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MOTO 
 
 
 

„Dacă te poartă gândul peste un an, 
Seamănă ogorul. 
Dacă te poartă gândul peste zece ani, 
Sădeşte un pom. 
Dacă te poartă gândul peste o sută de ani, 
Educă oameni. 

 
     

 
 
Semănând ogorul, 

    Vei recolta o dată. 
    Sădind un pom, 
    Vei recolta de zece ori. 
    Educând oameni, 
    Vei recolta de o sută de ori.” 
      (Poet anonim chinez) 
 
 
 
 

„Ce este educaţia? 
Este pasul peste care trece omul de la o viaţă închisă în sine, la 

conştiinţa întregii omeniri”. 
 

   A. de Wilder 
 
 
 
 

 
 
 
 



INTRODUCERE 
 
 

Plan de dezvoltare şcolară 
 

De ce? Pentru ce? Cum? Pentru cine? Cu ce? Când? 
 
 

 Simultan cu evoluţia societăţii româneşti în plan social, economic, uman evoluează şi 
şcoala. 
 Ca instituţie, şcoala, presupune schimbări, nu atât în structura organizatorică, dar mai 
ales, schimbări la nivelul finalităţii acesteia, schimbări ale mentalităţii celor implicaţi (elevi, 
profesori, părinţi etc.), precum şi un anume comportament pentru a eficientiza rezultatele. 
 Activitatea din şcoală trebuie să contribuie la cristalizarea identităţii proprii, convertind 
această instituţie şi cultura ei în factorul responsabil de socializare şi integrare socială a 
copilului într-un cadru organizat şi structurat nevoilor sociale. 
 Şcoala de astăzi, promotor al cooperării între diverşi parteneri: elevi-profesori, 
profesori-părinţi, prin proiecte eligibile trebuie să atragă şi să implice comunitatea         locală – 
ca partener responsabil al educaţiei. 
 Spre şcoală trebuie să se îndrepte atenţia şi interesul personalităţilor comunităţii, a 
agenţilor economici, a specialiştilor care să participe la acţiuni benefice tuturor. 
 Reforma declanşată în învăţământ urmăreşte „readucerea învăţării în şcoală”, şcoala 
recunoscută fiind ca centru de resurse şi servicii educaţionale pentru comunitate, unde elevii, 
părinţii dar şi cadrele didactice trebuie să înveţe, să se implice în acţiuni menite să schimbe în 
bine activitatea din şcoală şi mediul social în care trăiesc. 
 De aici nevoia de proiecte de dezvoltare şcolară! 
 Conceput pe o perioadă de cinci ani (2014 – 2018), proiectul, prin caracterul său 
situaţional, are în vedere atât condiţiile concrete în care funcţionează şcoala noastră cât şi 
orientările strategice de ansamblu ale învăţământului românesc, a tendinţelor de evoluţie a 
acestora pentru asigurarea coerenţei între şcoală şi mediu prin armonizarea politicilor Şcolii 
gimnaziale Moviliţa cu aşteptările părinţilor, autorităţilor locale, comunităţii în ansamblul ei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 



Mediul de rezidenţă: rural 
 Tipul localităţii: comuna Moviliţa, judeţul Ialomiţa, este o unitate administrativ– 
teritorială cu personalitate juridică, cu deplină capacitate, posedă patrimoniu, exercită iniţiativă 
în tot ceea ce priveşte rezolvarea intereselor publice locale şi exercită autoritatea de stat în 
condiţiile legii, în limitele administrativ–teritoriale stabilite potrivit principiului autonomiei 
locale şi consultării populaţiei în probleme de interes deosebit.  

