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ARGUMENT
Școala Gimnazială “Constantin Brancuși” este una dintre cele mai mari unități școlare ale
Municipiului București cu rezultate recunoscute de-a lungul timpului.
Proiectul de dezvoltare instituţională este conceput pentru o perioadă de 5 ani şi construieşte activitatea
organizaţiei pe cele două componente structurale: componenta strategică şi componenta operaţională.
În ultimii ani, școala a cunoscut o puternică dezvoltare atât cantitativă, cât și calitativă , iar din aceast
motiv, misiunea şi viziunea școlii sunt intr-o continuă dinamică, adaptându-se la schimbările din
învăţământul românesc, la aşteptările pe care le au de la această instituţie beneficiarii direcţi şi indirecţi ai
sistemului de învăţământ – elevii şi părinţii .
Proiectul de dezvoltare instituţională se realizează şi se dezvoltă ţinând cont de valorile reale,
coerente, europene pentru formarea tinerilor și consolidarea statutului social al cadrelor didactice prin activităţi
de dezvoltare personală şi profesională.
La nivelul unității școlare proiectul de dezvoltare institutională are o importantă deosebită deoarece
concentrează atenția asupra finalităților educației (dobândirea de abilitați, aptitudini, competențe), asigurând
concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, materialfinanciare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii.
Acest document este conceput in conformitate cu Legea nr 1/2011, Regulamentul de organizare și
funcționare al unităților din învațămantul preuniversitar, Curriculumul Național si Statutul elevului.

CONTEXTUL LEGISLATIV














Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020;
Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării,
acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.
Ordinul comun ME si MS 5197/03.09.2021 și 1756/03.09.2021
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
MENCȘ nr.5070/2016;
O.M. 6517/19.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în
învăţământul preuniversitar;
O.M. nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului şcolar, cu modificările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
Raportul Naţional asupra implementării Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul
educaţiei şi formării profesionale ET2020, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2011;
Ordinul MECTS privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurarea a competițiilor
școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative,
școlare și extrașcolare;
Ordinul MENCȘ nr.5079/2016 Aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar;
Ordinul ministrului educaţiei și cercetării științifice nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările
ulterioare (OMEN nr. 5397 / 2013 și OMEN nr. 3240 / 2014);















Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a
creditelor profesionale transferabile aprobat prin OMECTS nr. 5562 din 2011;
Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei- cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor
educative, şcolare şi extraşcolare.
Ordinul ministrului educației nr. 3449/1999 de aprobare a Metodologiei privind regimul disciplinelor
opționale;
Notificarea MEN nr.11667/27.07.1999 cu privire la statutul C.D.Ş. în învățământul primar și gimnazial;
Ordinul nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învăţământ pentru clasele
pregătitoare, I-II;
OMECTS nr. 3418din 19.03.2013 privind aprobarea Programelor pentru clasa pregătitoare,clasa I şi
clasa a II-a;
OMEN 3371/2013 pentru aplicarea Planului cadru pentru clasa a III-a şi programele şcolare aprobate
prin OMEN nr. 5001/2014, OMEN nr. 5003/2014, OMEN nr. 5004/2014;
Ordinul nr. 5198/01.11.2004 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IV-a;
OMEC 3638/2001 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele V-VIII;
Regulamentul Intern al Şcolii Gimnaziale „Constantin Brâncuși”;
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale „Constantin Brâncuși”;;
Regulamentul de organizare şi funcţionare C.E.A.C.;
Procedurile operaţionale specifice Şcolii Gimnaziale „Constantin Brâncuși”;

CAPITOLUL I
● ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE ȘI REPERE GEOGRAFICE
Denumirea unitații școlare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRANCUȘI”
Adresa: Str Roșia Montană, Nr 41, sector 6 , Bucuresti

Mijloace de transport:
metrou - statia Gorjului;
autobuze - 137, 336, 62, 61, 178;
Tipul şcolii: Gimnazială, cursuri de zi.
Orarul școlii: 7.55-19.00 – două schimburi
Limba de predare: limba română

ISTORICUL LOCULUI ȘI AL CLĂDIRII

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Militari
era o comună rurală a judetului Ilfov,
situată la șapte kilometri vest de București,
strabătută prin mijloc de șoseaua judeteana
Bucuresti - Oltenita si legata printr-o alta
sosea de comuna Rosu. Întinsa pe
suprafata de 1182 hectare, comuna avea o
populatie de 584 locuitori si poseda doua
școli mixte, o biserica, o fabrica de
caramida si o moara de apa.
Faptul ca această comună se afla în imediata apropiere a capitalei și mai ales înființarea unor fabrici ți
extinderea unor ateliere, atrag mulți funcționari, meseriași și muncitori ceferiști, dornici sa aibă și locuința
lângă locul lor de munca, sa cumpere un teren sau o parcelă în Militari. Comuna Militari era formata din
catunele Militari (reședinta comunei), Ciurel si Grivita cu o populatie de circa 3000 de locuitori. Reședinta
comunei poseda un local de primarie propriu, o biserică și o scoală.
În august 1904 prefectura judetului Ilfov inițiază în mai multe comune, între care și Militari, construirea
unei infirmerii și a unei băi populare.
În 1911, locuitorii cer sa li se facă străzi. În 1914, inundațiile fiind dese se propune să se facă o
canalizare. În 1922, din comuna suburbană Militari se dezlipeste satul Grivița, care împreună cu alte două
comune vor forma o nouă comună.
Treptat, comuna suburbană Militari se lărgește si se populează, ajungând în 1928 să cuprindă 1127 de
familii și o populatie de 7500 de suflete dintre care 500 de copii de vârsta școlară.
Dupa al doilea razboi mondial, comuna Militari a devenit un cartier nou al capitalei.
Cât privește învățământul, din primele rapoarte oficiale aflăm că în 1886 la școala mixtă din cătunul
Militari frecventau în mod regulat 29 de copii, deși numărul celor de vârsta școlară era mult mai mare.
În 1898 revizoratul școlar din Ilfov propune pentru anul școlar 1898 - 1899 înființarea unei școli noi.
Dar școala se va construi abia în 1930.
În 1947 - 1948 s-a construit un local pentru gimnaziu care mai târziu devine Liceul "Tudor
Vladimirescu", iar în 1959 se mută în cladirea nouă din Bulevardul Armata Poporului unde funcționează si
astăzi. În 1947 ia ființă școala "23 August". Dupa ce a funcționat în diferite clădiri, aceasta capată o clădire
nouă în 1956, sub denumirea de Școala Nr.157.

