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1.1 ARGUMENT:
Integrarea României în Uniunea Europeană a generat noi oportunităţi dar, în
acelaşi timp, şi alte cerinţe în domeniul educaţiei şi formării continue. Educaţia
şcolară a devenit în mod evident şi prin opţiunile politice o prioritate absolută,
deoarece România trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei
şi formării profesionale la nivel european. Decalajele existente faţă de alte state din
U.E. pot dispărea rapid printr-o abordare realistă a fenomenului educaţional nu numai
la nivel naţional, dar şi la nivel local în fiecare unitate şcolară.
Ne bazăm în demersul nostru de concepere al unui P.D.I. specific pentru
şcoala noastră pe documentele U.E. în domeniu, pe Programul de Guvernare –
Politica în domeniul Educaţiei, pe Planul managerial al I.S.J Bistriţa Năsăud, precum şi
pe evaluările proprii în ceea ce priveşte situaţia în care se găseşte şcoala noastră.
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; ea poate emana numai
de la convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Perspectiva propriei deveniri
constituie resortul de baza al oricărei activităţi cognitive.
P.D.I.-ul de faţă este elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv –
educativ, în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în UE.
Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea ca
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 cunoastere. 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, dar şi disponibilitatea de a coopera. Şcoala poate
îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă
pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a
face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trai decent şi sigur în societate şi orice tip de
comunitate.

Şcoala devine o premisă a incluziunii sociale active, în contextul globalizării
tuturor domeniilor de activitate. Un spaţiu european deschis al sistemului de
învăţământ constituie un generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii
regionale, etnice, culturale. Avem deci nevoie de un sistem educativ care să
stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea la toate
nivelurile.
Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoala de nivel
european, iată dezideratul şcolii pe care o reprezentăm.
Echipa managerială , împreună cu toţi colegii, au ajuns la concluzia că sunt
necesare ţinte şi obiective noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile
condiţii locale şi naţionale în care funcţionează şcoala.

1.2 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN
1.2.1

DATE GENERALE DESPRE SCOALĂ

Elemente de identificare a unității școlare:
Denumirea unitatii de invatamant:
Localitatea:
Adresa:
Cod postal:
Telefon:
E-mail:
Niveluri de invatamant:

Scoala Gimnaziala Livezile
Livezile
Calea Moldovei nr. 525
427085
tel/fax: 0263-270045
email: scoalageneralalivezile@yahoo.com

prescolar, primar, gimnazial

Cultura organizațională:
Prima condiție a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi puternice,
proces în care competențele umane ale managerului sunt hotărâtoare.
Managerul poate să-și propună să mențină sau să schimbe cultura organizațională.
Înainte de a-și propune una din alternative, trebuie să identifice tipul de cultură, s-o înțeleagă
precum își înțelege propria personalitate.
Tipul dominant de cultură al organizației noastre este cultura de tip sarcină. Acest tip
de cultură este centrat pe exercitarea sarcinii și orientat spre persoană. Sarcinile sunt
distribuite în raport cu potențialul indivizilor, valorificarea maximă a acestuia fiind una din
valorile de bază.
Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă și stimulativă, bazată pe valori,
cum ar fi: încrederea în om, în capacitățile sale creative și de autocontrol. Cadrele didactice
se simt implicate stimulativ în procesul educațional și totodată au încredere în organizație.
Apropiată de cultura sarcină este cultura rol, cel mai puțin preferată fiind cultura club.
Din analiza datelor în organizație există o stare de echilibru și un climat favorabil care poata sa
fie folosit in sens pozitiv avand in vedere bunastarea elevilor, a dascalilor si dupa principiul
daca copilul este multumit si linistit intr-un spatiu securizat si invata in ritmul propriu atunci si
parintele va simti aceeasi bunastare ca si copilul
Asezare geografica:

Comuna Livezile este situata in centrul judetului Bistrita-Nasaud. Comuna Livezile are
în componenţă cinci sate: Livezile, satul de reşedinţă, Cuşma, Dorolea, Dumbrava şi Valea
Poenii. Se învecinează la nord cu comuna Feldru, comuna Josenii Bârgăului şi comuna Prundu
Bârgăului, la vest cu oraşul Bistriţa, la sud cu comuna Dumitriţa şi comuna Cetate, iar la est cu
comuna Bistriţa Bârgăului.
Specificul ocupatiilor populatiei adulte
Cea mai mare parte a populatiei lucreaza in agricultura – cultura cerealelor, cresterea
animalelor si in domeniul silvic, aceasta constituind principala sursa de venit a multor familii. O
parte a populatiei lucreaza si in sectorul de servicii-comert, la diferite firme din municipiul
Bistrita.
Caile de acces catre scoala a elevilor
Legatura scolii cu localitatile invecinate se face prin sosele modernizate, la 8 km distanta
fata de municipiul Bistrita fiind localitatea Livezile . Elevii Scolii Gimnaziale Livezile provin si
din elevi care naveteaza din satul Dumbrava unitate componenta a comunei. In acest an scolar de
la Dumbrava vin . Problema mare este la transportul elevilor de la Cusma la Dorolea deoarece
naveta se face pe un drum neasfaltat si elevii se trezesc de dimineata deoarece acelasi microbuz
transporta si elevii de la Valea Poienii la Dorolea urmand apoi traseul Ferma- Livezile de unde
urca elevii prescolari si scolari care frecventeaza Scoala Gimnaziala Livezile. Mentionam ca
localitatea Dorolea se gaseste fata de Livezile la 6 km si fata de Bistrita la aproximativ 15 km.
Localitatea Cusma se gaseste la 14 km de Livezile si 22 km de orasul Bistrita.
Transportul elevilor de la domiciliul acestora spre scoala si retur este asigurat cu 2
microbuze scolare, iar transportul cadrelor didactice navetiste se face cu autobuzele care circula
in zona sau , cu masinile personale .Contravaloarea transportului este decontata de catre Primaria
comunei Livezilein proportie de 50 la suta.
Implicarea elevilor in ocupatiile populatiei adulte
De regula elevii sunt implicati mult in ocupatiile adultilor in special cei pentru care
agricultura este singura sursa de venituri. Familiile cu venituri mai mari nu implica elevii in

aceste activitati si acorda o importanta mai mare pregatirii elevilor pentru scoala. Exista si familii
care nu tin legatura cu scoala si vin numai invitati la scoala, uneori, dupa multe insistente.

Structura pe nationalitati a populatiei localitatii
Ponderea populatiei de nationalitate romana este cea mai bine reprezentata in comuna.
Populaţia este de 4.384 locuitori, din care 91,80 % sunt români, 6,42%-rromi, 0,69%-germani, 0,69%maghiari, 0,34%-saşi, 0,07%-ucrainieni.

.
Români (91,80%)
Romi (6,42%)
Germani(0,69%)
Sasi (0,34%)
Ucraineni(0,07%)
Aceste date sunt cele prezentate de siteul Primariei Comunei Livezile.
Structura populatiei localitatii in functie de religie
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (83,95%), dar
există și minorități de penticostali (5,36%) și martori ai lui Iehova (2,64%). Pentru 4,75% din
populație, nu este cunoscută apartenența confesională. Componența etnică a comunei Livezile

Ortodocși (90.95%)
Penticostali (5.36%)
Martori ai lui Iehova (2.63%)
Altă religie (1,06%)
Populatia este in majoritate de religie crestin – ortodoxa (90.95%)
Am folosit aceeasi a Primariei Livezile. Elevii participa in general la orele de religie dar exista si
cateva cazuri izolate de elevi care nu participa la religie parintii i-au retras de la aceasta
activitate.
Structura educationala a parintilor elevilor scolii
Cea mai mare parte a parintilor au studii profesionale ,urmeaza cei cu studii liceale , cu
studii gimnaziale si cu studii universitare.
Evolutia demografica a populatiei localitatii
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Livezile se ridică la 4384

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.405 locuitori.