Comuna Moviliţa este amplasată la 44 grade 33 minute latitudine nordică şi 26 grade 
30 minute latitudine estică, în sud-vestul judeţului Ialomiţa fiind alcătuită din satele Moviliţa 
(reşedinţa comunei), Biţina Ungureni, Biţina Pământeni la aproximativ 3 km spre sud. Are ca 
vecini comuna Sineşti (IL) şi Petrechioaia (IF) în vest, Drăgoeşti (IL) şi Belciugatele (CL) la 
sud, Fierbinţi Târg şi Dridu (IL) la nord, Coşereni şi Roşiori (IL) la est şi respectiv la sud-est. 
Moviliţa este sat de tip rectangular, reşedinţă de comună, situat pe valea Colceagului. Satul este 
format prin contopirea a trei cătune: Moviliţa Veche, Moviliţa Nouă şi Valea Colceagului. 
 Cadrul natural aparţine Câmpiei Snagovului. Geologic, se întâlnesc soluri 
cernoziomice, depozite loessoide, aluviale şi argilo-nisipoase cuaternare. Altitudinea variază 
între 55 şi 73 m. Teritoriul comunei este traversat de valea Colceagului, spre care se îndreaptă 
şi văioaga Baloşi, abia schiţată. Pe valea Colceagului, afluent al Mostiştei se află o succesiune 
de iazuri (Moviliţa, Biţina). Apele freatice situată la 1-7 m adâncime au caracter bicarbonatat 
(primul foraj hidrogeologic a fost făcut în 1967, iar următoarele în 1991). Temperatura medie 
multianuală este de 10-10,5 grade Celsius, vegetaţia având un caracter de stepă şi luncă. Putem 
adăuga aici fauna specifică zonei de câmpie cu exemplare deosebite de căprioare, iepuri, porci 
mistreţi etc. 
 Specificul ocupaţiilor populaţiei adulte. Resursa materială de importanţă maximă o 
constituie calitatea solului propice dezvoltării unei agriculturi de mare productivitate, în special 
realizării unei legumiculturi competitive; producţia de legume (vinete, ardei, roşii) de pe cele 
aproximativ 400 hectare cultivate anual, se constituie în oferta serioasă de legume proaspete 
pentru pieţele municipiului Bucureşti şi nu numai. Cele peste 80 de hectare de luciu de apă 
acumulată în bazinele văii Colceag şi Comana, în care se realizează o piscicultură intensivă,  a 
creat premisa încadrării unei părţi din locuitorii comunei.  
 Implicarea elevilor în ocupaţiile părinţilor. În contextul în care 90% din total 
populaţie îl reprezintă agricultorii, este lesne de bănuit faptul că părinţii solicită ajutorul 
copiilor în realizarea lucrărilor agricole pe toată perioada calendarului (de la semănat, repicat, 
întreţinerea culturilor, până la recoltare şi eliberarea terenului). Acest demers nu constituie la 
prima vedere un aspect negativ, dar, în condiţiile în care, în unele perioade şcolare (aprilie-mai 
şi septembrie) elevii înregistrează absenţe cu precădere la ciclul gimnazial, aceasta 
repercutează asupra bunei pregătiri şcolare, iar în unele cazuri, acest aspect constituie sursa 
unor opinii diferite faţă de problema educaţiei (se poate şi aşa!) scurtând astfel traseul studiilor 
şi uneori favorizând abandonul şcolar. 
 Structura ocupaţional-educaţională a părinţilor elevilor. Din total populaţie:  

• 90% agricultori; 
• 5% angajaţi; 
• 4% şomeri; 
• 1% întreprinzători particulari. 

Sfera restrânsă a activităţilor industriale a redus venitul mediu pe cap de locuitor, 
repercutând asupra nivelului de viaţă în ansamblul ei. Cu o marjă de eroare relativ mică, 
aceleaşi procente reflectă structural şi ocupaţiile părinţilor elevilor din şcoală. Fenomenele 
specifice zonelor defavorizate întreţinute de şomaj, sărăcie au creat de-a lungul timpului 
grupuri cu opinii diferite faţă de problema educaţiei. Această stare de fapt constituie motivul 



pentru care majoritatea părinţilor elevilor sunt absolvenţi de maxim opt clase (respectiv zece 
clase) ai Şcolii Moviliţa; un număr prea redus a absolvit un liceu din zonă (sub 7%). 

Structura populaţiei localităţii. Dintr-un total de 2742 persoane care locuiesc 
permanent în comuna Moviliţa, 95 % sunt români şi 5% rromi. Repartiţia pe criteriul religios 
se prezintă astfel: 99% sunt de religie ortodoxă iar restul aparţin altor religii. 

Încadrarea spaţială a localităţii funcţie de reşedinţa de judeţ, respectiv capitala 
ţării. Comuna se află pe aliniamentul drumurilor europene E85 şi E60, la 40 km depărtare de 
Bucureşti şi 80 km de reşedinţa judeţului Ialomiţa, Slobozia. 

Dat fiind faptul că localitatea se întinde pe o distanţă de aproximativ 4 km, elevii au de 
parcurs de la domiciliu la şcoală şi invers au un drum apreciabil (în special pentru cei mici). Un 
avantaj, dacă-l putem numi aşa, este faptul că instituţiile şcolare (grădiniţa şi şcoala) se află 
situate în poziţie centrală la nivelul localităţii.  

Concentrarea activităţii de învăţământ pe centre zonale a determinat conducerea şcolii, 
în deplin acord cu comunitatea locală, să asigure transportul elevilor din satele care aparţin de 
comună la şcoala de centru. Acest lucru a fost posibil prin achiziţionarea unui microbuz cu 
16+1 locuri.  

Implicarea părinţilor / agenţilor economici în susţinerea şcolii. Şcoala ca 
organizaţie şi-a dorit în susţinerea dezvoltării sale parteneri viabili: familia elevului, agenţii 
economici, ONG. Parteneriatul la care facem referire are limite în aplicare determinate de 
interesul redus din partea părinţilor în raport cu educaţia, de carenţele atitudinale şi 
comportamentale în rândul acestora, de starea materială precară, de lacunele informaţionale 
conducând la un procent redus de implicare în susţinerea şcolii.  