În 1962, se dă în folosință un local nou de
școala , modern și bine utilat, cu 16 săli de
clasa, două laboratoare si două ateliere,
local clădit pe terenul situat între străzile
Conductei, Ilie Pintilie și Dezrobirii:
Școala Generala Nr. 174.

Elevii veniți în noul local al Școlii Generale Nr. 174 proveneau de la Școlile Nr.156 si Nr.157.

În 1972 a fost construit un nou corp de clădire mărindu-se capacitatea școlii. Tot în 1972 sub conducerea
profesorului Gheorghe Ionita s-a realizat un mozaic urias cu materiale provenite de la Cesarom.
În 1963 a absolvit prima promoție de elevi cu șapte clase. Între anii 1979-1980 în școala au functionat
clasele a IX-a si a X-a.
În 1986 se desprinde din Școala Nr. 174, Școala
Nr. 310 cu profesori si învățători de la școala
noastra.
Dupa 1989, tot mai multe unități școlare au dorit
sa iasa din sistemul de identificare prin numere.
Este si cazul Școlii Generale Nr.174 din cartierul
Militari al Capitalei. Astfel ca, dupa discutii în
Consiliul Profesoral, s-a votat pentru școala
denumirea de "Constantin Brancusi". Propunerea a
fost aprobata de Inspectoratul Școlar al
Municipiului Bucuresti pe data de 15 martie 1994.
Având ca patroni spirituali pe Sfintii Împarati
Constantin și Elena, 21 mai va deveni "sărbatoarea
de suflet pentru toti cei legati sentimental de
aceasta școala , fosti si actuali învatatori si
profesori, elevi si parinti".
Performantele școlii sunt rodul eforturilor conjugate ale tuturor dascălilor ei, oameni al căror cuget a fost si
este incendiat de cautari, luminat de flacara cunoasterii, animati de dorinta de autodepasire.
REABILITAREA ȘCOLII
În anul 2006, școala a fost cuprinsa într-un vast program de reabilitare al Primariei Municipiului
Bucuresti cu fonduri de la Banca Europeana de Investitii, program ce va fi finalizat pâna la sfârsitul anului
2009.

SALA MULTIFUNCTIONALA

În anul 2007, din fonduri guvernamentale, a început construcția unei săli multifuncționale unde se desfasoară
serbările școlare, întâlniri cu părinții și cu diverse personalitati, conferinte, vizionari de spectacole, activitati ale
comunitatii locale, sedinte, consfatuiri, formari ale cadrelor didactice si elevilor, etc..

BAZA SPORTIVA
Școala dispune de o baza sportiva moderna
dotata conform standardelor. Sala de sport
construita din fonduri guvernamentale a fost
data in funcțiune în anul 2002. Aici se
desfasoara orele de sport, cursurile
organizate
de
asociatia
Parintilor,
numeroase întreceri sportive de handbal,
baschet, volei, karate, atletism, tenis de
câmp
si
de
masa.
În curtea școlii s-au amenajat terenuri de
fotbal, handbal, baschet și volei.
Directorii Școlii Nr. 174 "Constantin Brancusi" de-a lungul timpului
Director
CIUBOTARU
1962-1977
ELENA
Director adjunct
Patrascanu
1962-1967
Stefania
Director adjunct
Nedar Iacob
1962-1968
Director adjunct
Laudoniu Elvira
1964-1969
Director adjunct
Anghel Ion
1968-1970
Director adjunct
Simionescu Mihai 1970-1971
Director adjunct
Alexandru Maria 1971-1973
Director adjunct
Hutanu Adriana
1975-1977
Director
HUTANU
1977-1989
ADRIANA
Director adjunct
Margineanu
1977-1980
Alexandrina
Director adjunct
Radulescu Elena 1980-1989
Director
GEORGESCU
1998 -2014
ION
Director adjunct
Opran Mihai
1989-1990
Director adjunct
Stefanescu
1990-1993
Cristian
Director adjunct
Spoiala Corneliu 1990-1998
Director adjunct
Buruiana Viorica 1998-2004
Director adjunct
Candel Aurelia
2004-2014
Director
CANDEL
2014AURELIA
Director adjunct
Georgescu Ion
2014-2015
Director adjunct
Dumitrescu
2015-2021
Teodora
Director adjunct
Nechita Irina
2019Director adjunct
Bejenariu Izabela 2021OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Pentru stabilirea ofertei educationale s-a avut in vedere curriculum-ul naţional şi planurile de
învăţământ, resursa umana existenta, resursele materiale ale școlii precum si opțiunile elevilor si parintilor.
Oferta a incercat sa fie cat mai variata, sa tina seama de contextual socio-economic al zonei.
● Școala acreditata, cursuri ce au la baza Curriculum-ul national;