Structura pe grupe de varsta si sexe
Ponderea femeilor este aproape egala cu cea a barbatilor.
Pe grupe de varsta se constata o pondere mare a populatiei varstnice si ponderi
aproximativ egale intre populatia tanara si cea adulta ceea ce arata ca se poate vorbi de
fenomenul de imbatranire demografica .
Implicarea agentilor economici in sustinerea scolii
Lipsa agentilor economici puternici in comunitatea noastra face ca sponsorizarile acestora
pentru scoala noastra sa fie inexistente. Exista in zona Tera Force si cateva brutarii Pentru
desfasurarea unor activitati, exista posibilitatea ca sponsorizarile sa fie facute de catre agenti
economici din alte localitati. Pana in prezent nu am avut niciun caz de sponsorizare poate si
fiindca nu ne-am straduit sufficient si implicat sufficient.
Implicarea parintilor in sustinerea scolii
Participarea parintilor la activitatile scolii consta in :
-sedinte lunare cu parintii elevilor clasei a VIII a in vederea pregatirii pentru examenul de
Evaluare Nationala ;
-sedinte cu parintii la toate nivelurile de invatamant ;
-lectorate pedagogice sustinute de catre diriginti , invatatori si consilierul educativ.
-realizarea unor activitati extrascolare , serbari, excursii .
Abandonul scolar
In ultimii 4 ani scolari abandonul scolar la cls. I-IV a fost de 0 elevi , la cls. V-VIII de 4
elevi , cauza abandonului fiind situatia materiala precara a familiilor care nu pot intretine copii in
scoala .
Scolarizarea elevilor
Scolile din comuna scolarizeaza elevii la urmatoarele niveluri de invatamant :
- Invatamant prescolar - cu program normal
- Invatamant primar – cursuri de zi
- Invatamant gimnazial- cusuri de zi

A) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2013-2014
Nivel
de
învăţământ
Preşcolar
Primar
Gimnazial

Număr de
clase/ grupe

Număr de
copii / elevi

Forma
de
învăţământ

7
13
12

149/21,28
250/19,23
212 /17,66

De zi
De zi
De zi

Număr de
clase/ grupe

Număr de
copii / elevi

Forma
de
învăţământ

Limba de predare
Romana
Romana
Romana

La inceputul anul 2014-2015
Nivel
de
învăţământ

Limba de predare

7
13
11

Preşcolar
Primar
Gimnazial

144/20,57
257/19, 76
2o2 /18, 36

De zi
De zi
De zi

Romana
Romana
Romana

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Personal didactic angajat:

38

- cadre didactice cu gradul I

17

- cadre didactice cu gradul II

7

- cadre didactice cu definitivat

10

-Fara definitivat

4

-Personal necalificat

-

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:
Funcţia

Număr persoane

Calificarea (DA sau NU)

SECRETAR
CONTABIL

1
1

DA
DA

PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:
Funcţia

Număr persoane

Calificarea (DA sau NU)

5, 25 total
2
2

da
da
da

Ingrijitor
Ingrijitor cu norma partiala
Muncitori de intretinere

B) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipul de spaţiu
Săli de clasă /grupă
Cabinete
Laboratoare
Ateliere
Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport
Spaţii de joacă
Alte spaţii

C) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Număr
spaţii
31
3 AEL
0
3
7
5

Nr.
crt.
1.

Tipul de spaţiu
Bibliotecă şcolară /
TOTAL

Număr
spaţii
1 cu un nr de 7391 volume de carti
1

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipul de spaţiu
Secretariat
Spaţiu destinat echipei manageriale
Contabilitate
Casierie
Birou administraţie

Număr
spaţii
1
1
0
0
0

1.2.2 ANALIZA SWOT
S-a realizat analiza SWOT pentru 4 aspecte: curriculum, resurse umane, resurse
financiare si materiale, dezvoltare de relatii comunitare:













1. CURRICULUM
Puncte tari
Respectarea planului cadru;
Respectarea şi asigurarea curriculumului, conform
documentelor curriculare în vigoare;
Programe CDS variate, elaborate de cadrele
didactice ale școlii;
Pregătirea suplimentară a elevilor pentru
Examenele naționale, olimpiade și concursuri
școlare;
Utilizarea auxiliarelor în scopul sporirii
randamentului învăţării, de către majoritatea
cadrelor didactice;
Stabilirea
tematicii
în
concordanţă
cu
particularităţile de vârstă ale elevilor şi nevoia lor
de dezvoltare;
Individualizarea instruirii pe baza unui proces de
identificare a nevoilor;
Selectarea şi propunerea unor activităţi opţionale
în concordanţă cu nevoile copilului;
Realizarea de activităţi extracurriculare diverse:
spectacole de teatru, teatru de păpuşi, vizite la
biblioteci, expoziţii, excursii, serbări;

Puncte slabe







Oportunități









Creșterea gradului de autonomie a școlii;
Oferta de formare și perfecționare;
Cei mai mulți elevi provin dintr-un mediu
favorizat.
Accesul liber al cadrelor didactice la procesul de
elaborare a auxiliarelor didactice;
Existenţa pe piaţă a soft-urilor educaţionale;
Existenţa diferitelor concursuri, organizate la
nivel naţional;
Posibilitatea accesării de fonduri, prin proiecte de
finanţare.

Folosirea insuficientă a echipamentelor
moderne;
Neimplicarea unor profesori în proiecte
Internaționale și de finanțare;
Oferta școlii nu satisface nevoile tuturor
elevilor, opțiunile se fac în funcție de
oferta școlii.
Ancorarea unor cadre didactice în
modelul de proiectare şi desfăşurare a
procesului instructiv – educativ în
manieră tradiţională.
Insuficienta preocupare pentru
promovarea orei educationale si
pentru atragerea copiilor la scoala

Amenințări






Insuficienta diversificare și adecvare a
CDS- ului la cerințele și solicitările
elevilor poate scădea motivația pentru
învățare .
Lipsa abilitatii de a lucra in grup si in
echipa de catre unele cadre didactice.
Slaba implicare a unor cadre didactice
pentru a folosi metode moderne

2. RESURSE UMANE
Puncte tari










Personal didactic calificat 100 %;
Ponderea cadrelor didactice titulare cu
gradul didactic I si II este mare ;
Relațiile interpersonale (profesor-elev,
conducere subalterni, profesori – părinți,
profesori-profesori
etc.)
existente
favorizează crearea unui climat educațional
deschis, stimulativ;
Există o bună delimitare a responsabilităților
cadrelor didactice precum și o bună
coordonare a acestora;
Secretara scolii are stagii de perfecționare în
domeniul activității de secretariat și
cunoștințe de operare PC;
Personal didactic tânăr, calificat, dornic de
perfecţionare;
Abilităţile personalului didactic şi nedidactic
de folosire a calculatorului;

Puncte slabe










Oportunități











Varietatea cursurilor de formare și
perfecționare organizate de CCD, ONG.
Întâlniri frecvente cadre didactice –părinți;
Posibilităţii formării continue a cadrelor
didactice prin intermediul Comisiilor
metodice;
Realizarea posibilităţii formării continue a
cadrelor
didactice
prin
intermediul
Cercurilor pedagogice;
Existenţa legislaţiei care reglementează
funcţionarea Comisiei de Asigurare şi
Evaluare a Calităţii din unitate;
.suma de 700 lei vine in sprinjinul
dezvoltarii profesionale a dascalului;

Slaba participare la cursuri de
formare și perfecționare a unor
cadre didactice datorită
accesului la aceste cursuri prin
achitarea unor taxe;
Conservatorismul unor cadre
didactice și rezistența la
schimbare;
Slaba motivare a cadrelor
didactice având în vedere
salariile mici;
Superficialitatea unor cadre
didactice care nu doresc sa
se implice
Ancorarea unor cadre didactice
în
utilizarea
exclusivă
a
metodelor tradiţionale;
Apropirea fata de oras face ca
tranzitul cadrelor didactice sa fie
alert;

Amenințări











Scăderea
motivației
și
interesului pentru activitățile
profesionale (colaborarea cu
părinții, perfecționarea, activități
extracurriculare, confecționarea
de material didactic, pregătirea
cu profesionalism a lecțiilor etc.);
Criza de timp a părinților datorită
actualei
situații
economice
reduce participarea familiei în
viața școlară, cu implicării atât în
relația profesor-elev cât și în
performanța școlară a elevilor;
Statutul social marginalizat al
cadrelor didactice;
Migrarea personalului didactic
spre alte domenii de activitate.

3. RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE
Puncte tari













Existența
cabinetelor,
laboratoarelor
funcționale pentru anumite discipline:
Materiale
didactice
moderne
fizica,chimie, biologie, informatică (AeL).
Asigurarea unor material pentru bibliotecă
(cărți, albume,enciclopedii).
Starea fizica a spatiilor școlare este buna și
încadrarea în normele de igiena
corespunzătoare
Există 3laboratoare Ael, deoarece elevii
doresc sa studieze un curs opțional
Cadrele didactice si elevii au acces la internet
Existenţa resurselor necesare unui proces
educativ de calitate;
Există aparatură audio-video care permite
modernizarea procesului didactic;
Asigurarea
accesului la informaţii;
Cadrele didactice beneficiază de xerox,
calculator echipat cu imprimantă și
consumabile;
Toate scolile au alarmare antifurt;

Puncte slabe




Oportunități

Descentralizarea și autonomia instituțională;
Parteneriate cu comunitatea locală (primărie,
părinți), .
Existenţa diversificării surselor de finanţare;
 Colaborare foarte buna intre scoala si
primarie care raspunde doleantelor
noastre,



Materialul didactic insuficient .
Nu avem calculator,
videoproiector si ecran de proiectie
in salile de clasa.
Nu avem in dotare table
interactive.