Migraţia populaţiei. Apreciem o egalitate între numărul de familii care migrează de la 
sat la oraş şi invers cu tendinţa creşterii numărului de familii venite pentru o perioadă 
îndelungată. 

Tendinţe de abandon şcolar. La nivelul unităţii şcolare, manifestările de abandon 
şcolar, deşi în număr redus, ele există. Dintre cauzele care determină o astfel de situaţie 
enumerăm:  

• posibilităţile financiare reduse la nivelul familiilor elevilor; 
• folosirea excesivă a elevilor ca forţă de muncă în familie; 
• izolarea satelor componente comunei. 

Fenomenul este menţinut sub control, având ca suport logistic interferenţa şcolii cu 
comunitatea locală, cu părinţii elevilor. 

Atitudinea comunităţii faţă de şcoală. Ca sursă educaţională complementară pentru 
şcoală, comunitatea locală manifestă o atitudine de susţinere materială, investind încredere în 
organizaţia şcolară. Parteneriatul şcoală - familie deşi promovează dialogul, comunicarea 
deschisă necesită o mai bună armonizare în susţinerea cooperării şi colaborării pentru adaptarea 
procesului educaţional la schimbările de ordin social şi economic în vederea satisfacerii 
nevoilor comunitare. 

 
Tradiţii comunitare. Comuna Moviliţa şi-a stabilizat în timp o zestre de valori şi 

norme specifice, devenind un segment logic structurat al civilizaţiei noastre naţionale, la 
fundamentarea lui aflându-se conexiunile simbolice ale viziunii populare. 

În detrimentul unor condiţii materiale de multe ori austere, valorificarea obiceiurilor şi 
datinilor specifice zonei noastre nu a avut de suferit. Cântecele şi poeziile amintesc de 
ocupaţiile străvechi ale strămoşilor cum ar fi păstoritul. 

Dintre obiceiurile şi datinile specifice zonei noastre folclorice amintim pe cele legate de 
momente importante din viaţa omului: 



a) naştere 
- rugăciunea adresată ursitoarelor, aşteptate cu masa plină de bucate, pentru a ursi de 

bine, pruncul apărut pe lume. 
b) botezul 
- rugăciunea mamei adresată îngerului păzitor, pe care copilul l-a primit la botez; 
- descântecul bătrânei pentru lecuirea de deochi. 
c) copilăria – vârsta jocului, a bucuriei şi a învăţării de la cei mari 
- jocul muzical de grup „Podul de piatră”; 
- invocarea ploii printr-un ritual de înmormântare „Caloianul”; 
- dialoguri umoristice „De-ale surzilor”. 
d) tinereţea – vârsta speranţelor, a împlinirilor, a bucuriei de viaţă 
- „Hora cu strigături”, creaţie muzicală ce sugerează dragostea de viaţă, umorul şi 

ironia specifice poporului român; 
e) de Anul Nou 
- „Corniţele”, „Semănatul”, „Plugul cel mare”, „Brezaia”. 
 Obiectele lucrate din lână, bumbac, borangic, in de către femeile din zonă reamintesc 

de valoarea materială şi spirituală a membrilor comunităţii.  
Contactul cu creaţia populară veche şi foarte veche îi face pe copiii noştri să fie mândri 

că aparţin unui popor cu o uriaşă forţă de creaţie. „Fără cultul trecutului nu există iubire de 
ţară!” (Mihai Eminescu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analiza P.E.S.T. (E.) [Analiza managerială a nevoilor] 
P (Politic) 

o realizarea unor parteneriate umane: cadre didactice – elevi, cadre              
didactice – părinţi, elevi mai eficiente; 

o recrutarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic pe criterii de 
competenţă; 

o valorificarea potenţialului intelectual şi practic al elevilor; 
o pregătirea elevilor, formarea deprinderilor de lucru adecvate noilor oferte 

tehnologice ale lumii contemporane; 
o diversificarea ofertei extracurriculare. 

E (Economic) 
o la nivelul comunei nu există o ramură economică a cărei activitate să evolueze 

viabil; 
o venitul mediu pe locuitor este sub salariul minim pe economie; 
o perspectiva socio – profesională încă voalată a elevilor după încheierea 

cursurilor gimnaziale, duce la dezinteresul unora pentru şcoală. 
S (Social) 

o restrângerea activităţilor industriale din marile oraşe coroborată cu creşterea 
costurilor de întreţinere a condus la declanşarea unui flux migrator dintre urban 
spre rural. Deşi, acest demers se constituie într-o alternativă optimistă, realitatea 
avea să fie alta. Fenomenul de subzistenţă al multor familii repercutează negativ 
asupra procesului de învăţământ din mediul rural conducând la: 

- pregătirea necorespunzătoare; 
- traseu scurt al studiilor; 
- tendinţe de abandon. 