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Cadre didactice cu experienta, dascali cu dragoste pentru copii, personal dinamic cu spirit de echipa;
Atmosfera familiala, preocupare constanta pentru copii si diversele probleme ale acestora;
Pregatire suplimentara pentru olimpiade, concursuri nationale si international;
Lectii asistate de calculator conectat la video proiector sau cu Smart Board pentru a le face atractive si
interesante;
Cabinete si laboratoare dotate: laborator informatica, Smart Board-uri, cabinet de psihologie , cabinet de
asistenta medicală și stomatologică;
Comunicarea promptă a rezultatelor evaluarii, a absentelor si a observatiilor profesorilor catre parintii
fiecarui copil;
Cercuri pentru elevi: Sah, Matematica, Informatica, Arte si Sport;
Pregatire suplimentara pentru elevii claselor a VIII-a la matematica si limba romana;
Consiliere psihologica de grup, dar si individuala;
Incurajarea dezvoltarii personale a elevilor si motivarea acestora in invatare ;
Activitati extracurriculare si extrașcolare organizate la toate nivelurile de invatamant prin programe și
activitati care urmaresc dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor;
Școala noastra raspunde standardelor curriculare europene, pastrand conceptele sistemului romanesc
traditional.
Curriculum la decizia școlii

OPŢIONALE

An școlar 2018-2019
Clasa a V-a
1. Matematica si stiinte in societatea cunoasterii
Clasa a VI-a
1 Lectura si abilitatile de viata
2 Lumea in culori
Clasa a VII-a
1 Utilizarea TIC in procesul învățării și introducerea in programare
2. Pregatiti pentru viata! Educatie pentru viata si comunitate.
Clasa a VIII-a
1. Introducere in programare

An școlar 2019-2020
Clasa a V-a
1. Pregatiti pentru viata. Educatie pentru viata si comunitate.
2. Lectura ca abilitate de viata
3. Matematica si stiinte in societatea cunoasterii
4. Superlative geografice
Clasa a VI-a
1. Istoria traita, istoria povestita,
2. Magia numerelor
3. Introducere in programare
4. Speaking activity-English conversation in real life situations.
Clasa a VII-a
1. Istorie traită-Istorie povestită
2. Calatorie in lumea cartilor-

3. Itinerar matematic
Clasa a VIII-a
1. Tehnici de redactare
2. Matematica pentru toți

An școlar 2020-2021
Clasa a V-a
1. Matematică distractivă
2. Pregătiti pentru viață. Educatie pentru viata si societate.
3. Reading and writing targets
4. Lectura ca abilitate de viata
5. Superlative geograficeClasa a VI-a
1. Superlative geografice
2. Lectura ca abilitate de viata
3. Reading and writing targets
4. Matematica si stiinte in societatea cunoasterii
Clasa a VII-a
1. Istorie traită-Istorie povestită
2. Calatorie in lumea cartilor
3. Itinerar matematic
Clasa a VIII-a
1. Tehnici de redactare

An școlar 2021-2022
Clasa a V-a
1.Matematica și stiinte în societatea cunoasterii
2.Pregătiti pentru viață. Educatie pentru viata si societate
3. Limba engleza-aprofundare
4. Istorie traită-Istorie povestită
5. Matematica-aprofundare
Clasa a VI-a
1. Pregătiti pentru viață. Educatie pentru viata si societate
2. Reading and writing targets
3. Matematică și stiințe în societatea cunoasterii
4. Lectura ca abilitate de viață
5. On faite la fete.
Clasa a VII-a
1. Matematica-aprofundare
2. Limba romana-aprofundare
3. Istorie traită-Istorie povestită
4. Le tour de France.
Clasa a VIII-a
1. Matematica-aprofundare
2. Limba romana-aprofundare

VIZIUNEA, MISIUNEA, DEVIZA ȘCOLII ȘI VALORI
Viziunea
Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse
educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
Şcoala trebuie să ajute la formarea omului capabil să iniţieze, să evalueze şi să conducă procesele
schimbării, să faciliteze individului inserţia socială rapidă şi eficientă în context european.
Prin colaborare şi dialog să păşim împreună într-o Europă multiculturală, tolerantă şi prosperă.
Misiunea şcolii
Şcoala trebuie să fie într-o strânsă legătură cu comunitatea locală, să ţină seama de nevoile acestora şi să
pregătească elevi pentru a se integra pe deplin în societate.
Toate activităţile trebuie să pună elevul în prim plan, scopul întregului proces educaţional să fie acela de
a forma un cetăţean activ, receptiv la nou, adaptabil în societatea românească în continuă schimbare, o societate
de tip european.
Şcoala trebuie să-şi păstreze poziţia de lider în cartierul Militari şi în sectorul 6.
Deviza şcolii
ESTE UŞOR SĂ ÎNVEŢI A MERGE. IMPORTANT ESTE ÎNCOTRO TE ÎNDREPŢI. ŞTIM CĂ
NU TOŢI COPIII SUNT LA FEL.
NOI, ÎMPREUNĂ CU FAMILIA TA, TE CĂLĂUZIM SPRE REUŞITĂ ŞI ÎMPLINIRE, CĂCI
TU NE REPREZINŢI!
Valori
●
●
●
●
●

calitate
competenţă
corectitudine
cinste
creativitate

●
●
●
●

integritate
respect
perseverenţă
patriotism

CAPITOLUL II:

-

∙ INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV
Populaţia şcolară-in anul școlar 2019-2020:
nr. elevi – 1639, clasele pregatitoare si clasele I – VIII, funcţionează în două schimburi
Personalul școlii:
nr. cadre didactice –72
nr. cadre didactice auxiliare – 6
personal nedidactic-13

-

Resurse materiale:
nr. spaţiilor şcolare – 30, din care:

-

- săli de clasă – 26
- laboratoare – 2(au si destinatia sala de clasa)
- cabinete – 2

- bibliotecă – 1
-cabinete medicale – 2
-

nr. spaţiilor sanitare – 6
sala de festivitati – 1
sală de sport – 1
teren de sport cu suprafata sintetica -2

