 secretar  – o normă. 

 bibliotecar – o jumătate de normă. 

 contabil - o normă 

Personalul administrativ este format din: 

 administrator – o jumătate de normă; 

 muncitor- o normă; 

 personal de îngrijire – patru norme; 

 

III. Populaţia şcolară în ultimii patru ani şcolari: 
 

 Număr de elevi ciclul 

primar 

Număr de elevi 

gimnaziu 

Număr de elevi  

total 

2017-2018 571 289 860 

2018-2019 597 307 904 

2019-2020 606 298 904 

2020-2021 626 296 922 

    
Interesul permanent al cadrelor didactice pentru performanţele elevilor se concretizează, an de an, prin 

rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare județene, naționale și internaționale, la evaluările  

naționale şi concursurile extrașcolare și sportive. 
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În perioada 2017 – 2021, Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu a realizat procente de  promovabilitate în luna iunie 

după cum urmează: 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Media 

2017-2021 

Număr total de elevi 860 904 904 922  

98,78% Elevi promovați 841 890 900 916 

Promovabilitate în luna iunie 97,79 98,45 99,55 99,34 

 

Între 2017 - 2021 la Evaluarea Naţională a elevilor claselor a VIII-a, rezultatele obţinute la evaluările 

naţionale se reflectă şi în distribuţia elevilor la licee. 

În ordinea preferinţelor şi a mediilor de absolvire au fost repartizaţi după cum urmează: Colegiul 

Național „Octavian Goga”, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Liceul Independenţa, Liceul Economic, Liceul 

‚,Onisifor Ghibu”, Liceul de Industrie Alimentară, Liceul Energetic, Liceul ,,Constantin Noica”. Mulţi s-au 

îndreptat spre secţiile de informatică ale liceelor. În anul 2020, Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu a avut o 

absolventă de 10 la Evaluarea Națională, care a continuat cursurile la Colegiul Național „Octavian Goga”. 

            Ceea ce ne bucură este faptul că elevii noştri în proporţie de peste 90 reuşesc de prima dată să fie 

admişi la şcolile unde se duc, deci pe lângă faptul că se simt bine pregătiţi, activitatea de orientare şcolară dă 

roade. 

 

3. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 
Ne dorim ca trăsăturile dominante în şcoala noastră să fie cooperarea, munca în echipă, respectul 

reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei 

şcolare vrem să fie deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice să fie 

deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip participativă. Sarcinile sunt  

distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optimă a acestuia. 

Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum: cooperarea, munca în echipă, 

respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de 

afirmare. 

Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare 

CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând  

activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul transparent, 

flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. 
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Organigrama 
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DEVIZA ŞCOLII: PROFESIONALISM  – IMPLICARE - SERIOZITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORI CHEIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt: 

 Perfecţionare: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea 

competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru. 

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

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

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

demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative. 

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

părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul 

educaţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

Cadru didactic  Cadru didactic 

Cadru didactic           Elev 

Cadru didactic           Părinţi 

Şcoală               Comunitate 
 

 

 

VALORI CHEIE 

CALITATE ŞI 

EFICIENŢĂ: 

experienţă 

PERFECŢIONARE : 

competenţă 

modernizare 

LUCRU ÎN ECHIPĂ: 

armonie 

toleranţă 

COOPERARE ŞI RESPECT RECIPROC 
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4. DIAGNOZA ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 18 SIBIU 

 

4.1. Analiza P.E.S.T.E. 

 
Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, şcoala fiind un sistem 

deschis ce presupune o puternică interacţiune cu mediul situat în afara ei. 

DOMENII CONTEXT LOCAL 

 

 

POLITIC 

Procesul de învăţământ din Școala Gimnazială Nr.18 Sibiu se bazează pe legislaţia generală 

şi specifică sistemului de învăţământ preuniversitar, pe toate ordinele şi notificările emise de 

către ME sau I.Ș.J, pe actele normative în domeniu. 

- Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale; 

- Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul local. 