T (Tehnologic) 
o dotarea cu material didactic este corespunzătoare; 
o existenţa unui spaţiu adecvat pentru gestionarea corespunzătoare a fondului de 

carte, lipsa cărţii de actualitate – constituie un minus care trebuie înlăturat; 
o amenajarea unui laborator de ştiinţe şi altul de ecologie modern, conceput ca un 

centru de informare, documentare, cercetare prin experiment a lumii 
înconjurătoare; 

o extinderea reţelei moderne de comunicare; 
o înfiinţarea unui centru cultural care să valorifice tradiţiile şi obiceiurile locale; 

centrul cultural ca punct de documentare prin achiziţii de materiale informative 
şi gestionarea lor într-o bază de date, proprie; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



E (Ecologic) 
 
Cauze     Tip de poluare  Efect 

o transport rutier şi aerian   poluare sonoră    stres 
 
o deversări de hidrocarburi şi alte  poluarea apei    boli digestive 

substanţe chimice în apă 
 
o utilizarea în exces a îngrăşămintelor poluarea solului   boli digestive 

chimice 
 
o răspândirea haotică a recipientelor poluarea mixtă    aspect antiecologic 

din material plastic de unică   a mediului    al mediului  
folosinţă în mediul înconjurător       
(în detrimentul reciclării) 

 
o emanare în atmosferă a diferitelor ploi acide    distrugerea  

substanţe chimice         echilibrului ecologic 
           (reducând efectul 
           benefic al vegetaţiei) 

 
o existenţa, în procent ridicat, a  poluarea aerului   afecţiuni ale    

noxelor în gazele de eşapament       creierului, boli ale 
ale mijloacelor auto        aparatului 
           cardio-respiratoriu, 
           boli dermatice 

 
o excesul „inteligenţei artificiale”  poluare    mutaţii fundamentale 

(printr-o gestionare şi prelucrare  informaţională    ireversibile ale 
necorespunzătoare)        umanităţii (lumea 
           creată digital rupe 
           legătura cu lumea  
           reală) 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANALIZA SWOT 
------------------------------------ 

 
 Analiza SWOT a subsistemelor de organizare a procesului de învăţământ din şcoală, a 
culturii organizaţionale, a analizei nevoilor şi a cererii de educaţie pentru           indivizi – 
grupuri – comunitate locală relevă următoarele aspecte: 
PUNCTE TARI 
 oferta educaţională a şcolii este bogată şi diversificată; 
 colective de elevi cu nivel de pregătire corespunzătoare; 
 personal didactic calificat în proporţie de 100%, din care 45% cadre didactice titulare 

cu gradul I; 
 distribuirea responsabilităţilor, în cadrul colectivului de cadre didactice, pe criterii de 

competenţă; 
 părinţi care urmăresc evoluţia şcolară a copiilor; 
 şcoala, Centru de resurse în pregătirea cadrelor didactice în probleme de management 

de întocmire a subproiectelor tematice în vederea eficientizării învăţământului rural; 
 recunoaşterea publică a şcolii (comportament civilizat al elevilor, rezultate bune 

obţinute de elevi la Evaluarea naţională); 
 existenţa laboratorului de informatică – alternativă modernă, funcţională care facilitează 

accesul mai direct la informaţie; 
 Centrul de Documentare şi Informare existent în şcoală - centru de resurse 

pluridisciplinare - ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice, comunităţii 
informaţii pe suporturi diferite spre a răspunde nevoii de cunoaştere. 

 Existenţa unui laborator de ştiinţe amenajat corespunzător, cu o dotare adecvată. 
PUNCTE SLABE 
 scăderea motivaţiei cadrelor didactice pentru activitatea educaţională datorită 

problemelor de ordin financiar; 
 existenţa cadrelor didactice navetiste (55%); 
 dezinteres din partea unor părinţi faţă de problemele şcolii, care, de multe ori, prin 

atitudini ostile se opun dezvoltării spiritului comunitar, al creşterii calităţii vieţii sub 
diverse aspecte inclusiv cel ecologic; 

 pretenţii supraevaluate ale părinţilor faţă de capacitatea reală de pregătire a copiilor. 
OPORTUNITĂŢI 
 valorificarea proiectelor educaţionale – posibilă sursă de susţinere şi ameliorare a 

spaţiilor şcolare sub aspectul funcţionalităţii; 
 activităţi productive şi de întreţinere a şcolii prin antrenarea elevilor şi a părinţilor 

acestora; 
 parteneriate educaţionale: şcoală – părinţi, şcoală – comunitate locală,            şcoală – 

administraţie publică locală, şcoală - World Vision, şcoală – unităţi sanitare, şcoală – 
poliţie; 

 existenţa, în dotarea şcolii, a unui mijloc de transport auto, înlesneşte deplasarea 
elevilor din satele ce aparţin de comună, la şcoala de centru; 

 schimburi de experienţă cu şcolile din zonă în vederea cunoaşterii şi susţinerii ofertei 
educaţionale prin organizarea periodică a unui târg de oferte educaţionale. 