-

-

material didactic pentru fiecare disciplină: școala este dotata prin programul BEI, achizitionari din
resurse extrabugetare si donatii
Populaţia şcolară-in anul școlar 2020-2021:
număr de clase - 58
nr. elevi – 1659, clasele pregatitoare si clasele I – VIII, funcţionează în două schimburi
Personalul școlii:
nr. cadre didactice –72
nr. cadre didactice auxiliare – 6
personal nedidactic – 13

-

Resurse materiale:
nr. spaţiilor şcolare – 30, din care:

- săli de clasă – 28
- laboratoare – 2 (au destinatia sala de clasa)
- cabinete – 2

bibliotecă – 1
cabinete medicale – 2
nr. spaţiilor sanitare – 6
sala de festivitati – 1
sală de sport – 1
teren de sport cu suprafata sintetica – 2
material didactic pentru fiecare disciplină: școala este dotata prin programul BEI, achizitionari din
resurse extrabugetare si donatii
∙ INFORMAȚII DE TIP CALITATIV - an școlar 2020-2021
Populaţia şcolară:
- rata abandonului şcolar – 0 %
- rata de promovabilitate – 100 %
- ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 96,59%
- ponderea elevilor cu nota scăzută la purtare – 0,3%
- rezultate la Evaluarea Naţională – peste 47,80% – medii peste 9
- rezultate la olimpiadele școlare:
An școlar
Nr. premii si mențiuni – Nr. premii si mențiuni- Nr. premii si participărifaza pe sector
faza pe municipiu
faza natională
2018-2019 96
8 premiul I
1 premii II
8 mențiuni
8 premii speciale
1 mențiune specială
8 participări
2019 - 2020 15
(olimpiada
de -nu s-au susținut
-nu s-au susținut
matematică)
-

Personalul didactic
nr. cadre didactice calificate (cu baza în unitate)

2020-2021 2021-2022
72
76

cadre didactice titulare

62 (86,11%) 62(81,5%)

nr. cadre didactice titulare cu doctorat

2 (2,77%)

3 (3,94%)

nr. cadre didactice titulare cu gradul I

35 (54 %)

38 (50 %)

nr. cadrelor didactice cu performanţe în 30 (41 %)
activitatea didactică/ştiinţifică

2022-2023

2023-2024

30 (39,47%)

Resurse materiale
- sali de clasa dotate cu sistem de monitorizare audio-video, videoproiector, calculator si imprimanta,
aparate de aer conditionat;
- material didactic adaptat nevoilor actuale ale elevilor;
- sala de festivitati moderna, cu sistem de sonorizare;

-

bază sportivă modernă, dotată corespunzător;
cabinet de informatică cu 35 calculatoare legate în rețea, conexiune Internet, imprimante;
cabinet de consiliere dotat după standarde europene;
cabinet stomatologic și cabinet medical cu dotare specifică.

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN – ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE ÎN CONTEXTUAL
POLITIC, ECONOMIC, SOCIAL, TEHNOLOGIC ŞI ECOLOGIC (P.E.S.T.E.)
Contextul politic
Strategia de guvernare în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective:
- Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ.
- Asigurarea politicilor de echitate socială.
- Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social,
economic şi cultural.
- Creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială prin promovarea
cetăţeniei active.
- Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de
formare profesională.
- Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-economică.
- Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional. –
- Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere
şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere.
- Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie.
- Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în vederea
atingerii obiectivelor mai sus menţionate.
- Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare private.
- Respectarea principiului dialogului social.
- Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile şi iniţiativele
comune în domeniul educaţiei, cercetării.
- Creşterea rolului României în acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei altor ţări, în vederea atingerii
obiectivelor.
- Alinierea învăţământului românesc la standardele internaţionale, consecinţa integrării României la
Uniunea Europeană.
Contextul economic
Insuficienta cunoastere de catre elevii de clasa a VIII-a si a parintilor acestora a tendintelor de pe piata
muncii se reflecta în mod negativ asupra optiunilor facute la admitere, specialitatile teoretice fiind în continuare
mai cautate, în detrimentul unor specializari oferite de învatamântul profesional , chiar daca cererea de locuri de
munca în domeniu depaseste cu mult oferta actuala. Conform studiului CMBRAE, cei mai multi elevi si părinti
optează pentru continuarea studiilor la nivel liceal.
Legislatia financiara generala si specifica, permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul unităților de
învățământ preuniversitar. În același timp, interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau donații
pentru instituțiile de învățământ este de multe ori scăzut.
Cresterea numarului protocoalelor de colaborare între unitatile școlare si agentii economici din anumite
domenii de activitate reprezinta o prioritate pentru conducerea unitatilor de învatamânt, în perspectiva