Amenințări







Degradarea/uzura morala a unor
spatii scolare.
Lucrările de modernizare și
reparații din această vară nu pot
sa fie considerate f bune datorită
lipsei de fonduri;
Gradul scăzut de implicare al
cadrelor didactice și elevilor în
păstrarea resurselor școlii.
Ritmul accelerat al schimbărilor
tehnologice conduce la uzura
morală
a
echipamentelor
existente.

4. DEZVOLTARE DE RELATII COMUNITARE
Puncte tari















Organizarea de activități extrașcolare și
extracurriculare atractive (excursii,
vizionări de spectacole, serbări, acțiuni
caritabile cu orfelinate, case de bătrâni etc),
introduce elevii în mediu comunitar și
contribuie la socializarea lor;
Buna colaborare între director și
coordonatorul de programe educative;
În școală s-au desfășurat programe
educaționale interne.
Participări la activitățile sportive;
Colaborarea bună cu reprezentanții
comunității locale (Primărie, Comitetul de
părinți, Poliție, Biserică);
Buna colaborare cu părinții ;
Vor fi încheiate multiple parteneriate,
p e n t r u colaborări cu diverse unităţi de
învăţământ
Vor fi întreţinute relaţiile cu partenerii
sociali: ISJ , CCD, Primărie, Prefectură,
ONG-uri.
Acţiuni umanitare în parteneriat cu biserica
ortodoxă






Oportunități









Disponibilitatea și responsabilitatea unor
instituții de a veni in sprijinul școlii
(Primărie, ONG, Biserică, Poliție, instituții
culturale);
Interesul liceelor de a-și prezenta oferta
educațională pentru a-si atrage elevi;
Disponibilitatea unor instituţii în a realiza
proiecte de parteneriat;
Posibilitatea participării în proiecte
de parteneriat la nivel naţional şi
internaţional;
Lansarea unor proiecte de finanţare care se
adresează învăţământului gimnazial

Puncte slabe
Puține activității desfășurate
în școală care să implice
participarea părinților la ciclul
gimnazial;
Slaba implicare a unor cadre
didactice;
Slabe legături de parteneriat cu
firme private si ONG-uri

Amenintări





Timpul limitat pentru
participarea la programe
educative;
Lipsa motivației
cadrelor didactice și a
elevilor;
Slaba implicare a părinţilor în
activităţile
extracurriculare
desfăşurate în școală, din cauza
lipsei timpului şi nu din cauza
lipsei interesului.

1.2.3 ANALIZA P.E.S.T.E ( politic, economic, social, tehnologic și ecologic)
Politic:
Școala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea și
promovarea valorilor reale, este supusă tranziției întregului sistem și tuturor subsistemelor.
Activitatea se desfășoară având la bază Legea Învățământului, ordinele și notificările care susțin
punerea în aplicare a reformei învățământului, reforma managementului școlar care vizează
autonomia instituțiilor de învățământ, pregătirea în domeniul managementului educațional,
raționalizarea resurselor financiare și umane.

Prioritatile politii educationale in perioada 204-2017 sunt :
Descentralizarea invatamantului preuniversitar care presupune delegarea autoritatii
decizionale la nivel local ,cresterea influentei autoriattilor locale asupra unitatilor scolare,
descentralizarea deciziilor financiare.
Rezultatele procesului de descentralizare sunt :
1. Democratizarea sistemului educational prin consultarea/implicarea comunitatii si a celorlati
beneficiari ai actului educativ in luarea deciziilor si in asigurarea calitatii bazata pe autoevaluare
,evaluare externa si responsabilitate publica.
2. Eficientizarea activitatii si cresterea performantelor institutiilor educationale.
3. Asigurarea transparentei in luarea deciziilor si in gestionarea fondurilor publice destinate
educatiei.
4. Asigurarea accesului si a echitatii in educatie prin alocarea fondurilor pe baza costurilor pe
elev.
5. Cresterea relevantei ofertei de servicii educationale prin asigurarea unei mai bune corelari cu
nevoile locale, cu diversele probleme ale comunitatii.
6. Stimularea motivatiei, a responsabilitatii profesionale si a raspunderii publice.
Asigurarea calitatii in educatie prin monitorizare interna si externa de catre ARACIP.
Optimizarea finantarii invatamantului.
Dezvoltarea fomarii profesionale a personalului.
Asigurarea egalitatii de sanse si cresterea participarii la educatie.
Informatizarea scolilor din mediul rural. 
Reforma educatiei timpurii. 
Dezvoltarea educatiei permanente si a formarii profesionale.

Probleme ale reformei invatamantului: 
- finantarea scolilor se face preferential, scolile din mediul rural primind mai putine fonduri
pentru investitii si dotari decat scolile din mediul urban;
- in invatamant se incadreaza absolventi ai unor unitati de invatamant superior , fara competente
in domeniu;
- salarizarea personalului se face unitar, neexistand un sistem de remunerare dupa activitatile
prestate;
- programe scolare foarte incarcate;
- realizarea CDS-urilor in functie de nevoile de mentinere a unor posturi didactice si nu
intitdeauna in functie de optiunile elevilor, parintilor, agentilor economici si politicii de
dezvoltare zonala;
- examenele de sfarsit de ciclu abordeaza cunostinte unitare pentru toti elevii, si nu diferentiate
in functie de particularitatile fiecaruia;
- dificultati de intelegere a problematicii educationale de catre factori decizionali de la nivel
local;
- lipsa de atractivitate a profesiei de dascal;
- parintii, care in general nu constientizeaza importanta educatiei, considerand ca scoala este
singura responsabila de educatia elevilor;

- profesorii motiveaza lipsa de implicare in viata scolii prin salariile insuficiente;
- prin descentralizare pot aparea probleme , cum ar fi : insuficienta pregatire manageriala a
personalului implicat (Consiliul de administratie format din reprezentanti ai comunitatii, care nu
au cunostinte despre sistemul educational), aparitia unor dezechilibre intre scoli, insuficienta
atractivitate si varietate a ofertei educationale.

Economic:

Din acest punct de vedere se constată la nivel național creșterea ratei șomajului pe
fondul orientării tinerilor cu preponderență spre liceele teoretice și nu spre școlile
profesionale, deși cererea de locuri de muncă în domeniu depășește oferta.
Cu toate că legislația financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul
unităților de învățământ, interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau donații
pentru școli este în continuare scăzut.

Social:

Nivelul de trai al populatiei este spre mediu , influenta orasului Bistrita facandu-se
simtita prin confortul pe care oamenii si l-au creat in locuinte, imbracaminte, alimentatie, etc.
Dar acest lucru este in acelasi timp si o amenintare prin apropierea de orasul Bistrita prin faptul
ca unii parinti prefera sa-si duca copii la Bistrita la scoala chiar de la gradinita.
Din pacate , posibilitatea de a cultiva pamantul si de a obtine importante venituri
materiale din valorificarea produselor, constituie o cauza a importantei reduse pe care o acorda
oamenii educatiei, mai importanta fiind achizitionarea de bunuri materiale decat promovarea
sociala datorita culturii. Inca mai exista mentalitatea ca numai scoala este raspunzatoare de
esecul elevilor. Insa ceea ce este imbucurator este faptul ca o mare parte din familiile tinere
acorda o importanta mai mare educatiei copiilor dar daca totul ramane la nivel declarativ si nu
investesc in educatia copiilor este insuficient.

Tehnologic:

Pe plan național și mondial se constată un accent pus pe tehnologia informației și
comunicării. S-a implementat programul AEL. Există 3 laboratoare unde se desfasoara activitatea.
Accesul la internet este bun acesta existând în toate școlile.

Ecologic:
Pe măsura ce tehnologia se perfecționează, stilul nostru de viață se schimbă. Preocupările
în domeniul ecologic, din grija față de generațiile viitoare, au în vedere reducerea poluării,
folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea și refolosirea lor. În acest sens școala noastră
participă la programe de educație civică și ecologică inițiate de cadrele didactice sau de partenerii
sociali .