AMENINŢĂRI 
 fonduri insuficiente pentru întreţinerea şi dotarea şcolii; 
 instabilitatea socio-economică a instituţiilor potenţial partenere; 



 nivel de educaţie şi timp limitat al părinţilor în supravegherea copiilor, cu repercursiuni 
negative asupra nivelului de pregătire a acestora, ştiut fiind faptul că lipsa de implicare 
în educaţie se conturează ca un bumerang, despre a cărui acţiune se ştie că este 
desăvârşită; 

 starea materială precară a multor familii; 
 organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea şi 

chiar blocarea efectelor scontate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tipul unităţii de învăţământ: Şcoală gimnazială (cu clasele I-VIII) 
Limba de predare: Limba română 
Forme de învăţământ existente în şcoală: Zi 
Dinamica structurii şcolare pe nivele de învăţământ, în ultimii patru ani: 
 

Anul 
şcolar 

Învăţământul 
preprimar 

Învăţământul 
 primar 

Învăţământul 
gimnazial 

Nr. grupe Nr. preşc. Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 
2010/2011 3 71 5 115 7 130 
2011/2012 3 73 5 117 6 112 
2012/2013 3 70 5 129 7 119 
2013/2014 3 66 5 134 6 115 
 
Resurse umane ale şcolii: 
a) Elevi 
• Situaţia efectivelor de elevi în perioada ultimilor patru ani şcolari: 
 

Anul şcolar Efectivul de elevi ai şcolii 
2010/2011 316 
2011/2012 302 
2012/2013 318 
2013/2014 315 

 
• Evoluţia raportului nr. elevi / nr. norme didactice în ultimii patru ani şcolari: 
 

 
Anul şcolar 

Evoluţia raportului: 
nr copii înv. preşc. 
nr. posturi educ. 

nr. elevi înv. primar 
nr. norme did. 

nr. elevi înv. gimn. 
nr. norme did. 

2010/2011 71 / 3 115/ 5,61 130 / 10,825 
2011/2012 73 / 3 117 / 5,61 112 / 9,23 
2012/2013 70 / 3 129 / 5,83 119 / 10,68 
2013/2014 66 / 3 134 / 5 115 / 10,45 
 
 
• Proiecţia structurii şcolii pe niveluri de învăţământ pentru următorii patru ani şcolari: 
 

Anul 
şcolar 

Învăţământ 
preprimar 

Învăţământ 
 primar 

Învăţământ  
gimnazial 

 Nr. grupe Nr. preşc. Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi 
2014/2015 3 66 5 134 6 115 
2015/2016 3 70 5 140 5 110 
2016/2017 3 70 5 140 4 100 
2017/2018 3 70 5 140 4 100 
 
 



• Procente de promovabilitate, pe cicluri de învăţământ, pe ultimii patru ani şcolari: 
Anul şcolar Procent de promovabilitate 

Clasele I-IV Clasele V-VIII 
2010/2011 95% 89% 
2011/2012 97% 88% 
2012/2013 96% 96% 
2013/2014 În curs În curs 

 
• Procente de promovabilitate la examenele naţionale în ultimii patru ani şcolari: 
 

Anul şcolar Procent de promovabilitate la examenele 
naţionale 

2010/2011 100% 
2011/2012 55% 
2012/2013 55% 
2013/2014 În curs 

 
• Procent de repetenţie, pe cicluri de învăţământ, în ultimii patru ani şcolari: 
 

Anul şcolar Procentul de repetenţie 
Înv. primar Înv. gimnazial 

2010/2011 6,3% 11,6% 
2011/2012 3% 12% 
2012/2013 4% 4% 
2013/2014 În curs În curs 

 
• Rata abandonului şcolar, în ultimii patru ani şcolari: 
 

Anul şcolar Rata abandonului şcolar 
Înv. primar Înv. gimnazial 

2010/2011 7 elevi 11 elevi 
2011/2012 4 elevi 10 elevi 
2012/2013 - 2 elevi 
2013/2014 În curs În curs 

 
• Inserţia socio-profesională a absolvenţilor clasei a VIII-a, în ultimii patru ani şcolari: 
 

 
Anul şcolar 

 
Nr. absolvenţi 
clasa a VIII-a 

Admişi  
Liceu  SAM 

În judeţ În afara jud. În judeţ În afara jud. 
2010/2011 36 35 1 - - 
2011/2012 18 17 1 - - 
2012/2013 29 29 1 - - 
2013/2014 30     
 
 
 



b) Personalul didactic 
 
 
 
• Situaţia încadrării cu personal didactic calificat în ultimii patru ani şcolari 

Anul 
şcolar 

Situaţia încadrării 
pers. did. calif. % 

Situaţia faţă de post a pers. did. calif. 
% 

Educ. Înv. Prof. Educ. Înv. Prof. 
Tit. Supl. Tit. Supl. Tit. Supl. 