 

 

 

 

ECONOMIC 

Dezvoltarea economică a zonei este bună; 

- Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru unitatea 

noastră este scăzut şi implică demersuri greoaie din partea scolii, concretizate de multe ori în 

activităţi puţin profitabile; 

- În unitatea noastră şcolară există puțini elevi cu o situaţie materială mai modestă proveniţi 

din familii defavorizate, acest lucru neavând relevanţă asupra interesului acestor elevi pentru 

scoală. Un efect pozitiv în acest sens îl are acordarea burselor de merit şi asigurarea 

manualelor gratuite. 

 

 

 

 

SOCIAL 

Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală; 

- În şcoală  nu există acte semnificative de violenţă şi alte abateri comportamentale. În zona 

şcolii delincvenţa juvenilă este practic inexistentă; există puţine riscuri din exterior datorită 

Poliţiei Locale care acordă sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi prevenire a 

acesteia; 

- In zonă există locuri în care copiii se întâlnesc, socializează, desfăşoară activităţi: parc, 

Clubul copiilor, ONG-uri care desfăşoară activităţi extraşcolare. 

 

 

 

TEHNOLOGIC 

Zona beneficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai mulţi furnizori. 

Toate familiile elevilor au acces la televiziune prin cablu, iar toţi copiii au calculatoare 

personale conectate la internet, echipamente audio-video şi telefoane mobile. 

- Există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică; 

Conectarea școlii la internet facilitează comunicarea şi transmiterea informaţiilor, iar baza 

materială în ce priveşte calculatoarele este corespunzătoare. 

ECOLOGIC Şcoala este situată într-o zonă cu centre comerciale (Profi, Lidl); 

În proximitatea școlii este un parc. Este o zonă fără unităţi industriale poluante, însă cu un 

trafic auto mai intens. 

- Se are în vedere antrenarea elevilor în protejarea zonei verzi a școlii şi educarea lor în 

spiritul păstrării curăţeniei. 
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4.2. ANALIZA  S.W.O.T. 

 

4.2.1 Analiza S.W.O.T. calitativă 

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

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

a) Curriculum 

b) Resursa umană 

c) Resursa materială şi financiară 

d) Relaţii cu comunitatea şi activitatea educativă 

a. CURRICULUM 

 

S. 

 PUNCTE TARI 

 implementarea Curriculumului Naţional; 

 aplicarea Planului Cadru de învăţământ 

pentru clasele I-VIII și clasa pregătitoare; 

 alegerea CDȘ în concordanţă cu opţiunile şi 

interesele elevilor şi comunităţii locale; 

 utilizarea programelor şcolare  in vigoare;  

 utilizarea manualelor şcolare alternative; 

 structurarea orarului unităţii respectând 

curba de efort intelectual a elevilor 

 existenţa colectivelor de catedră şi a 

echipelor de proiect; 

 rezolvarea „conflictelor de prioritate”- între 

reprezentanţii diferitelor discipline în 

interesul elevilor; 

 activităţi educative variate şi adaptate 

specificului şcolar. 

 alfabetizarea digitală 

 organizarea unor acțiuni educative 

extracurriculare, completând educația de tip 

informal cu cea de tip nonformal 

 diversitatea metodelor de predare-învățăre-

evaluare folosind predarea face to face și 

online în funcție de necesități 

W. 

PUNCTE SLABE 

 unele programe şcolare în continuare prea 

încărcate; 

 decongestionarea insuficientă pentru unele 

programe şcolare; 

 existenţa unor neconcordanţe sesizate între 

programe şi manualele alternative, între 

programe și cunoștințele interdisciplinare; 

 existenţa unor reticenţe la schimbare din 

partea unor cadre didactice privind manualele 

alternative 

 promovabilitate mai mică de  100% 

 dezantajul de a lucra în două schimburi dacă 

efectivele de elevi cresc în continuare 

O. 

OPORTUNITĂŢI 

 existenţa unui sprijin concret din partea 

comunităţii locale pentru alegerea 

disciplinelor opţionale şi stabilirea CDŞ care 

vine în sprijinul ameliorării absenteismului 

școlar și contribuie la dezvoltarea motivației 

intrinseci pentru învățare; 

 asigurarea cu materiale şi mijloace de 

T. 