Strategia de dezvoltare a comunei Livezile pentru perioada 2014-2019
- Realizarea si modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila;
- Realizarea retelei de canalizare;
- Intarirea digurilor de aparare si protectie impotriva inundatiilor;
- Organizarea sistemului de colectare selectiva a spatiului de depozitare temporara si
transportului deseurilor;
- Lucrari de extindere a retelei de iluminat public;
- Oferirea de consultanta specializata producatorilor agricoli;
- Sustinerea infiintarii de asociatii de catre proprietarii agricoli;
- Asfaltarea tuturor drumurilor comunale;
- Incurajarea serviciilor din sectorul privat
- Dezvoltarea potentialului uman pentru a face fata noilor cerinte;
- Promovarea si diversificarea activitatilor economice;
- Crearea unor intreprinderi mici si mijlocii cu profil agricol,industrial, artizanal, comercial si de
prestari servicii;
- Dezvoltarea unei agriculturi performante si diversificate;
- Informarea populatiei privind perspectivele de dezvoltare locala , zonala si nationala;

- Pregatirea potentialului uman in spiritul economiei de piata;
- Realizarea unei orientari profesionale a tineretului spre activitati necesare in spatiul rural;
- Reabilitarea si intretinerea spatiilor de invatamant in vederea asigurarii conditiilor desfasurarii
unui proces de invatamant de calitate;
- Sensibilizarea si implicarea tinerilor in problemele rurale;
- Desfasurarea de actiuni educative cu parintii pentru a sprijini participarea copiilor la procesul
de invatamant;
- Acordarea de sprijin financiar prin accederea la diferite programe de dezvoltare.

II.STRATEGIA
2.1 MISIUNEA ŞI VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE

MISIUNEA
Şcoala cu clasele I-VIII din Livezile urmăreşte în permanenţă să fie o şcoală
dinamică, pregătind fiecare elev pentru a fi competent în a utiliza informaţia, a fi deschis
spre schimbare, spre învăţare şi respectarea valorilor societăţii democratice şi a spiritului
comunitar european.
VIZIUNEA
Şcoala cu clasele I-VIII din Livezile - o structură flexibilă, în care calitatea educaţiei
se bazează pe utilizarea metodelor de predare activă care implică stimularea şi
valorificarea creativităţii copiilor, cu reale posibilităţi de inserţie în sistemul de învăţământ
europeana.
În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica
indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, scolile din comuna noastra oferă elevilor
accesul la educaţie, în mod echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin
formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie
capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţii de
muncă.

Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de instruire si
educaţie, indiferent de etnie, religie sau tip de minoritate socială. Printr-o ofertă
curriculară diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de
specificul societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută
profesională şi morală, dorim să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţii competent,
legat de alţii şi în acelaşi timp autonom, formănd astfel personalităţi umane complexe.
In limitele impuse, cu resursele existente, intr-un ritm propriu, bazati pe
convingerea ca toate au un inceput, sa facem singuri ceea ce asteptam de la altii.
2.2. TINTELE (SCOPURILE) STRATEGICE

OBIECTIVE GENERALE:
1. Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de

educaţie a tuturor elevilor din comunitate prin promovarea culturii calităţii la nivel de
sistem şi proces.
2. Prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din
comunitate în scopul finalizării învăţământului obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa
socială.
3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului
uman
4. Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre
creşterea calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic.
5. Racordarea utilizării, obţinerii şi dezvoltării resurselor materiale şi financiare la noua
politică de finanţare a învăţământului preuniversitar, la întărirea efectelor descentralizării
TINTE STRATEGICE :
1. Dezvoltarea curriculumului la decizia scolii in functie de cerintele si nevoile elevilor si ale
comunitatii;
2. Perfectionarea continua a cadrelor didactice in domeniul specialitatii si al pregatirii pedagogice;
3. Modernizarea bazei materiale conform standardelor de calitate;
4. Realizarea unui invatamant axat pe aplicarea metodelor active si a strategiilor didactice centrate
pe elev;
5. Asigurarea accesului la informatie al elevilor, cadrelor si comunitatii prin crearea centrului de
documentare si informare;
6. Reconstruirea imaginii unitatii scolare si promovarea acesteia in comunitate si la alte nivele;
7. Imbunatatirea sistemului de comunicare si a schimbului de informatii;
8. Promovarea dimensiunii europene si a valorilor multiculturalismului in educatia elevilor;

ARII DE DEZVOLTARE STRATEGICA
1. DEZVOLTAREA CURRICULARA SI EXTRACURRICULARA
- Folosirea sistemului de predare AEL in procesul de predare- invatare;
- Dezvoltarea CDS in functie de cerintele si interesele elevillor , parintilor si ale comunitatii si
adaptarea acestuia la specificul local;
- Desfasurarea unor activitati extrascolare in regim de parteneriat- realizarea revistei scoala comunitate, excursii, concursuri etc.
- Valorificarea potentialului creativ al elevilor prin desfasurarea unor activitati extrascolare;
- Organizarea unor actiuni de informare a comunitatii cu privire la integrarea in Uniunea Europeana;
- Particularizarea curriculum-ului la cerintele invatarii activ-participative centrate pe elev;
- Dezvoltarea, in cadrul CDS, a unor optionale adecvate multiculturalismului si a integrarii
europene;
2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
- Formarea cadrelor didactice pentru folosirea metodelor de invatare centrate pe elev;
- Formarea cadrelor didactice in domeniul utiizarii tehnologiei informative;
- Formarea cadrelor didactice pentru folosirea metodelor de cunoastere si consiliere a colectivelor de
elevi;
- Desfasurarea unor cursuri de perfectionare in scoala;
- Dobandirea de competente in specialitate si in pedagogie prin participarea la cursuri de
perfectionare organizate de CCD;
- Reconversie profesionala prin Proiectul pentru Invatamantul Rural;

- Initierea de proiecte de finantare - fonduri structurale pentru perfectionarea cadrelor didactice;
3. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE SI ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE
- Dotarea cabinetelor de specialitate prin achizitionarea de materiale si echipamente didactice;
- Amenajarea terenului de sport;
- Reabilitarea scolii conform standardelor europene;
- Realizarea unor proiecte de finantare pentru modernizarea scolii;
4. PARTENERIAT SI DEZVOLTARE COMUNITARA
- Incheierea de parteneriate cu factori interesati in educatie - parinti, autoriatti locale, agenti
economici, institutii ale comunitatii-Politie, Biserica, Dispensarul medical, Dispensarul veterinar,
Pompieri etc, organisme neguvernamentale;
- Desfasurarea de activitati extrascolare in regim de parteneriat;
- Intarirea colaborarii si comunicarea eficienta dintre scoala si comunitate;
5.
PROMOVAREA
DIMENSIUNII
EUROPENE
MULTICULTURALISMULUI IN EDUCATIA ELEVILOR

SI

A

VALORILOR

1. DEZVOLTAREA CURRICULARA SI EXTRACURRICULARA
- Folosirea sistemului de predare AEL in procesul de predare- invatare
- Dezvoltarea CDS-ului in functie de cerintele si interesele elevillor , parintilor si ale comunitatii si
adaptarea acestuia la specificul local
- Desfasurarea unor activitati extrascolare in regim de parteneriat - realizarea revistei scoala comunitate, excursii, concursuri etc.
- Valorificarea potentialului creativ al elevilor prin desfasurarea unor activitati extrascolare
- Organizarea unor actiuni de informare a comunitatii cu privire la integrarea in Uniunea Europeana
- Particularizarea curriculum-ului la cerintele invatarii activ-participative centrate pe elev
- Dezvoltarea, in cadrul CDS, a unor optionale adecvate multiculturalismului si a integrarii
europene;
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1.

TINTA
STRATEGICA :
ASIGURAREA
ACCESULUI
ELEVILOR LA
TEHNOLOGIA
MODERNA DE
COMUNICARE

Desfasurarea
procesului de
predare-invatare in
sistem AEL

Cadre didactice
Elevi
Prof. info.

Grafic
Proiecte de
lectii
Soft educational

Locale

2014-2019

Director si dir
adj
Consilier
educativ

Asigurarea a cel
putin unei ore
de predare in
sistem AEL pe
saptamana la
fiecare
disciplina de
studiu

OBIECTIV :
Pregatirea elevilor
pentru integrarea
intr-o societate
informatizata

Introducerea unor ore
de de informatica
-Desfasurarea unor
activitati de editare a
unor articole pentru
informarea elevilor si
parintilor
-Participarea elevilor
la
editarea revistei

Cadre didactice
Elevi
Prof. info.

Programe
Materiale
informative
Soft educational
Articole
Materiale
publicitare

Locale

2014-2019
Consilier
educativ

Desfasurarea a
cel putin unei
ore pe saptaman
pentru fiecare
nivel de
invatamant

scoala- comunitate
Asigurarea accesului
elevilor la informare
prin CDI
-Asigurarea accesului
la informatie prin
conectarea la Internet
Dezvoltarea in
cadrul CDS-ului a
unor optionale pe
Tehnologia
informatiei si
comunicarii
-Realizarea CDS-ului
pe baza nevoilor
individuale si si
comunitare
-Avizarea CDS-ului
-Implementarea CDSului
Monitorizarea
impactului asupra
elevilor si parintilor

2.

TINTA
STRATEGICA:
ASIGURAREA
UNUI PROCES
DE
INVATAMANT
DE CALITATE
OBIECTIV :
Asigurarea de
sanse egale
fiecarui elev la o
educatie de
calitate in vederea
accesului in
urmatoarea
treapta de
invatamant

3.