2010/2011 100% 100% 100% 70% 30% 80% 20% 55% 45% 
2011/2012 100% 100% 100% 70% 30% 80% 20% 55% 45% 
2012/2013 100% 100% 100% 70% 30% 80% 20% 55% 45% 
2013/2014 100% 99% 99% 100% - 80% 20% 70% 30% 
 
 
• Structura personalului didactic pe grade didactice, vechime în învăţământ şi poziţia 

domiciliului faţă de post în anul şcolar 2013-2014: 
Total personal didactic = 20  din care: 

 grade didactice: gradul didactic I  10 
    gradul didactic II  1 
    gradul didactic definitiv 7 
                                                 debutanţi                                1 
    în curs de calificare  1 
 vechime în învăţământ: <   2 ani  1 cadru didactic 

    < 10 ani  5 cadre didactice 
    < 20 ani  1 cadre didactice 
    < 30 ani  6 cadre didactice 
    > 30 ani  7 cadre didactice  
poziţia domiciliului faţă de post: 9 cadre did.  - domiciliul stabil Moviliţa  

      11 cadre did.  – navetiste: Buc.         1 
              Urziceni    4 
              Drăgoeşti  2                               

                                                                                            Fierbinţi   1 
                                                                                             Moldoveni 3 

                                                                                                                  
 
• Cadre didactice cuprinse în Consiliul de Administraţie 

Nume şi 
prenume 

Funcţie în 
CA 

Specialitate Gr. 
did. 

Vechime 
în înv. 

Competenţe  Cursuri de formare 

Nicolae  
Ion 

preşedinte fizică-
chimie 

I 40 ani coordonator 
proiecte; 
admin. AeL 

Educ. pt. inf. în mediul 
rural defavorizat (2004) 
Stagiul de iniţiere în 
utilizarea calc. (2005) 
Evaluare din 
perspectivă europeană 
(2007) 
Accesare de fonduri 
structurale (2007) 



Management 
educaţional (2008) 
Formator ARACIP 
(2011) 
Formarea continuă a 
profesorilor de chimie 
în societatea 
cunoaşterii (2012) 
 

Roşu Florina resp.muncă 
educativă 

Lb. rom.- 
Lb. Fr. 

I 18 ani resp. CEAC Intel Teach (2010) 

Munteanu 
Zinovia 

resp. 
activităţi 
cultural - 
artistice 

învăţătoare I 27 ani resp. înv. 
preşc. Şi 
primar 

Licenţă Psihologie 
(2010) 

Mihalache 
Florentina 

Resp. înv. 
gimnazial 

Lb. engleză DEF 12 ani resp. comisie 
met. diriginţi 

Intel Teach (2010) 
Tic Engleză (2012) 

Nicolae 
Marcela 

Resp. înv. 
primar 

Prof. în înv. 
primar 

I 34 ani Resp. activ. 
artistice 

Licenţă  Psihologie 
(2010) 

 Şcoala nu are director adjunct. 
 

c) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
 

Indicator Funcţie Număr norme 
Personal didactic auxiliar secretar 1 
Personal nedidactic  Îngrijitor II 1    (şcoală) 

1  (grădiniţă) 
 
 
Resurse materiale  
• Locaţii, număr clădiri în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ 

INDICATORI CLĂDIREA 
Grădiniţă Corp A Corp B  

Anul construirii 1978 1960 2006 
Valoare inventar 20 000 000 * 31 968 000 *  
Suprafaţă 516 mp 875 mp 500 mp 
Nr. săli de clasă 3 4 7 
Nr. cabinete şi lab. - 3 1 
Materiale din care sunt 
construiţi pereţii 

cărămidă chirpici şi cărămidă panouri 
termoizolante 

Materialul din care sunt 
construite 
planşeele/tavanele 

 
placă beton 

tencuială pe rabiţ + 
şipcă 

panouri 
termoizolante 

 
Acoperişul  

şarpantă 
învelitoare 

lemn 
tablă 

lemn 
tablă 

metal 
tablă (panou hidro-
termoizolant) 

Nr. de nivele P + 1 P P 



• SALĂ DE SPORT 
• Utilităţi: 

- instalaţie de apă: exterior (un robinet cu apă curentă); interior, în fiecare corp de 
clădire; 

- instalaţie de încălzire: încălzire centralizată în ambele corpuri de clădire, unde 
agentul termic este pregătit cu energie electrică; 

- instalaţie electrică: pentru iluminat artificial; 
- grup sanitar: în exterior (cu fosă betonată, vidanjabilă pentru băieţi, fete, profesori); 
- platformă de gunoi: există. 

• Dotări: 
- dotare cu mobilier: există în cantitate corespunzătoare, cu grad de uzură de 25%; 
- şcoala are linie fixă de telefonie (0243/319053); 
- deţine fax, copiator, scanner (fax: 0243/319053); 
- conectare la internet; 
- are un laborator de informatică (un server + 10 staţii de lucru, tablă interactivă); 
- există în şcoală un CDI dotat corespunzător (fond de carte, casete audio-video, 

aparatură multimedia). 
- laborator ştiinţe. 