descentralizarii financiare si a nevoii tot mai pregnante de a adapta oferta educationala la raportul real dintre
cerere si oferta pe piaţa muncii.
În acest context, procesul de descentralizare a învaţământului preuniversitar constituie un demers oportun si
necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învatamânt organizat, administrat si finantat conform standardelor
Uniunii Europene. Având la baza principiile transparentei, echitatii si adecvarii, activitatea de finantare a
unitatilor de învatamânt va presupune nu numai finantarea de baza (costul standard / elev), cum se întâmpla în
general, ci si finanţări complementare si compensatorii, bazate pe cerintele specifice de context socio –
economic.
Deosebit de utila este extinderea programelor sociale: acordarea suplimentului gratuit de hrana; asigurarea
manualelor școlare gratuite; acordarea rechizitelor școlare gratuite; acordarea burselor de ajutor social,
acordarea burselor de merit.
Salariile cadrelor didactice au crescut, acestea rămân încă neatractive pentru absolvenţii foarte buni ai
universităţilor care să se angajeze în învăţământul preuniversitar.
Finanţarea unităților școlare nu este suficientă, iar în acest context se caută surse de finanţare alternative, de
regulă nerambursabile. Din acest motiv, se recurge la atragerea surselor extrabugetare din proiecte europene.
Contextul social
Se apreciază, conform prognozelor realizate, că declinul demografic al populaţiei stabile va continua şi în
perioada următoare. Din punct de vedere a populatiei școlare, unitatea noastra nu este afectata, inregistrandu-se
o crestere numărului de elevi care solicita inscriere in aceasta unitate.
Mass-media are un rol important in în comunicarea noutatilor în rândul elevilor si părinților, alături de
reprezentanții instituțiilor abilitate. Uneori, prin intermediul materialelor de informare publica, se remarca o
influenta negativa asupra opiniei publice și a învatamântului românesc, în special ca imagine, cu efecte
negative pe termen lung.
Contextul tehnologic
Din punct de vedere tehnologic, se remarca preocuparea pentru dotarea școlii cu echipamente informatice si
utilizarea frecventa a acestora in actul educational, ținând cont de contextul pandemic actual.
Sprijinul M.E. acordat unitatilor școlare, în sensul predarii-învatarii asistate de calculator și folosirii
platformelor educaționale, reprezinta indiscutabil un punct forte în aceasta directie.
În plus, posibilitatea reala a folosirii soft-urilor educationale în procesul instructiv-educativ reprezinta un
avantaj suplimentar. Desi, de multe ori, lipsesc fondurile de la bugetul local pentru dotarea cu suficiente
echipamente / mijloace fixe, acestea pot fi achizitionate prin resurse extrabugetare.
De asemenea, școala a achizitionat suita Office 365 în vederea realizării predarii online, urmarind si
perfectionarea cadrelor didactice in acest sens.
Exista oferta de formare(CCD, Universitate, proiecte POSDRU) pentru ca toate cadrele didactice,
indiferent de specialitate sa poata utiliza TIC in procesul didactic. In acest sens, personalul de predare din școala
participa sau a finalizat deja cursul de perfectionare ,,CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru
toți``, curs ce a adoptat o programa ce urmareste pregatirea cadrelor didactice in vederea folosirii platformelor
de invatare si a mijloacelor de comunicare online.
Extrem de oportune si necesare sunt, în perspectiva asigurarii calitatii învatamântului si a oferirii de sanse
egale în dezvoltare a tuturor elevilor, dotările făcute de către Primăria Sectorului 6 prin Administrația Școlilor
masurile M.E. pentru laboratoarele de informatică, fizică și chimie, și dotarea tuturor spațiilor școlare cu
laptop-uri și camere video.
Contextul ecologic
Conform datelor oficiale, Municipiul Bucuresti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din Europa.
Exista indicatori de poluare ridicati la calitatea aerului, apei si solului, factori ce influenteaza starea generala de
sanatate si confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Studiile de specialitate relevă faptul că speranţa de
viaţă a bucureştenilor este, în medie, cu cinci ani mai mica in comparatie cu media de la nivelul ţării. Cauzele
acestei situatii sunt multiple.

Amintim numai realitatea conform careia în ultimii 15 ani au disparut 60% din spatiile verzi din interiorul
orasului si din centura naturala de protectie, iar in cartierul Militari exista prea putine parcuri destinate petrecerii
timpului liber intr-un spatiu sigur si sanatos.
În acest context se justifică derularea de proiecte educaţionale, în parteneriat cu instituţii ce promovează
sănătatea mediului înconjurător.
● ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât
mediul intern cât şi mediul extern, pentru următoarele domenii strategice
a) oferta curriculară;
b) management;
c) resurse umane;
d) resurse materiale şi financiare;
e) relaţiile cu comunitatea şi organizarea de parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate;
f) promovarea imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale.
a) Oferta curriculară
Puncte tari
- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala
dispune de întregul material curricular (planuri
de învăţământ şi programe şcolare, programe
şcolare pentru disciplinele optionale, auxiliare
curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de
aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare
etc.)
- Existenţa Comisiei pentru curriculum la nivelul
şcolii
- Şcoala este centru acreditat E.C.D.L.
- Școala este acreditata ARACIP
- Cadre didactice din şcoală au absolvit cursurile
de formare în realizare de CDŞ ale Consiliului
Britanic în colaborare cu M.E., cursuri de
utilizare a calculatorului, cursurile CRED,
cursuri ECDL si alte cursuri de formare.
- Școala organizează concursul de matematică
„Nicolae Popescu” înscris în Calendarul
concursurilor CAER 2020 și concursul de științe
înscris în CAERI nr.26149/12.02.2020 la poziția
214
Oportunitați
- Identificarea oportunităţilor de formare a
cadrelor didactice.
- CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de
informare şi cunoaştere în diferite domenii de
activitate.
- Oferta variată pentru perfecţionarea cadrelor
didactice (CCD, Universitate; Agenţii abilitate,
proiecte finanțate prin fornduri structurale, etc.).
- Interesul din ce în ce mai mare al unor societăţi
comerciale şi ONG-uri pentru perfecţionare.

Puncte slabe
Organizarea CDŞ:
- Managerial – oferta şcolii nu satisface nevoile
tuturor elevilor;
- Administrativ – opţiunile se fac în funcţie de
decizia majorităţii elevilor clasei;
- Resurse umane – insuficienta diversitate a
abilităţilor cadrelor didactice în raport cu
solicitările (părinţilor şi copiilor) beneficiarilor;
- Elevii nu beneficiază din prima zi de școală de
toate manualele școlare

Amenintări
- Fondurile insuficiente alocate şcolii nu permit
realizarea tuturor solicitărilor
(opţiunilor)
beneficiarilor.
- Neparticiparea tuturor cadrelor didactice la
cursurile organizate de C.C.D. datorită taxei
percepute.
- Planurile de învăţământ şi programele şcolare sunt
încărcate şi nu există o corelare pe verticală (clasa
a IV-a şi clasa a V-a) şi pe orizontală ( între
conţinuturi ).