AMENINŢĂRI 
 existenţa familiilor cu situaţie economică 

precară; 

 neînţelegerea din partea unor părinţi a 

posibilităţilor de opţiune şi de orientare 

profesională a elevilor de clasa a VIII-a; 

 existenţa unei oarecare inerţii din partea unor 

grupuri de interese faţă de reforma din 
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evaluare de către ME şi Serviciul Naţional de 

Evaluare şi Examinare. 

 oferte de formare prin abilitare curriculară 

 grad ridicat de autonomie a școlii pe 

probleme de CDȘ  

 

învăţământ; 

 existenţa unor reticenţe vis-a-vis de 

schimbare. 

 disfuncționalități legislative (ROFUIP 

neadaptat Legii 1/2011, lipsa unor 

metodologii de aplicare) 

 

 

b. RESURSE UMANE 
S.  

PUNCTE TARI 

 

 existenţa unui procent de 100  cadre 

calificate dornice de formare în spiritul 

reformei; 

 majoritatea cadrelor didactice sunt titulare; 

 pregătire şi competenţă profesională de înalt 

nivel; 

 în anul 2021 titlul de Profesor Merito a fost 

câștigat de Prof. Teodora Coman – Limba și 

literatura română 

 toate cadrele didactice au participat la 

cursurile de abilitare curriculară; 

 competențe de operare a PC-ului de către 

cadrele didactice; 

 medie de vârstă scăzută, colectiv tânăr de 

cadre didactice, entuziast şi motivat; 

 procent de promovabilitate de 98,78% pe 

ultimii patru ani; 

 număr mic de elevi care abandonează şcoala; 

 toţi absolvenţii clasei a VIII-a s-au înscris la 

Evaluarea Națională; 

 procentul de promovare la Evaluarea 

Națională 2021 a fost de 93,85; 

 atmosferă propice desfăşurării procesului 

instructiv-educativ. 

 existenţa unor parteneriate și proiecte în 

derulare cu grădinițele 15 și 18 din Sibiu, 

Centrul Cultural German și a ULBS. 

 existența cadrelor didactice cu gradații de 

merit, masterat, doctorat și a celor angrenate în 

proiecte/ programe naționale sau în activități de 

metodiști, mentori, formatori 

 parteneriate interne și externe între școli 

 școala beneficiază de pază asigurată de firmă 

specializată 

W. 

PUNCTE SLABE 

 

 dezvoltarea fizică insuficientă a elevilor 

datorată programului încărcat și a  

preocupărilor lor sedentare (stat timp 

îndelungat în fața PC-ului) 

 reticență față de consilierea  psihologică a 

unor elevi dar mai ales a părinţilor acestora; 

 situaţie familială grea a unor elevi aflaţi în 

şcoală; 

 existenţa unor familii dezorganizate; 

 existenţa unei reticenţe la nou a unor familii; 

 neimplicarea în mai mare măsură a cadrelor 

didactice în programe de parteneriat 

 reticență la schimbare a unor cadre didactice 

 blocarea unor posturi cheie (bibliotecar, 

administrator, îngrijitor) 

 lipsa de interes a unor cadre didactice privind 

activitățile extracurriculare 
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O. 

OPORTUNITĂŢI 

 stimularea cadrelor didactice tinere pentru a 

se înscrie la obținerea gradelor didactice 

 existenţa şi a unor familii cu posibilităţi bune 

şi foarte bune care să cumpere PC-uri/laptop-

uri copiilor 

 folosirea Centrului de documentare şi 

informare al şcolii în cadrul unor proiecte 

 oferta educaţională a şcolii, curriculum 

naţional şi CDȘ 

 colaborarea cu liceele din municipiu 

 desfășurarea unor cursuri de perfecționare 

organizate prin programe POSDRU, CCD, 

ANPCDEFP 

 lărgirea ofertei de formare a cadrelor 

didactice și a personalului didactic auxiliar 

 posibilitatea accesării programelor europene 

. 

T. 