TINTA
STRATEGICA :
VALORIFIACRE
A
POTENTIALULU
I CREATIV, AL
INTERESELOR,
APTITUDINILOR
SI
MOTIVATIILOR
ELEVILOR
OBIECTIV:
Dezvoltarea
capacitatii de
comunicare a
elevilor prin
antrenarea lor in

Elevi
Cadre didactice,
Secretar

Elevi
Cadre didactice
Parinti

Grafic
Internet
Materiale
informative

Autoritati locale

Programa
Materiale
informative
Chestionare

Autoritati
locale

2014-2019
Consilier
educative,
Secretar
Resp. CDI

Realizarea
diverselor
lucrari pentru
orele de curs in
cadrul CDI

Cadre didactice
de specialitate

Existenta a cel
putin unui
optional de
informatica

2014-2019

Derularea unor
proiecte de finantare
pe fonduri
structurale pentru
remediere scolara

Cadre didactice
Elevi
Parinti
Autoritati locale
Org.nonguv.
Institutii ale
comunitatii
Echipa de
proiecte

Proiecte de
finantare
Programme
Materiale
informative
Materiale
publicitare

UE
Autoritati locale
Agenti
economici

2014-2019

Director
Consilier
educativ

Derularea a cel
putin unui
proiect de
remediere
scolara
Imbunatatirea
rezultatelor
scolare ale
elevilor cu cel
putin 20%

Adaptarea
procesului de
predare-invatareevaluare la
particularitatile
individuale ale
elevilor si
cunostintele
anterioare ale
acestora
Monitorizarea
permanenta a
rezultatelor elevilor

Cadre didactice
Elevi

Materiale
informative
Proiecte de
lectii
Materiale
didactice

Locale

2014-2019

Director
adjunct,
Consilier
educativ

Peste 50% din
metodele
folosite la orele
de curs sunt
centrate pe elev

Cadre didactice

Grafice de
progres-regres
analize
Planuri de
masuri

Locale

Periodic in
fiecare semestru
2014-2019

Cadre didactice
Elevi
Parinti

Teste de
evaluare
initiale,
sumative, de
progres

Locale

Dezvoltarea unor
optionale pe teme de
consiliere si orientare
scolara si
profesionala

Cadre didactice
Elevi
Autoriatti locale
Institutii ale
comunitatii.

Programme
Materiale
informative
Chestionare
Materiale
didactice

Participarea elevilor
la editarea revistei
scoala - comunitate
prin colaborarea cu
cadrele didactice si
reprezentanti ai
comunitatii
-Realizarea
subproiectului
-Publicitatea si

Cadre didactice
Elevi

Proiect
Materiale
informative
Articole
Materiale
publicitare
Chestionare

Cadre didactice
Elevi
Echipe de
proiecte

Consilier
educativ

Cresterea
rezultatelor
scolare ale
elevilor cu cel
putin 20%

2014-2019
Consilier
educativ
Director si dir.
adjunct

Program PIR
Autoriatti locale

2014-2019
Director
Resp. de proiect

Locale

2014-2019
Consilier
educativ

Dir educativ

Elevilor li se
asigura servicii
de consiliere si
orientare scolara
eficiente

Elevii
dobandesc
abilitati de
comunicare

activitati
extrascolare

promovarea
subproiectului
-Implementarea
subproiectului
-Evaluarea si
diseminarea
rezultatelor
subproiectului
-Asigurarea
sustenabilitatii
subproiectului

Antrenarea
Consiliului elevilor in
activitatile scolii

Proiecte
Programme

Realizarea si
derularea unor
proiecte de finantare
pentru petrecerea
timpului liber si
dobandirea de
abilitati si deprinderi

Proiecte fonduri
structurale
Proiecte de
finantare
Contracte de
colaborare
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TINTA STRATEGICA/
OBIECTIVE

1.

TINTA STRATEGICA:
ASIGURAREA
ACCESULUI ELEVILOR
LA TEHNOLOGIA
MODERNA DE
COMUNICARE
OBIECTIV :
Pregatirea elevilor pentru
integrarea intr-o societate
informatizata

2.

TINTA
STRATEGICA:
ASIGURAREA UNUI
PROCES DE
INVATAMANT DE
CALITATE
OBIECTIV :

UE
Autoritati locale

2014-2019
Director
Consilier
educativ

MONITORIZARE
PROGRAME/
ACTIVITATI/ETAPE
Desfasurarea procesului de predareinvatare in sistem AEL

Desfasurarea unui cerc de
informatica
-Desfasurarea unor activitati de editare
a unor articole pentru informarea
elevilor si parintilor
-Participarea elevilor la editarea revistei
scoala - comunitate
Asigurarea accesului elevilor la
informare prin CDI
-Asigurarea accesului la informatie prin
conectarea la Internet
Dezvoltarea in cadrul CDS-ului a
unor optionale pe Tehnologia
informatiei si comunicarii
-Realizarea CDS-ului pe baza nevoilor
individuale si si comunitare
-Avizarea CDS-ului
-Implementarea CDS-ului
Monitorizarea impactului asupra
elevilor si parintilor
Derularea unor proiecte de finantare
pe fonduri structurale pentru
remediere scolara
Adaptarea procesului de predare –
invatare - evaluare la particularitatile
individuale ale elevilor si cunostintele
anterioare ale acestora

Elevii participa
la realizarea
programelor de
activitati
extrascolare
Derularea a cel
putin unui
proiect de
finantare.

REALIZARI 2014-2019

- Elevii au beneficiat de lectii in
sistem informatizat AEL cel putin
1 ora pe sapatamana la
disciplinele la care exista
materiale educationale : istorie,
matematica, lb. Romana, chimie,
fizica, biologie,geografie etc

- Cadrele didactice au participat la
cursuri de pregatire atat prin CCD
cat si in cadrul scolii prin cursuri
predate de informatician(
invatator cu cunostinte in
domeniu)
- elevii au editat la cabinetul de
informatica : compuneri
- a fost procurat soft educational
cu sprijinul Primariei si de pe
Internet
- elevii beneficiaza de 3 ore pe
saptamana in cadrul bibliotecii cu
personal cu cunostinte in domeniu
- programe de pregatiri
suplimentare la clasele I-IV
pentru elevii cu dificultati la
invatatura
- programe de pregatiri la cls. VIIVIII la discipl matematica,. Lb
romana, istorie , geografie
- programe de pregatiri pentru

3.

Asigurarea de sanse egale
fiecarui elev la o educatie
de calitate in vederea
accesului in urmatoarea
treapta de invatamant
TINTA STRATEGICA :
VALORIFIACREA
POTENTIALULUI
CREATIV, AL
INTERESELOR,
APTITUDINILOR SI
MOTIVATIILOR
ELEVILOR
OBIECTIV:
Dezvoltarea capacitatii de
comunicare a elevilor
prin antrenarea lor in
activitati extrascolare

elevii capabili de performanta
pentru olimpiade, concursuri- cls
III-IV, bilogie, matematica
Monitorizarea permanenta a
rezultatelor elevilor
Dezvoltarea unor optionale pe teme
de consiliere si orientare scolara si
profesionala
-Realizarea subproiectului
-Publicitatea si promovarea
subproiectului
-Implementarea subproiectului
-Evaluarea si diseminarea rezultatelor
subproiectului
-Asigurarea sustenabilitatii
subproiectului
Antrenarea Consiliului elevilor in
activitatile scolii
Realizarea si derularea unor proiecte
pentru petrecerea timpului liber si
dobandirea de abilitati si deprinderi

- se inregistreaza progresul
elevilor pe baza unor fise la
nivelul fiecarei discipline, la
nivelul comisiilor metodice si
consiliului profesoral
- inregistrarea rezultatelor la
concursuri, olimpiade, evaluari etc
,

- activitati diversificate ale
Consiliului elevilor- regulament,
alegerea membrilor, organizarea
de activitati extrascolare,
dezbateri etc

- proiect ecologic , concursuri,
cerc de muzica. desen,
informatica , matematica etc