Posibilitatea de formare a cadrelor didactice prin Trecerea la învățământul online implică organizarea
participarea la cursul „CRED - Curriculum, educație de cursuri de formare a tuturor cadrelor didactice
deschisă pentru toți”
implicate în procesul instructiv - educativ, aspect ce
depășește capacitatea de formare a școlii
Management şcolar
Puncte tari
- Echipa managerială e sudată şi colaborarea între
conducerea şcolii, responsabilii de comisii şi
cadre este eficientă;
- Existenţa unui management participativ, centrat
pe dezvoltarea şcolii, receptiv la iniţiative interne
şi externe;
- Proiectarea la nivelul şcolii, vizează dezvoltarea
instituţională în contextul descentralizării şi
democratizării vieţii interne a şcolii;
- Descentralizarea deciziei se face prin delegarea
de sarcini şi încurajarea muncii în echipă.
Oportunitați
- Contextul actual de descentralizare;
- Colaborarea cu Federaţia Naţională a Asociaţiei
de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, unde
Asociaţia de Părinţi din şcoala noastră e membră
fondatoare şi poate realiza parteneriate cu alte
asociaţii sau instituţii din ţară şi străinătate;
- Creşterea abilităţilor cadrelor didactice de a iniţia
proiecte educaţionale obţinute în urma
participării la un curs de management de proiect
organizat de Asociaţia de Părinţi şi CCD pentru
23 de cadre didactice şi părinţi.
- Participarea conducerii şcolii şi a Comitetului
CEAC la cursurile „Implementarea standardelor
de referinţă” şi „Calitate în managementul
unităţii şcolare” si “Management și Leadership
Educațional”

Puncte slabe
- Comunicarea externă cu o parte a comunităţii
locale (Primăria, unităţi economice, firme) care
vizează dezvoltarea unor parteneriate şi o bună
imagine în comunitate nu se ridică la nivelul
preconizat;
- Relaţii de colaborare, parteneriate şi proiecte
internaţionale insuficiente.

Amenintări
- Inconsecvenţa şi neconcordanţa din domeniul
legislaţiei din învăţământ;
- Incoerenţa în reforma sistemului de învăţământ;

b) Resurse umane
Puncte tari
Puncte slabe
- personal didactic calificat în proporţie de 100%; - criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii
- ponderea cadrelor didactice titulare cu titlul de
economice care reduce implicarea familiei în
doctor – 4%, cu gradul didactic I - de 61 % , cu
viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia
gradul II -19%, definitivat – 14%;
profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a
- ponderea cadrelor didactice cu performanţe în
elevilor;
activitatea didactică este de 41 %;
- subnormarea personalului didactic auxiliar și
- există în şcoală 6 formatori (locali şi regionali) şi
nedidactic în condițiile în care efectivele de elevi
1 metodist;
au crescut în ultimii ani;

-

-

-

relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere- - suprasolicitarea cadrelor didactice datorată
subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori
numărului mare de elevi la clasă (II-IV și VI –
etc.) existente favorizează crearea unui climat
VIII), peste efectivele legale, urmare a unei
educaţional deschis, stimulativ;
metodologii defectuoasă de înscriere la clasa
există o bună delimitare a responsabilităţilor
pregătitoare;
cadrelor didactice (există comisii constituite pe
diverse probleme) precum şi o bună coordonare a - insuficienta pregătire tehnologică a cadrelor
didactice în vederea susținerii activităților online
acestora;
ameliorarea
relaţiei
profesor-elev
prin
intermediul Consiliului Elevilor;
existenţa unui consilier şcolar care asigură
consilierea elevilor, părinţilor şi a cadrelor
didactice.

Oportunitați
Amenintări
- ofertele variate de formare a personalului - Practica pedagogică a viitorilor profesori este
didactic;
insuficientă;
- Posibilități multiple de a accede la
- Înființarea unui numărul mai mare de clase decât
informațiile științifice și metodice de ultimă oră;
propunerea prin planul de școlarizare, din cauza
- Posibilități financiare de stimulare a
metodologiei de înscriere la clasa pregătitoare,
cadrelor didactice, prin gradație de merit;
impun angajarea de personal suplinitor, ceea ce
- Existența unor proiecte
duce la înlocuirea anuală a unor cadre didactice
naționale/internaționale în care se pot
și acoperirea claselor nou înființate cu personal
implica toate cadrele didactice interesate
didactic fară experiență.
- Aportul mass-mediei la creșterea violenței fizice
și verbale în rândul tinerilor prin popularizarea
excesivă a unor cazuri izolate de violență fizică
și verbală în mediul școlar;
- Scăderea interesului absolvenților de învățământ
superior pentru meseria de dascăl, ca urmare a
nivelului scăzut al salariilor cadrelor didactice
debutatnte
și
a
discreditării
imaginii
profesorului;
- Creșterea numărului elevilor cu cerințe
educaționale special, care se doresc să fie integrați
în învățămîntul de masă, în condițiile în care nu
există personal calificat în psihopedagogie
specială.
c) Resurse materiale şi financiare
Puncte tari
- existenţa cabinetului de informatică, cabinet de
consiliere
psihopedagogică,
medical,
stomatologic dotate prin programul BEI;
- şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare;
- şcoala are bibliotecă;
- şcoala are bază sportivă modernă;
- sală multifuncţională.
- şcoala este conectata la internet, în cabinete şi în

Puncte slabe
- fonduri insuficiente pentru întreţinerea şcolii;
- fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat;
- materialul didactic nu este actualizat periodic, in
functie de schimbarile survenite in programa
claselor I-IV.
- lipsa manualelor la început de an școlar
- un numar mare de manuale deteriorate care sunt
folosite de elevi.