AMENINŢĂRI 
 scădere naturală a populaţie şcolare 

 dezinteresul unor părinţi pentru şcoală 

 comunitatea locală formată din familii cu 

posibilităţi materiale reduse 

 plecarea unor familii spre mediul rural 

 plecarea unor părinți la muncă în străinătate 

 perspectiva sumbră a găsirii unui loc de 

muncă descurajează elevul încă din ciclul 

gimnazial 

 lipsa de atractivitate pentru tinerii care 

doresc să lucreze pe salarii mai bine plătite 

 posibilitatea creșterii absenteismului și 

abandonului școlar 

 ieșirea din sistemul de învățământ a unor 

cadre tinere foarte bine pregătite profesional 

datorită salarizării 

 

 

C. RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE 

 

S. 

PUNCTE TARI 

 un buget de cheltuieli pentru plata încălzirii, 

iluminatului, telefonului şi a reparaţiilor 

curente 

 existenţa spaţiului necesar pentru şcolarizarea 

elevilor din zona noastră 

 interiorul clădirii  renovat, cu  grupuri sanitare 

moderne 

 existenţa laboratoarelor şi a cabinetelor 

necesare bunei desfăşurări a activităţii 

 dispunem de un cabinet de informatică dotat 

cu 32 de calculatoare 

 păstrarea şi arhivarea documentelor şcolare 

 sala de sport modernă de talie europeană 

 existența mijloacelor de comunicare: internet 

în toate sălile de clasă, fax la nivelul 

compartimentelor secretariat și contabilitate 

 venituri extrabugetare din proiecte, 

sponsorizări 

 dotarea la standarde europene cu echipamente 

audio-video și laptopuri (fiecare sală dispune 

W. 

PUNCTE SLABE 

 lipsa fondurilor pentru recompensarea 

activităţilor de performanţă ale elevilor şi 

cadrelor didactice 

 lipsa unei cantine școlare 

 lipsa unei stații care să ofere posibilitatea 

comunicării urgente a anunțurilor, difuzarea 

muzicii în pauze 
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de câte o tablă interactivă, laptop, 

videoproiector, sistem conferință și cameră 

video 4K) 

 11 săli de clasă dotate cu sistem de 

supraveghere audio-video 

 sistem de alarmă la clădirea școlii și sistem de 

avertizare la incendiu 

 existența platformei educaționale Microsoft 

TEAMS care se utilizează în învățarea online 

O 

OPORTUNITĂŢI 

 Primăria, I.S.J., alte instituţii care ar putea 

finanţa şcoala 

 existenţa unui buget corespunzător destinat 

reparaţiilor şi întreţinerii 

 intensificarea activităţilor de atragerea unor 

fonduri prin sponsorizări. 

 

T 

AMENINŢĂRI 
 comunitatea locală formată din familii cu 

posibilităţi materiale reduse 

 creşterea numărului de şomeri în rândurile 

comunităţii locale 

 posibilităţi modeste de atragerea unor 

sponsori 

 timiditatea relaţiei ŞCOALĂ – 

AGENŢI ECONOMICI 

 comunitatea locală încă reticentă la 

schimbările produse de reformă 

 slaba motivație financiară  a cadrelor 

didactice pentru desfășurarea unor activități 

didactice eficiente 

    

 

d. RELAŢII CU COMUNITATEA  
 

S. 

PUNCTE TARI 

 există o strânsă colaborare cu părinţii elevilor 

 C.D.Ş adaptat la cerinţele comunităţii locale 

 există un Regulament de Ordine Interioară în 

sprijinul elevilor şi a cadrelor didactice 

 implicarea factorilor de decizie ai comunităţii 

în viaţa şcolii 

 şcoala oferă elevilor condiţii bune de 

dezvoltare intelectuală şi  fizică 

 colaborarea cu Poliţia rutieră, cu Poliția de 

proximitate, cu Jandarmeria şi cu Biserica 

 şcoala dezvoltă bine comunicarea între elevi şi 

comunitatea locală 

 există o relaţie bună cu Administraţia locală 

 comitete de părinți active, responsabile 

implicate care vin în sprijinul școlii 

W. 

PUNCTE SLABE 

 elevi proveniţi din familii cu probleme 

sociale şi financiare 

 slaba implicare a unor dascăli în elaborarea 

proiectelor europene, din cauza neinițierii și 

plafonării acestora. 
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 parteneriate eficiente cu ONG, instituții de 

cultură și structuri ale administrației locale 

 consilierea de grup și individuală a elevilor și 

părinților 

O. 