 
 
* Valoare de inventar la nivelul anului 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viziunea şcolii 
 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală, educaţie 
pentru toţi, cooperare, toleranţă, deschidere. 
 „Omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea sa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misiunea şcolii 
 Formarea unor tineri liberi în spirit, parteneri în educaţie, responsabili, capabili să 
comunice, să gândească. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ţinte strategice 
  
 
 
 

1. Egalizarea şanselor; 
 

2. Învăţare inovatoare; 
 

3. Creativ şi creator; 
 

4. Valori promovate; 
 

5. Înţelegere cognitivă şi existenţială; 
 

6. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi în vederea ameliorării rezultatelor şcolare; 
 

7. Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor interactive de predare şi 
asumarea responsabilităţii faţă de îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Opţiuni strategice privind dezvoltarea domeniilor funcţionale 
 
1.Dezvoltarea curriculară şi extracurriculară 
 stabilirea ofertei curriculare în concordanţă cu prevederile Curriculum-ului Naţional, cu 

înclinaţiile, aptitudinile şi interesele elevilor, părinţilor, comunităţii locale, precum şi cu 
resursele materiale şi umane de care dispune şcoala; 

 elaborarea unor programe de larg interes pentru disciplinele opţionale care să susţină 
aspiraţiile şi preocupările elevilor precum şi nevoile comunităţii; 

 diversificarea şi creşterea ofertei curriculare: 
• introducerea unor discipline opţionale ale căror obiective să vizeze ocrotirea şi 

conservarea mediului înconjurător; 
• elaborarea ofertei de opţionale la nivelul fiecărui an de studiu şi nu la nivelul unei 

clase, astfel încât elevii să poată participa la mai multe opţionale formând grupe cu 
elevii altor clase; 

• cuprinderea, în cadrul curriculum-ului de dezvoltare locală, a unor module ce 
vizează dezvoltarea competenţelor personale şi sociale cum ar fi: comunicarea, 
lucrul în echipă, gestionarea conflictelor, creativitatea şi gândirea antreprenorială. 

 eficientizarea actului didactic prin: 
• adaptarea la specificul „situaţiei de învăţare” a unor metode eficiente: modelarea, 

problematizarea, studiul de caz, dezbaterea; 
• folosirea integrată, dar cu discernământ, a mijloacelor informatice,               audio-

vizuale, a altor materiale didactice de care dispune şcoala; 
• adaptarea logicii didactice la capacităţile reale de receptare şi înţelegere a elevilor, 

structurarea conţinutului conform principiilor psihopedagogice moderne; 
• diversificarea metodelor de evaluare a rezultatelor elevilor şi a categoriilor de itemi 

utilizaţi în cadrul fiecărei probe, implementarea portofoliului de progres şcolar. 
 stimularea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin: 

• identificarea elevilor capabili de performanţă şi organizarea unor secvenţe de 
activitate diferenţiată focalizată pe aceştia; 

• diversificarea curriculum-ului în vederea organizării unor activităţi de pregătire 
suplimentară. 

 valorificarea înclinaţiilor şi aptitudinilor unor elevi prin activităţi extracurriculare cum 
ar fi: 
• activităţi cultural-artistice şi sportive; 
• cercuri cu elevii: „Cu viaţa mea apăr viaţa”, „Prietenii pompierilor”; 
• editarea unei reviste a şcolii. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



2.Dezvoltarea resurselor umane 
 asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului didactic la procesul 

decizional prin organele de conducere colectivă existente: consiliul de administraţie şi 
consiliul profesoral; 

 realizarea unui sistem intern de comunicare eficient şi transparent, dezvoltarea unei 
culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea deschisă, participativă şi 
inovatoare; 

 crearea unui etos pozitiv pentru şcoală ca organizaţie prin: 
• promovarea de valori specifice coeziunii şi dezvoltării organizaţionale 

(democraţie, dezvoltare profesională, cultivarea cooperării şi a spiritului 
comunitar); 

• desfăşurarea unor ceremonialuri de natură să întărească climatul psihosocial 
pozitiv al şcolii (ziua şcolii – 15 MAI, aniversări ale evenimentelor din şcoală şi 
comunitate). 

 diversificarea activităţilor în cadrul Centrului de Documentare şi Informare în vederea 
stimulării capacităţilor de investigare şi informare în domenii diferite de activitate; 

 extinderea studiilor care vizează aspecte ale activităţii şcolare şi finalizarea acestora 
prin elaborarea unor lucrări care să fie prezentate la diferite simpozioane (exemplu: 
simpozionul „Şcoala şi viaţa”). 

 
3.Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 
 elaborarea planului de buget în strânsă concordanţă cu planul de dezvoltare 

instituţională, având în vedere alocaţiile de la bugetul central şi local, sponsorizări, 
donaţii etc.; 

 cumularea şi utilizarea de către şcoală a unor resurse financiare extrabugetare din: 
• exploatarea terenului arabil de 18 hectare, aflat în administraţia şcolii; 
• sponsorizarea şcolii de către agenţii economici de pe raza localităţii. 

 alocaţii de la bugetul local pentru instituirea unei evidenţe informatizate pentru 
biblioteca şcolară; 

 achiziţionarea unor materiale informative care se referă la tradiţiile şi obiceiurile locale 
şi realizarea unui punct de documentare. 