sălile de curs avem 5 table smartboard și exista in - fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru
fiecare clasa cate un videoproiector, laptop și
achiziţionarea unor echipamente şi materiale
cameră video;
didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare.
- igienizarea,
modernizarea
și
dotarea
- introducerea clasei pregatitoare în școală a
laboratoarelor de informatică, fizică și chimie;
condus la supraaglomerarea ei și la transformarea
- există sistem de supraveghere video, interior și
laboratoarelor în săli de clasă;
exterior
- lipsa spațiilor cu destinație sală de clasă și
schimbarea
destinației
laboratoarelor
și
cabinetelor în săli de clasă.
Oportunitați
- contextul actual de descentralizare şi autonomie
instituţională;
- parteneriate cu comunitatea locală (primărie,
părinţi), ONG, firme;
- existenţa unor spaţii (ex. cabinetul de
informatică, sala de sport) ce pot fi închiriate în
scopul
obţinerii
unor
fonduri
băneşti
extrabugetare;
- derularea unor proiecte inițiate de ONG-uri
pentru pentru dotarea spațiilor școlare și
întreținerea spațiilor verzi.

Amenintări
-

-

-

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;
finanţarea actuală a învăţământului nu permite
stimularea financiară a cadrelor didactice, în
special a celor tinere care părăsesc învăţământul.
metodologia de inscriere la clasa pregatitoare a
dus la supraaglomerare, depăsirea planului de
școlarizarte
și
schimbarea
destinației
laboratoarelor in săli de clasa cu urmari in
scaderea calitații procesului educațional.

d) Relaţiile cu comunitatea şi parteneriate educaţionale cu şcoli din ţară şi străinătate
Puncte tari
- periodic – diriginţii și învățătorii organizează
întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul
prevenirii delicvenţei juvenile;
- şcoala utilizează experiența acumulată in urma
colaborării în cadrul programului Comenius cu
şcoli din Anglia, Germania, Danemarca;
- în şcoală se desfăşoară programe educaţionale la
nivel local, municipal şi naţional;
- existenţa la nivelul şcolii a Asociaţiei părinţilor cu
personalitate juridică;
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se
realizează şi prin intermediul activităţilor
extracurriculare;
- buna colaborare cu Poliția,Jandarmeria și Biserica
- contactele cu diverse instituţii pentru realizarea
unor activităţi extracurriculare precum: excursii,
vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni

Puncte slabe
- neimplicarea majorităţii cadrelor didactice în
realizarea de parteneriate;
- slabe legături de parteneriate cu O.N.G.-uri;
- parteneriatele cu firme în vederea realizării unei
orientări vocaţionale adecvate, sunt insuficiente şi
necoordonate;
- lipsa parteneriatelor cu şcoli din străinătate.

caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate, etc.,
introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie
la socializarea lor.
Oportunitați
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii
de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG,
Biserică; Poliţie, 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;
- interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în
perspectivă personal specializat;
- disponibilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage
pentru schimburi de experienţă;
- Asociaţia de părinţi din şcoală fiind membră
fondatoare a Federaţiei Naţionale a Asociaţiei de
părinţi din învăţământul preuniversitar, poate
realiza parteneriate cu alte Asociaţii sau instituţii.

Amenintări
- organizarea defectuoasă, în unele cazuri,
a
activităţilor de parteneriat poate conduce la
diminuarea efectelor scontate;
- din cauza condițiilor pandemice anumite
proiecte/activități au fost anulate sau mutate în
online;
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor
poate conduce la slaba implicare a părinţilor în
viaţa şcolară;
- instabilitate la nivel social şi economic a
instituţiilor potenţial partenere;
- slaba informare privind specificul şi inadecvarea
activităţilor propuse de către instituţiile partenere.

e) Promovarea imaginii şcolii şi a ofertei educaţionale
Puncte tari
- existenţa site-ului şcolii: www.școala 174.ro ;
- colaborarea cu postul de radio Radio România
Muzical;
- editarea unor materiale informative prezentate în
şedinţele cu părinţii;
- existenta sălii da festivități pentru organizarea
unor întâlniri, serbări și alte evenimente culturale
la nivel de şcoală şi comunitate.
Oportunitați
- colaborarea cu mass-media creează oportunitate
pentru promovarea imaginii şcolii;
- reabilitarea şi modernizarea şcolii promovate
corespunzător, creează oportunităţi pentru
afirmarea elevilor şcolii;
- existența sălii multifuncţionale care permite
organizarea unor evenimente cu participarea
membrilor comunității.

Puncte slabe
neimplicarea tuturor părinţilor în recepţionarea
mesajelor şcolii ;
- neimplicarea tuturor cadrelor didactice în acțiuni
de promovare a imaginii școlii
- postarea pe rețele de socializare a unor materiale
care aduc un prejudiciu imaginii școlii de catre
unii elevi
-

Amenintări
- prezentarea unor cazuri izolate, de abateri de la
Regulamentul Şcolar, în mass-media, care
afectează imaginea şcolii în general şi
nepromovarea aspectelor pozitive din viaţa
şcolară;
- neimplicarea comunităţii locale la diseminarea
informaţiilor privitoare la nevoile pieţei de
muncă locale în vederea unei orientări şcolare şi
profesionale adecvate;
- afectarea imaginii şcolii prin prezentarea
inadecvată a realităţii şcolare de unii părinţi
insuficient informaţi și de mass-media.
- Existența rețelelor de socializare care permit
postarea materialelor, fără verificarea veridicității

CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
Personalul școlii formează un grup social cu o identitate proprie, membrii lui colaborând pentru realizarea
unor obiective organizaţionale comune şi pentru atingerea aceloraşi scopuri, din dorinta de a exista o reala
comunicare atât in interiorul, cât și in exteriorul instituției construindu-și propria cultură organizaţională.
Școala are o tradiție în obținerea unor rezultate deosebite și în existența unui climat destins între cadrele
didactice existând relații de colaborare, chiar de prietenie.
Între conducerea școlii și personalul școlii există relații de colaborare, sprijin și încredere reciprocă.
Relațiile cu elevii și părinții sunt corecte, principiale și nu există conflicte și disensiuni.
În existența acestui climat optim se implică Asociația de părinți, Consiliul elevilor și consilierul școlar.
Pentru a indeplini cu succes obiectivele propuse, elevul este in centrul atenției și se urmarește cunoașterea
caracteristicilor clasei in ansamblu si a particularitatilor fiecarui elev in parte.
Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ, existand
o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, precum şi o bună colaborare/coordonare a acestora.