OPORTUNITĂŢI 

-existenţa unui router care ar permite conectarea la 

Internet a tuturor  

-înfiinţarea CDI a însemnat o facilitate sporită în 

dezvoltarea relaţiilor comunitare; 

-exploatarea relaţiilor cu părinţii în vederea 

atingerii scopului comun educare-instruire; 

-dezvoltarea activităţilor extracurriculare; 

 Parteneriat cu Universitatea Lucian Blaga, 

Poliția, Biserica 

 Colaborarea eficientă cu ISJ Sibiu, CCD,  

 Implicarea școlii ca gazdă pentru diferite 

concursuri, examene, olimpiade 

T. 

AMENINŢĂRI 
-existenţa unor familii dezorganizate 

şi cu  posibilităţi materiale reduse; 

-viziunea slabă a părinţilor în orientarea elevilor 

la încheierea ciclului gimnazial; 

-posibilităţi modeste de organizare a unor 

lectorate şi seminarii ale şcolii cu comunitatea; 

-motivarea insuficientă dintr-o perspectivă 

sumbră a elevilor şi părinţilor legată de posibilitatea 

găsirii unui loc de muncă. 

Demotivarea agenților economici pentru 

sponsorizarea activităților extrașcolare 

 

 

4.2.2 Analiza S.W.O.T. cantitativă 

 

 FACTORII INTERNI PONDERE SCOR PRODUS 

PONDERE 

-SCOR 

 

 

 

PUNCTE 

TARI 

(S) 

Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat 

prin rezultate şcolare bune, procent de 

promovabilitate la Evaluările Naționale bun, premii 

la olimpiadele, concursurile școlare, fazele pe  

municipiu și județ 

 

0,1 

 

0 

 

0 

Personal didactic calificat 100% 0,1 1 0,10 

Şcoala are o bază materială bună, săli de clasă 

dotate corespunzător, cabinet psihopedagogic; 
 

0,07 

 

1 

 

0,07 

Accesul cadrelor didactice la laptopurile, xerox-

urile, imprimantele din școală 

 

0,05 

 

2 

 

0,10 

Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de 

întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi zonei verzi 

a şcolii; 

 

0,03 

 

1 

 

0,1 

O bună implicare a elevilor în activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare la nivel de şcoală 

(excursii, serbări, acţiuni caritabile) 

 

0,07 

 

1 

 

0,07 

Rezultate bune la concursurile artistice şi sportive, 

fazele pe sector şi municipiu; 
 

0,01 

 

1 

 

0,10 

Întâlniri cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor;  

0,05 

 

1 

 

0,05 

Parteneriate educaţionale cu Clubul Copiilor şi alte    
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instituții culturale și de educație 0,05 1 0,05 

 

 

PUNCTE 

SLABE 

(W) 

Cadre didactice  cu norma didactică la mai multe 

şcoli; 
 

0,1 

 

-3 

 

-0,30 

Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru 

lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD. 
 

0,03 

 

-1 

 

-0,30 

Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a 

tehnicii informaţionale şi a metodelor active în 

demersul didactic; 

 

0,05 

 

-1 

 

-0,05 

Număr insuficient de calculatoare la numărul 

elevilor din şcoală ; 
0,07 -3 -0,21 

Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor 

de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice; 
 

0,01 

 

-3 

 

-0,30 

Slabe legături de parteneriat cu firme private şi 

ONG-uri; 
0,03 -1 -0,03 

Suma SW (valoarea sumei este un punct pe axa SW) 1  -0,28 

 

 
 FACTORII INTERNI PONDERE SCOR PRODUS 

PONDERE 

-SCOR 

 

 

 

OPORTUNITĂ

ȚI 

(O) 

Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi 

formare continuă, înscriere la grade didactice; 
 

0,15 

 

3 

 

0,45 

Existența unor spaţii ce pot fi închiriate în vederea 

obţinerii unor fonduri băneşti; 
0,15 1 0,15 

Posibilitatea accesării de fonduri europene de 

către personalul didactic, prin proiecte cu finanţare 

externă; 

 

0,1 

 

0 

 

0 

Descentralizarea şi autonomia instituţională; 0,1 3 0,30 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, Poliţie, 

Biserică) 

 

0,1 

 

2 

 

0,20 

Posibilitatea promovării imaginii şcolii la nivelul 

comunităţii prin site-ul şcolii, site-ul ISJ și media. 
 