2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
- Formarea cadrelor didactice pentru folosirea metodelor de invatare centrate pe elev
- Formarea cadrelor didactice in domeniul utiizarii tehnologiei informative
- Formarea cadrelor didactice pentru folosirea metodelor de cunoastere si consiliere a colectivelor de elevi
- Desfasurarea unor cursuri de perfectionare in scoala
- Dobandirea de competente in specialitate si in pedagogie prin participarea la cursuri de perfectionare organizate de
CCD
-Initierea de proiecte de finantare - fonduri structurale pentru perfectionarea cadrelor didactice
NR TINTE
PROGRAME/
RES
RES
RES
TER
RESP
INDICAT
CR STRATEGICE/ ACTIVITATI/E
UMA
MAT
MAT
MEN
ORI DE
T
OBIECTIVE
TAPE
NE
E
PERFOR
M
1.
Cadre
Chestiona
Sept.
Director
Identificare
TINTA
Program:
didacti re
Resurs In
Resp cu
a nevoilor
STRATEGICA
Analiza nevoilor
ce
Proiecte
e
fiecare perfection de formare
:
de formare a
Elevi
de lectii
locale
an
area
pana la
PERFECTION
cadrelor
Grafic de
scolar
1oct. in
AREA
didactice
Identificarea
asistente
fiecare an
CONTINUA A
nevoilor de
Fise de
scolar
CADRELOR
observati
DIDACTICE IN formare ale
personalului
ea
DOMENIUL
lectiilor
SPECIALITATI didactic prin:
-Observarea
Analize
I SI AL
activitatii
PREGATIRII
desfasurate de
PEDAGOGICE
cadrele didactice
la orele de curs
OBIECTIV:
-Aplicarea de
Cresterea
chestionare
calitatii
cadrelor didactice
procesului de
si elevilor
predare –
invatareevaluare pentru
formarea
elevilor in

concordanta cu
cerintele
invatamantului
modern

Program :
Desfasurarea
unor activitati de
perfectionare in
cadrul comisiilor
metodice din
scoala
-Realizarea
graficului de
perfectionare la
nivelul comisiilor
metodice
-Sustinerea de
lectii
demonstrative,
referate,
interasistente,
dezbateri
-Monitorizarea
activitatilor de
perfectionare din
scoala
Program :
Desfasurarea
unor cursuri de
perfectionare in
scoala
-Identificarea si
motivarea
formatorilor
-Pregatirea
programului de
formare de catre
formatori
-Publicitatea si
promotionarea
programului de
formare
-Implementarea
programului de
formare
-Monitorizarea
activitatii cadrelor
dupa finalizarea
cursului
Program
:Participarea
cadrelor
didactice la
cursuri de
perfectionare
-organizate de
CCD
-cursuri de
reconversie
profesionala
-inscrierea la
grade didactice

Initierea de
proiecte - fonduri

Cadre
didacti
ce
Resp
de
comisii
metodi
ce

Tematica
activ. de
perfection
are
Planuri
manageri
ale
Proiecte
de lectii
Referate
Grafice
Dovezi
ale activ.
De
perfect

Resurs
e
locale

Cadre
didacti
ce
Resp.
de
comisii
metodi
ce

Proiecte
Suport de
curs
Materiale
publicitar
e
Chestiona
re
Materiale
informati
ve

Resurs
e
locale

Cadre
didacti
ce
Resp.
de
comisii
metodi
ce

Oferta de
perfect a
CCD
Grafice
Certificat
e de
competen
te

Res.
Locale

Resp. cu
perfection
area
20142019

20142019

20142019

Director
adjunct
Resp. cu
perfection
area

Resp cu
perfection
area

Imbunatatir
ea
procesului
de predare
la cel putin
50% din
cadrele
didactice
ale scolii

90% din
cadrele
didactice
inscrise la
programele
de formare
dobandesc
competente
specifice

Cel putin
50 % din
cadrele
didactice se
inscriu la
programme
de
perfectiona
re

structurale
pentru
perfectionarea
cadrelor
didactice

NR
CRT

TINTE STRATEGICE/
OBIECTIVE

Cadre
didacti
ce
Echipa
de
proiect
e
Autorit
ati
locale

Proiecte
Analize

MEN
UE
Autorit
ati
locale

2017-2019

MONITORIZARE
PROGRAME/ ACTIVITATI/ETAPE

Director
Resp cu
perfection
area
Resp. cu
proiecte
si
programe

Realizarea
a cel putin
unui proiect
de finantare
pentru
formarea
resurselor
umane

REALIZARI 2014-2019

TINTA STRATEGICA :
PERFECTIONAREA
CONTINUA A
CADRELOR DIDACTICE
IN DOMENIUL
SPECIALITATII SI AL
PREGATIRII
PEDAGOGICE

Program: Analiza nevoilor de formare a
cadrelor didactice
Identificarea nevoilor de formare ale
personalului didactic prin:
-Observarea activitatii desfasurate de cadrele
didactice la orele de curs
-Aplicarea de chestionare cadrelor didactice si
elevilor

-activitate diversificata de
perfectionare in cadrul
comisiilor metodice

OBIECTIV:
Cresterea calitatii
procesului de predare –
invatare - evaluare
pentru formarea elevilor
in concordanta cu
cerintele invatamantului
modern

Program : Desfasurarea unor activitati de
perfectionare in cadrul comisiilor metodice
din scoala
-Realizarea graficului de perfectionare la
nivelul comisiilor metodice
-Sustinerea de lectii demonstrative, referate,
interasistente, dezbateri
-Monitorizarea activitatilor de perfectionare din
scoala

- monitorizarea activitatii
cadrelor didactice in cadrul
comisiilor metodice

Program : Desfasurarea unor cursuri de
perfectionare in scoala
-Identificarea si motivarea formatorilor
-Pregatirea programului de formare de catre
formatori
-Publicitatea si promotionarea programului de
formare
-Implementarea programului de formare
-Monitorizarea activitatii cadrelor dupa
finalizarea cursului

- cursuri de perfectionare
in domeniul informaticii

Program :Participarea cadrelor didactice la
cursuri de perfectionare
-organizate de CCD
-cursuri de reconversie profesionala
-inscrierea la grade didactice
Initierea de proiecte - fonduri structurale
pentru perfectionarea cadrelor didactice

- cursuri de perfectionare
( Managementul
proiectelor )
- inscrierea la grade
didactice

3. DEZVOLTAREA RESURSELOR MATERIALE SI ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE
- Dotarea cabinetelor de specialitate prin achizitionarea de materiale si echipamente didactice
- Amenajarea bazei sportive
- Reabilitarea scolii conform standardelor europene
- Realizarea unor proiecte de finantare pentru modernizarea scolii

NR
CR
T

TINTE
STRATEGIC
E/
OBIECTIVE

PROGRAMME/
ACTIVITATI/E
TAPE

RES
UMAN
E

RES
MAT

RES
FINAN
C

1

MODERNIZA
REA BAZEI
MATERIALE
PENTRU
DESFASURA
REA UNUI
PROCES DE
INVATAMAT
DE
CALITATE

Program de
amenajare a
cabinetelor de
specialitate
-identificarea si
analiza resurselor
materiale
existente
-stabilirea
necesarului de
materiale si a
surselor de
obtinere a
fondurilor prin
realizarea unor
proiecte
-derularea de
proiecte de
finantare pentru
dotarea
cabinetelor
-achizitionarea
materialelor prin
alegerea celei mai
avantajoase oferte
-antrenarea
elevilor in
activitati de
confectionare a
materialelor
didactice necesare
-amenajarea
cabinetelor de
geografie,
istorie,
matematica,
lb. Romana,
,biologie,
fizica-chimie

Resp.
de
comisii
metodic
e
Cadre
didactic
e
Elevi
Parinti
Autorita
ti locale
Agenti
econom
ici
Organis
me
nonguv
ern

Carti de
specialit
Planse
Mobilier
Echipamen
te didact
Proiecte
Contracte
de
sponsoriza
re
Fise de
inventar
Oferte
Facturi
Proiect de
buget

UEfonduri
structur
ale
Autorit
ati
locale
Agenti
econom
ici

-Reabilitarea
scolii
-Dotarea cu
mobilier
ergonomic a
tuturor salilor de
clasa
-Construirea
grupurilor
sanitare in
interiorul cladirii
-Amenajarea
terenului de sport
-Inlocuirea
gardului
-Incalzire centrala

Autorita
ti
localeMEN
fonduri
UE
Echipa
de
proiecte

OBIECTIV :
Organizarea
spatiilor de
invatamant
conform
noilor cerinte
ale
programelor
scolare

2.

CREAREA
AMBIENTUL
UI NECESAR
DESFASURA
RII
PROCESULU
I DE
INVATAMAN
T
OBIECTIV:
Modernizarea
scolii conform
standardelor
de calitate
europene
PROIECTUL

TER
MEN
E

RESP

Director

2016

INDICAT
ORI
DE
PERFOR
M
Realizarea
proiectelor
pentru
fiecare
cabinet
pana in
2017

In
proportie
de60%
exista
conditii
materiale
pentru
desfasurare
a unui
proces
instructiveducativ de
calitate

Amenajare
a
cabinetelor
de
specialitate
la
termenele
stabilite cu
:
Carti
Planse
Retroproiec
tor

Proiecte de
finantare
Contracte
de
colaborare
Proiect de
buget

Bugetul
local
MEN
UE

2016

2015

Director
Consiliul
local
Echipa
de
proiecte

In
proportie
de 70 %
orele de
curs de
desfasoara
in cabinete
si
laboratoare
de
specialitate
Realizarea
proiectelor
Realizarea
in
proportie

DE
REABILITAR
E
3

Amenajarea
unui
CENTRU DE
DOCUMENT
ARE SI
INFORMARE

OBIECTIV :
Crearea
conditiilor
necesare in
vederea
accesului
elevilor ,
cadrelor
didactice si
comunitatii la
informatie de
calitate

4.