Capitolul III Scopuri (ţinte) strategice
1. Formarea continuă a cadrelor didactice capabile să dezvolte la elevi competenţele cerute, să le cultive
personalitatea şi încrederea în propriile lor forţe;
2. Dezvoltarea de abilităţi şi competenţe specifice cetăţeanului european (spirit de iniţiativă, libertate de
exprimare, creativitate, receptivitate la nou, etc.);
3. Asigurarea accesului la educație superioară și performanțe pentru elevi
4. Promovarea unui sistem managerial eficient pentru toate compartimentele (instructiv-educativ,
5. adminstrativ, perfecționare) școlii;
6. Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a școlii pentru un învățământ de calitate
7. Formarea capacităţilor intelectuale a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin însuşirea
unor cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice şi asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală,
necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
8. Programe educaţionale specifice (educaţie ecologică, educaţie interculturală, educaţie antreprenorială,
etc.);
9. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi sanitară, libertate spirituală pentru elevii şcolii;
10. Dezvoltarea unor parteneriate locale şi internaţionale;
11. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie
instituţională.
Opțiuni strategice
I.
Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majore (educativ, ştiinţific,
financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici instituţionale de calitate;
II. Curriculumul să permită dezvoltarea la elevi a unor competențe și abilități specifice cetățeanului
european, să ducă la însușirea valorilor fundamentale. Formarea și educarea elevilor în spiritul egalității
toleranței și acceptării diferențelor;
III.
Cadrele didactice să fie preocupate continuu și să fie motivate, preocupate de formarea lor, capabile de
creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă si performanţă a elevilor;
IV.
Specializarea cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor educaționale și pentru predarea online,
prin cursuri de perfecționare
V. Atragerea resurselor financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
VI.
Optimizarea relaţiei şcoala – familie-comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu
autorităţile administrative, organizaţii nonguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei.

CONSULTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PDI
1. CONSULTAREA
Acțiuni în vederea actualizării , monitorizării și evaluării PDI:
a) stabilirea echipei de lucru și împărțirea responsabilităților;
b) informarea tuturor actorilor educaționali asupra procesului de elaborare a PDI;
c) aplicarea de chestionare elevilor, profesorilor, părinților , autorităților locale în vederea culegerii
de informații necesare elaborării PDI;
d) stabilirea obiectivelor și domeniilor ce trebuie dezvoltate;
e) prezentarea și consultarea cadrelor didactice, părinților și elevilor, a autorităților locale în cadrul
Consiliului profesoral, al ședințelor cu părinții, respectiv în întâlniri cu autoritățile locale a
priorităților, obiectivelor și domeniilor, în vederea obținerii de sugestii, observații și completări
în vederea clarificării și determinării obiectivelor PDI.
f) studierea, structurarea și eșalonarea sugestiilor și reformularea obiectivelor și a priorităților.
g) elaborarea planurilor operaționale.
2. MONITORIZAREA
Implementarea PDI - ului revine întregului personal al școlii, iar de monitorizarea va fi asigurată de
echipa de realizare a PDI prin ședințe de lucru de analiză, prin rapoarte semestriale în cadrul Consiliului
Profesoral și prin activitate de control intern și de reglare.
Monitorizarea planului se va face pe perioada 2020 - 2024, urmărindu-se realizarea indicatorilor de
performanță pe fiecare obiectiv, prin mobilizarea eficientă a resurselor umane (cadre didactice, elevi,
părinți) și non-umane.
Pe parcursul monitorizării se va avea în vedere comunicarea clară a obiectivelor, mobilizarea tuturor
factorilor implicați în realizarea obiectivelor și rezolvarea blocajelor prin găsirea unor soluții adecvate.
Instrumentele de monitorizare folosite vor fi: observația, discuțiile cu elevii, asistențele la ore,
chestionare aplicate elevilor, părinților și cadrelor didactice precum și întâlnirile din cadrul comisiilor
care funcționează la nivelul școlii, Consiliului profesoral sau ale celui administrativ.
3. EVALUAREA
Evaluarea prezentului PDI se va face pe parcursul fiecărui an școlar în perioada 2020 - 2024, dar cu
precădere la finalul acestuia prin compararea rezultatelor obținute cu cele preconizate și prin corectarea
situațiilor ce prezintă indicatori scăzuți în comparație cu cei planificați.
Instrumentele folosite în realizarea evaluării vor fi: autoevaluarea, declarațiile de intenție, fișele de
apreciere, interviuri, interevaluări etc. Pe întreaga perioadă a evaluării se va avea în vedere respectatrea
viziunii și a misiunii școlii, se va urmări modul de desfășurare a fiecărei etape din proiect precum și
atingerea țintelor propuse, se va observa corelația dintre resurse și obiective și, nu în ultimul rând, se vor
stabili corect indicatorii de performanță și a modalității de evaluare a fiecărei ținte.
Responsabilitatea actului de evaluare revine echipei de management, membrilor comisiei de
curriculum și coordonatorului de programe și proiecte.
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