0,05 

 

2 

 

0,10 

 

 

AMENINȚĂRI 

(T) 

Instabilitatea legislativă a curriculumului în 

sistemul de învăţământ; 
 

0,1 

 

-2 

 

-0,20 

Creşterea numărului elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale; 
 

0,05 

 

-3 

 

-0,15 

Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente; 

 

0,05 

 

-1 

 

-0,05 

Accentuarea crizei economice face ca şi interesul 

firmelor pentru susţinerea activităţilor educative 

prin sponsorizări să fie scăzut; 

 

0,05 

 

-1 

 

 

-0,05 

O depreciere a statutului profesorului în societate 

(plecând de la nivelul guvernării şi încurajată de 
 

0,01 

 

-3 

 

-0,30 
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mass-media), ceea ce determină dificultăţi în 

impunerea cadrului didactic, ca principal factor al 

educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

Suma OT (valoarea sumei este un punct pe axa OT) 1  0,45 

 

 
SCOR           CALIFICATIVUL  

 3                    Cel mai bun în segmentul său  

 2                    Deasupra mediei, mai bun decât majoritatea 

 1                    Medie, fără probleme 

0 Există probleme, e nevoie de îmbunătăţire 

-1                    O situaţie negativă, există o problemă  

- 2                   O situaţie clară în defavoarea noastră, necesită foarte multă atenţie  

- 3                   Cel mai rău 

 

 

 

                                   Strategie           O          Strategie agresivă 

                           de diversificare       

                                                                _0,45                      

 

 

 

                 

 W                                    S 

                                   

                                                      -  0,28 

                          Strategie defensivă                Strategie de reorientare 

 

   

                                                               T 

 
Concluzie: Tipul de strategie necesară este STRATEGIA DE DIVERSIFICARE în cadrul căreia trebuie 

valorificate la maxim oportunităţile şi trebuie insistat pe îmbunătăţirea punctelor slabe. 
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5. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAȚIEI 

 

5.1.MISIUNEA  ŞCOLII 

 
Misiunea Școlii Gimnaziale nr.18 Sibiu este de a asigura standardele instructiv-educative 

pentru beneficiarii ei, să pregătească absolvenți care să facă față cerințelor unei societăți 

democratice, deschise și în continuă schimbare, fiind receptivă la nevoile comunității locale 

și regionale în context european. 

 

 

 VIZIUNEA  ȘCOLII 

 

Motto: 

”Educația nu este răspunsul la întrebare, educația este mijlocul de a găsi răspunsul la 

toate întrebările.” (William Allin Storrer) 

 

Viziunea noastră este să oferim tuturor beneficiarilor acces la o educație de calitate, care să facă posibilă 

atingerea potențialului maxim pentru fiecare elev în parte. Ne dorim să asigurăm recunoașterea și garantarea 

drepturilor beneficiarilor de a-și păstra, dezvolta şi exprima identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă. 

 

 

5.2. ȚINTE STRATEGICE 

 
Țintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. şi reprezintă intenţiile 

majore care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va 

îndeplini misiunea şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă 

domeniile pe care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau după caz să le îmbunătăţească. 

Țintele strategice se raportează la strategiile europene/ naționale/ regionale/ locale privind 

educația și formarea profesională:  

 Recomandarea consiliului din 24 noiembrie 2020 privind educația și formarea profesională (EFP) pentru 

competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență 2020/C 417/01; 

 Strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030; 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România; 

 Strategia Naționalã pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. 