NR
CRT
1.

CREAREA
PUNCTULUI
DE LUCRU
PENTRU
REVISTA
SCOALACOMUNITAT
E
OBIECTIV
Crearea
conditiilor de
lucru necesare
pentru
editarea
revistei

-Construirea unui
teren de sport
Program :
Dotarea centrului
de documentare si
informare
-Identificarea
resurselor
existente
Stabilirea
necesarului si
identificarea
surselor de
finantare
-Realizarea de
proiecte de
finantare
-Achizitionarea
materialelor si
amenajarea
spatiului
-Asigurarea
accesului elevilor
si comunitatii la
informare
- Crearea unui
parteneriat intre
scoala si parintii
in vederea
folosirii eficiente
a CDI
Program de
amenajare a
spatiului necesar
editarii revistei
-Procurarea
echipamentelor
necesare si
amenajarea
spatiului
-Antrenarea
elevilor in activ
itati de culegere a
informatiilor si
editare a
articolelor
-Desfasurarea
unor programe de
prezentare a
activitatilor
desfasurate

TINTE
STRATEGICE/
OBIECTIVE
MODERNIZAREA
BAZEI MATERIALE
PENTRU

de 80 % a
proiectelor
propuse

2017

Resp de
comisii
metodic
e
Cadre
didactic
e
Parinti
Autorita
ti locale
Org.
Nonguv
Consilie
r
educati
v
Elevi

Proiecte de
finantare
Contracte
de
sponsoriza
re
Oferte
Mobilier
Calculatoa
re
Carti
Copiator
Videoproie
ctor
Calculatoa
re
Imprimant
a

Autorit
ati
locale
Cons
reprez
al
parintil
or

2016

Director
Consiliul
local

Autorita
ti locale
Echipa
de
proiect
Elevi
Parinti
Agenti
econom
ici

Proiecte de
finantare
Contracte
de
sponsoriza
re
Oferte
Proiect de
buget
Calculatoa
re
Imprimant
a
Scanner
Copiator

Autorit
ati
locale
Parinti

201720161
8

Director
Resp. de
proiect

Dotarea
CDI cu :
-4
calculatoar
e
-mobilier
-1
videoproiec
tor
-1 copiator
-1
imprimanta
-fond de
carte cu cel
putin 50%
fata de
efectivul
actual
-conectare
la internet
casetofoane
-1 televizor
raspunde
nevoilor de
informare
ale elevilor,
cadrelor
didactice si
comunitatii
Realizarea
spatiului de
lucru la
termenele
stabilite
Punctul de
lucru
valorifica
interesele
si
potentialul
elevilor

MONITORIZARE
PROGRAMME/ ACTIVITATI/ETAPE

REALIZARI 2014-2019

Program de amenajare a cabinetelor de
specialitate
-identificarea si analiza resurselor materiale

- se vor amenaja cabinetele
de istorie, geografie,
matematica, laboratorul de

DESFASURAREA
UNUI PROCES DE
INVATAMANT DE
CALITATE
OBIECTIV :
Organizarea spatiilor
de invatamant
conform noilor cerinte
ale programelor
scolare

2.

CREAREA
AMBIENTULUI
NECESAR
DESFASURARII
PROCESULUI DE
INVATAMANT
OBIECTIV:
Modernizarea scolii
conform standardelor
de calitate europene

3.

REALIZAREA UNUI
CENTRU DE
DOCUMENTARE SI
INFORMARE
OBIECTIV :
Crearea conditiilor
necesare in vederea
accesului elevilor ,
cadrelor didactice si
comunitatii la
informatie de calitate

5.

existente
-stabilirea necesarului de materiale si a surselor
de obtinere a fondurilor prin realizarea unor
proiecte
-derularea de proiecte de finantare pentru
dotarea cabinetelor
-achizitionarea materialelor prin alegerea celei
mai avantajoase oferte
-antrenarea elevilor in activitati de
confectionare a materialelor didactice necesare
-amenajarea cabinetelor de geografie, istorie,
matematica, lb. Romana, ,biologie, fizicachimie
- Reabilitarea scolii
-Dotarea cu mobilier ergonomic a tuturor
salilor de clasa
-Construirea grupurilor sanitare in interiorul
cladirii
-Inlocuirea gardului de la Cusma cu sprijinul
Primariei Livezile
-reabilitarea cladirii claselor primare prin
inlocuirea cu termopan a ferestrelor si a usilor
dar si lucrari la acoperis;
- amenajarea spatiului comun curte al ciclului
primar si gimnazial Livezile

biologie, fizica- chimie prin
colaborarea cu Primaria si
dotari MEN

Program :
Realizarea unui centru de documentare si
informare
-Identificarea resurselor existente
Stabilirea necesarului si identificarea surselor
de finantare
-Realizarea de proiecte de finantare
-Achizitionarea materialelor si amenajarea
spatiului
-Conectarea la Internet exista
-Asigurarea accesului elevilor si comunitatii la
informare
- Crearea unui parteneriat intre scoala si
parintii in vederea folosirii eficiente a CDI

- cerea sprijinului Primariei si
al ISJBN

- toate salile de clasa au fost
dotate cu mobilier ergonomic
- s-a inlocuit gardul din fata
scolii cu resurse financiare
obtinute de la Primarie
- s-a refacut imprejmuirea
scolii la Cusma si se va
realiza si la Dorolea la
gradinita unde este deficitar
gardul
- s-a realizat incalzirea
centrala in toate structurile

- elevii au acces la soft
educational informatizat in
cadrul CDI
- parteneriat intre scoala si
parintii pentru folosirea CDI

PARTENERIAT SI DEZVOLTARE COMUNITARA

- Incheierea de parteneriate cu factori interesati in educatie - parinti, autoriatti locale, agenti economici, institutii ale
comunitatii-Politie, Biserica, Dispensarul medical, Dispensarul veterinar, Pompieri etc, organisme
neguvernamentale.
- Desfasurarea de activitati extrascolare in regim de parteneriat
- Intarirea colaborarii si comunicarea eficienta dintre scoala si comunitate

NR
CR
T

TINTE
STRATEGIC
A
OBIECTIVE

PROGRAME/
ACTIVITATI/
ETAPE

RES
UMANE

RES
MAT

RES
FINAN
CIARE

TERM
ENE

RESP

1.

TINTA
STRATEGIC
A:
INTARIREA
COLABORA
RII SI
COMUNICA

Realizarea
parteneriatelo
r dintre:
-scoala- eleviparinti
-scoalaPrimarie

Cadre
didactice
Elevi
Parinti
Reprezenta
nti ai
institutiilor

Parteneri
ate
Conventi
i de
colaborar
e

Locale

15 sept.
Fiecare
an
scolar

Director,
Dir. adj.,
Consilier
educativ

INDICAT
ORI
DE
PERFOR
MANTA
Realizarea
parteneriatel
or cu toate
institutiile la
termenele
stabilite

REA
EFICIENTA
DINTRE
SCOALA SI
COMUNITAT
E
Obiectiv :
Realizarea
parteneriatel
or dintre
scoala si
comunitate

-scoalaBiserica
-scoalaDispensar
uman
-scoalaDispensar
veterinar
-Scoala- Politie
-scoalaPompieri

comunitati
i
Autoritati
locale

Realizarea
activitatilor
extrascolare in
regim de
parteneriat
-desfasurarea
de excursii,
serbari,
concursuri,
celebrari de
evenimente,
campanii de
informare a
comunitatii

Cadre
didactice
Elevi
Parinti
Autoritati
locale
Institutii
ale
comunitati
i

Derularea
unor
programe de
educatie a
adultilor
-Initierea unor
programe de tip
« Scoala
parintilor »
-Derularea unor
actiuni de
informare a
comunitatii
despre
integrarea in
Uniunea
Europeana

Cadre
didactice
Parinti
Institutii
ale
comunitati
i
Echipa de
proiecte

Derularea
unor proiecte
in regim de
parteneriat
-Realizarea
unor proiecte
prin
colaborarea cu
autoritatile
locale
-Derularea unor
proiecte prin
colaborarea cu
organizatii
nonguvername
ntale

Cadre
didactice
Autoritati
locale
Parinti

Consilier
educativ
Program
de
activitati
extrascol
are
Materiale
informati
ve
Contracte
de
colaborar
e

Autorita
ti locale
Consili
ul
reprez.
al
parintil
or

Program
me de
activitati
Grafice
Materiale
informati
ve
Proiecte
Pliante

Locale
Fonduri
UE
Autorita
ti locale
ISJBN
MEN

Desfasurare
a fiecarei
activitati
extrascolare
prin
parteneriatu
l cu cel
putin un
factor
mentionat