 

Țintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială nr. 18 Sibiu şi pe baza diagnozei mediului intern şi extern, 

având ca reper misiunea şcolii sunt: 

 Ţinta 1 - Reducerea în anii școlari, 2021-2025, a procentului elevilor care iau medii sub 5 la EN8, EN2,4,6 

de la 12% la 6% a răspunsurilor incorecte, asigurând o educație de calitate, prin formarea și dezvoltarea 

competențelor acestora 
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 Ţinta 2 - Creșterea în fiecare an școlar cu 10% a numărului cadrelor didactice implicate în 

derularea/accesarea proiectelor/parteneriatelor locale, naționale și/sau europene cu/fără finanțare europeană în 

vederea dezvoltării dimensiunii europene a școlii 
 Ţinta 3 - Reducerea, în anul școlar 2021/2022, cu cel puțin 75% a numărului cazurilor raportate de bullying 

și de violență între elevi, pentru menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar 

derulării optime a activităților școlare și extrașcolare 
 Ţinta 4 - Creșterea până în 2025 cu 50% a numărului de cadre didactice implicate în realizarea și 

desfășurarea lecțiilor folosind platforme educaționale noi, în scopul eficientizării activităților și al adaptării la 

nevoile exprimate de beneficiari 

 

5.3. OBIECTIVE STRATEGICE 
 

Obiectivele strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi realizate prin mai 

multe căi, după cum urmează:  

Ţinta 1 - Reducerea în anii școlari, 2021-2025, a procentului elevilor care iau medii sub 5 la EN8, EN2,4,6 de la 

12% la 6% a răspunsurilor incorecte, asigurând o educație de calitate, prin formarea și dezvoltarea competențelor 

acestora 
Motivarea alegerii ţintei:  

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a 

elevilor, formarea și dezvoltarea competenţelor acestora, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală;  

 Cele opt domenii de competență cheie care contribuie la formarea profilului european al elevului și care 

stau la baza curriculumului și a proiectării didactice  

 Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregatit 

pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, 

de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii;   

 Cadrele didactice să valorifice eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională, metodele 

activ-participative;  

 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calității educaţiei. 

 Resurse strategice:   

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;   

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 

programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, indrumătoare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 

echipamente IT, birotică şi consumabile;  

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, legislație 

actualizată; raportul ,,România educată” platforme educaționale Microsoft Teams, Kinderpedia ș.a. 

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

formatori, mentori;  

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;   

 Resurse de autoritate şi putere: ME, ISJ, Primărie, Consiliul local 

Opţiuni strategice:  

 O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev;  

 O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor didactice;  

 O.3. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional, al platformei de învățare în lecţii;  
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 O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice;  

 O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale;  

 O.6.Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile 

şcolare. 

Rezultate aşteptate:  

 Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de 

politică educaţională, respectiv proiectarea pe bază de competențe;  

 Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de 

promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului;  

 Rezultate bune şi foarte bune la Evaluarea Națională, EN 2,4,6 și medii ridicate de admitere în liceu;  

 Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare- învățare 

măsurat prin creşterea numărului de elevi; 

 Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 

 Formarea elevilor alfabetizați funcțional, toleranți, critici, capabili să ia decizii pertinente în anumite 

situații 

 Implementarea portofoliilor educaționale care permit monitorizarea evoluției copilului pe durata 

școlarizării 

Cadrele didactice vor participa la cursuri și vor avea competențe digitale și de predare prin instrumente digitale 

(digital literacy). 

Ţinta 2 - Creșterea în fiecare an școlar cu 10% a numărului cadrelor didactice implicate în derularea/accesarea 

proiectelor/parteneriatelor locale, naționale și/sau europene cu/fără finanțare europeană în vederea dezvoltării 

dimensiunii europene a școlii 
Motivarea alegerii ţintei:   

 Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participre la 

proiecte naţionale şi europene, concursuri școlare.   

 Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi îndeplini 

misiunea. 

 Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte. 

 CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+. 

 Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 

 Resurse strategice:  

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;   

 Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi 

obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;   

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, site 

ERASMUS+, legislație actualizată; 

 Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, formatori, 

experți din exterior;   

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;  

 Resurse de autoritate şi putere: ISJ, ME, Comisia Europeană, Primărie, Consiliul local. 

Opţiuni strategice:  

 O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetului (email, 

alte aplicații, forumuri de discuţii, eTwinning) în cadrul unor proiecte educaţionale;  
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 O.2. Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de 

parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile 

curriculare;  

 O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginii şcolii;  

 O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG:-uri, firme private;  

 O.5. Continuarea parteneriatelor cu instituțiile din cadrul comunităţii.  

Rezultate aşteptate:  

 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte 

strategice sau de mobilitate;  

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin 

creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;  

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare; 

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de proiectele desfăşurate;  

 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai 

conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală. 

 

Ţinta 3 - Reducerea, în anul școlar 2021/2022, cu cel puțin 75% a numărului cazurilor raportate de bullying și de 

violență între elevi, pentru menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar derulării 

optime a activităților școlare și extrașcolare 

Motivarea alegerii ţintei:  

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a 

elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală;   

 Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea 

educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi 

asigurarea siguranţei elevilor;  

 Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi 

armonioase, autonome şi creative;   

 Existența în şcoală a resurselor umane și materiale, tehnicii informațională, care pot fi folosite mai 

eficient de către cadrele didactice.   

 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul 

instructiv - educativ.  

Resurse strategice:   

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 

programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 

echipamente IT, birotică şi consumabile;  

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, legislație 

actualizată;   

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

formatori, mentori;   

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltări şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;  

 Resurse de autoritate şi putere: ME, ISJ, Primărie, Consiliu local. 

 Opţiuni strategice:  
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 O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor 

copilului;  

 O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi părinţi;  

 O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă juvenilă;  

 O.4. Extinderea reţelei de supraveghere video a locurilor cu potenţial de risc. 

Rezultate aşteptate:  

 Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi 

activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;  

 Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă 

de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare;  

 Rezultate bune la Evaluarea Națională și medii ridicate de admiterea în licee;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de 

siguranţă din şcoală măsurat prin creşterea numărului de copii; 

 Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit. 

 

Ţinta 4 - Creșterea până în 2025 cu 50% a numărului de cadre didactice implicate în realizarea și desfășurarea 

lecțiilor folosind platforme educaționale noi, în scopul eficientizării activităților și al adaptării la nevoile exprimate 

de beneficiari 

 

Motivarea alegerii ţintei:   

 Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea 

obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii şcolare; 

 Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre 

didactice, orientat spre performanţă;  

 Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională; 

 Îmbogățirea bazei materiale cu: cărți, jocuri specifice vârstei școlare, platforme educaționale 

 Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;  

 Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent 

nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură;  

 Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale 

speciale. 

Resurse strategice:   

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;  

 Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, portofolii, programe de 

activităţi, proiecte, softuri educationale, materialedidactice specifice, echipamente IT, birotică şi 

consumabile;   

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ARACIP, site ISJ, legislație 

actualizată;   

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

mentori;   

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;   

 Resurse de autoritate şi putere: ME, ISJ, Primarie, Consiliul local. 

Opţiuni strategice: 

 O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să vizeze 

proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;  
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 O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri;  

 O.3.Asigurarea de dotări specifice procesului didactic; 

 O.4. Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;  

 O.5.Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile de 

competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului în echipă;  

 O.6. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate);  

 O.7. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale. 

 Rezultate aşteptate:  

 Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către 

responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;  

 Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune 

printr-um management de calitate;  

 Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale a şcolii; 

 O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;  

 Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare- învățare 

măsurat prin creşterea numărului de elevi. 

 Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al 

activitǎţilor educative, el creează coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele 

grupului. 

 

 

6. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
 

Pentru implementarea cu succes a planului strategic propunem următoarele:   

 Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revizuite cu regularitate;   

 Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; 

 Se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului.   

 Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de  motivare). 

 Se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va 

supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările 

intervenite. 

 

7. EVALUAREA STRATEGIEI 

 
 Procentul de promovabilitate 

 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi finală) 

 Rezultatele obținute de elevi la Evaluările Naţionale 

 Gradul de integrare al absolvenţilor în licee 

 Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive 

 Gradul de formare a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice 

 Starea bazei didactico-materiale a şcolii 

 Gradul de implicare în proiecte comunitare și europene 

 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. 