20142019

Consilier
educativ

Antrenarea
a cel putin
50 %
dinparintii
elevilor
scolii in
aceste
activitati

2014 2019

Director,
Dir. adj.,
Consilier
educativ
Proiecte

MEN
Autorita
ti locale
Agenti
econom
ici
Parinti

Realizarea
cel putin a
unui proiect
pe an pentru
fiecare
Categorie
de proiecte

20142019

20142019

Resp de
proiect
Consilier
educativ
Director

Obiectiv
Obtinerea de
resurse
financiare
extrabugetare
prin
realizarea si
derularea
unor proiecte
in regim de
parteneriat

Organizarea
de intalniri
intre scoala,
parinti,autorit
ati locale si
institutii ale
comunitatii

Obiectiv :
Cresterea
rolului scolii
in
eficientizarea
relatiilor
dintre parinti
si institutii ale
comunitatii

Echipe de
proiecte
Cadre
didactice
Elevi
Parinti
Autoritati
locale
Agenti
economici
MEN

Materiale
informati
ve
Pliante
Materiale
publicitar
e
Afise
Articole

Cadre
didactice
Parinti
Autoritati
locale
Agenti
economici
Institutii
ale
comunitati
i

Programe
de
activitati
Grafice
Materiale
informati
ve
Materiale
publicitar
e

20142019

Dir. adj.,
Secretar
Consilier
educativ

Organizarea
a cel putin
unei
intalniri pe
fiecare
semestru
20142019

MONITORIZARE

NR
CRT

TINTE
STRATEGICA
OBIECTIVE
TINTA
STRATEGICA:
INTARIREA
COLABORARII SI
COMUNICAREA
EFICIENTA
DINTRE SCOALA SI
COMUNITATE

PROGRAME/
ACTIVITATI/
ETAPE
Realizarea parteneriatelor dintre :
-scoala- elevi-parinti
-scoala- Primarie
-scoala- Biserica
-scoala- Dispensar uman
-scoala- Dispensar veterinar
-Scoala- Politie
-scoala- Pompieri

REALIZARI 2014-2019

Obiectiv :
Realizarea
parteneriatelor
dintre scoala si
comunitate

Realizarea activitatilor extrascolare in
regim de parteneriat
-desfasurarea de excursii, serbari, concursuri,
celebrari de evenimente, campanii de
informare a comunitatii
Derularea unor programe de educatie a
adultilor
-Initierea unor programe de tip « Scoala
parintilor »
-Derularea unor actiuni de informare a
comunitatii despre integrarea in Uniunea
Europeana
Derularea unor proiecte in regim de
parteneriat
-Realizarea unor proiecte de finantare pe
fonduri structurale
-Realizarea unor proiecte prin colaborarea cu
autoritatile locale

- activitati extrascolare prin
parteneriat cu Primaria, Parintii,
agenti economici etc

Obiectiv:
Obtinerea de resurse

- exista parteneriate cu institutii
ale comunitatii
- a fost derulat proiectul PGDS
prin parteneriat cu Primaria,
dispensarul medical. Agenti
economici

- proiectele derulate au fost
sustinute de catre Primarie
- proiecte , excursii, cadouri etc

financiare
extrabugetare prin
realizarea si
derularea unor
proiecte in
regim de parteneria t

Organizarea de intalniri intre scoala,
parinti, autoritati locale si institutii ale
comunitatii

Obiectiv :
Cresterea rolului
scolii in
eficientizarea
relatiilor dintre
parinti si institutii
ale comunitatii

- participarea autoritatilor locale
la sedinte Consiliul Reprez al
parintilor
- intalniri de popularizare a
proiectelor derulate la care au
fost invitati parinti , autoritati
locale si institutii ale comunitatii
- sedinte cu parintii
- informarea parintilor despre
activitatile scolii prin
prezentarea realizarilor in ziar
- informarea parintilor in
legatura cu situatia la invatatura
, disciplina si frecventa elevilor
- participarea la sedintele
Consiliului reprezentativ al
parintilor

5. PROMOVAREA DIMENSIUNII EUROPENE SI A VALORILOR MULTICULTURALISMULUI IN
EDUCATIA ELEVILOR

NR
CRT

1.

2.

TINTA
STRATE
GICA/
OBIECTI
VE
Identificare
a resurselor
educational
e europene

Realizarea
unor
materiale
referitoare
la
“Dimensiu
nea
europeana
si
multiculturalism”

PROGRA
ME/
ACTIVIT
ATI/ETAP
E
-Utilizarea
PC-ului si
TIC pentru
gasirea de
resurse
educational
e
-Realizarea
schimburil
or de
experienta
cu scoli din
strainatate
-Gasirea de
parteneri
pentru
proiecte/
programe
internation
ale
Informarea
tuturor
cadrelor
didactice
Desfasurar
ea unei
mese
rotunde cu
exemple de

RES
UMANE

RES
MAT

RES
FINANC

TERMENE

RESP

Cadre
didactice

Calculatoar
e cu
legatura la
Internet,
imprimanta
, furnituri
birou

extrabuget

2014-2019

Cons. de
proiecte si
programe
educative
Echipa de
proiect

Cadre
didactice
elevi

Calculatoar
e, furnituri
de birou

extrabuget

2014-2019

Cons. de
proiecte si
programe
educative
Prof. Lb.
Romana si
limbi
straine

INDICAT
ORI
DE
PERFOR
M
Existenta
proiectelor
Existenta
unei baze
de resurse

Materiale
informative

3.

Formarea
cadrelor
didactice in
crearea
deprinderil
or sociale
si tehnice
de
promovare
a valorilor
europene

4.

Identificare
a nevoilor
de formare
a elevilor
privind
deprinderil
e sociale si
tehnice de
promovare
a valorilor
europene

5.

Realizarea
unui
cabinet de
limbi
straine

6.

Participare
a la
activitati
comune cu
scoli din
tara si alte
tari

7.

Desfasurar
ea de

bune
practici
-Selectarea
cadrelor
didactice
Contactare
a
organizatiil
or/institutiil
or care pot
furniza
asistenta de
specialitate
-Formarea
cadrelor
didactice
-Formarea
echipei
care va
realiza
studiul
-Realizarea
de
chestionare
pentru
grupurile
de intereselevi, cadre
didactice
Centralizar
ea datelor
Desfasurar
ea
activitatilor
de formare
-Gasirea
spatiului
Achizitiona
rea de
mobilier
multifuncti
onal
modern
-Dotarea cu
aparatura
moderna de
comunicare
-Dotarea cu
resursa
information
ala
Activitati
de
colaborare
si
comunicare
cu scoli din
tara si
strainatate
Participare
a la diverse

Cadre
didactice

Calculatoar
e cu
legatura la
Internet
Furnituri de
birou

Extrabuget
are
bugetare

2014-2019

Director si
dir adjunct
Resp. cu
perfect
Consilier
proiecte si
programe

Formarea a
cel putin a
3 cadre
didactice

Elevi
Cadre
didactice
Echipa
de proiect

Calculatoar
e cu
legatura la
Internet
Furnituri de
birou

Extrabuget
are

2014-2019

Echipa de
proiect

Centralizat
orul datelor
Formarea a
cel putin 20
elevi

Extrabuget
si bugetare

2016-2017

Director
Contabil
consilier de
proiecte si
programe
educative

Cabinetul
de integrare
europeana

Echipa de
proiect

Echipa de
proiecct
Elevi
Cadre
didactice

Materiale si
documentat
ie specifica

Exrabugeta
re

2016-2019

Director
adjunct
Consilier
pentru
proiecte si
programe
educative

Diplome de
participare
Fotografii
,inregistrari
etc

Elevi
Cadre

Calculatoar
e cu

Bugetare

2014-2019

Consilier
pentru

Realizarea
a cel putin

activitati
extracurric
ulare online cu
parteneri
din
strainatate

activitati
extracurric
ulare

didactice

conectare
la Internet
proiecte

proiecte si
programe
educative

unui astfel
de
parteneriat

CAPITOLUL IV : MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI
În realizarea proiectului s-a ţinut cont de realitatea actuală a şcolii, de
informaţiile primite de la manageri si profesori cu experienţă dar si de literatura de
specialitate în management educaţional.
Prezentul proiect de dezvoltate instituţională pe termen mediu, după vizarea în
Consiliul Profesoral si aprobarea în Consiliul Administrativ, va deveni documentul
principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.
Anual, acest document va suferi modificări generate de schimburile datelor de intrare.
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de
activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor
la un moment dat.
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în
analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral al şcolii.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă
cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice,
comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.
Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a
descriptorilor stabiliţi.

Director,
prof CAPOTA ANA