 
4.Crearea cadrului pentru parteneriat şi dezvoltare comunitară 
 stabilirea legăturilor cu autoritatea locală, agenţii economici, instituţiile locale pentru 

creşterea permanentă a gradului de armonizare a ofertei educaţionale cu cererea 
concretă de formare profesională a comunităţii; 

 iniţierea unor parteneriate cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei 
elevilor, pentru prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile, a violenţei în şcoală; 

 transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi dinamice prin sensibilizarea şi 
atragerea familiilor în vederea susţinerii şcolii pentru rezolvarea unor probleme de 
tipul: şcolarizare, curriculum, dotare; 

 susţinerea unor parteneriate viabile cu diverse organizaţii care manifestă deschidere şi 
disponibilitate în susţinerea şcolii şi a culturii acesteia; 

 promovarea imaginii şcolii prin realizarea unor expoziţii cu lucrări ale elevilor. 
 
 
 
 



Planuri operaţionale 
 
1. Dezvoltarea curriculară şi extracurricualră 

Nr. 
crt. 

Programe/activităţi/etape Resurse Termen Respon- 
sabili 

Indicatori de 
performanţă 

1. Evaluarea ofertei actuale din CDŞ 
de către părinţi, elevi, cadre did. 

-chestionare anual 
(dec.) 

CA  

2. Sondarea opiniei elevilor, părinţilor, 
autorităţii locale privind oferta de 
opţionale 

-chestionare anual 
(ian.) 

CA Nr. elevi care 
solicită 
schimbarea 
cursului. 
Aprecieri ale 
părinţilor 

3. Elaborarea ofertei pentru anul şcolar 
următor în concordanţă cu interesele 
şi aptitudinile elevilor, cerinţele 
părinţilor, interesele comunităţii 

-timp pentru 
prezentări 

anual 
(febr.) 

Director 
Resp. 
comisii 
metodice 

Calitatea ofertei 
CDŞ 

4. Distribuirea şi cunoaşterea ofertei de 
către elevi şi părinţi 

 anual 
(apr.) 

Înv. 
Diriginţi 

Respectarea 
graficelor 

5. Constituirea grupelor de elevi pentru 
studierea opţionalelor în funcţie de 
preferinţele lor 

 anual 
(mai) 

Înv. 
Diriginţi 

Procentul de 
elevi care 
studiază 
opţionalul 
preferat 

 
2. Dezvoltarea resurselor umane 

Nr. 
crt. 

Programe/activităţi/etape Resurse Termen Respon- 
sabili 

Indicatori de 
performanţă 

1. Elaborarea şi aplicarea de 
chestionarea pentru inventarierea 
nevoilor de formare 

-chestionare mai 
(pentru 
anul care 
urmează) 

Director 
CCD 

Calitatea 
chestionarelor 

2. Identificarea priorităţilor de formare 
şi orientare a cadrelor did. către 
cursuri de formare continuă 

 iulie Director 
CCD 

Gradul de 
implicare a 
cadrelor did. 

3. Atragerea de personal did. calif. 
pentru disciplinele afectate 

 sept. ISJ 
CA 

 

4. Identificarea specialiştilor pentru 
realizarea programului de formare 
continuă: „Profesionalism şi 
competenţă în profesia didactică” 

 2014/ 
2018 

CA 
CCD 

Număr de cad. 
did. care aplică 
competenţele 
asimilate la 
formare 

5. Valorificarea superioară a 
conţinutului educativ al orelor de 
dirigenţie prin promovarea lecţiilor 
de tip „cerc” 

 semestr. Resp. 
consiliere 
şi 
orientare 

Îmbunătăţirea 
competenţelor 
profesionale ale 
elevilor 

 
 



3. Resurse materiale şi financiare 
Nr. 
crt. 

Programe/activităţi/etape Resurse Termen Respon- 
sabili 

Indicatori de 
performanţă 

1. Asigurarea condiţiilor pentru 
desfăşurarea eficientă a procesului 
instituţional prin:  
-reabilitarea spaţiului destinat 
Grădiniţei; 
-amenajarea reţelei de apă curentă.  

 
 
 
-CL, World 
Vision 
-sponsorizări, 
donaţii părinţi, 
CL, World 
Vision 

 
 
 
2013(sem.I) 
 
2013(sem.I) 

 
 
 
CL 
 
CA 

 

2. Dezvoltarea bazei didactico-
materiale prin: 
-amenajarea cabinetului tehno-
ecologic 
-achiziţionarea unui sistem de 
supraveghere informatizat a 
spaţiilor şcolare (intern şi extern) 
 
 
 

 
 
-Banca 
Mondială, 
buget local 
-buget local, 
fonduri 
extrabugetare 
 

 
 
2010 (febr.) 
 
2012 (sem. 
I) 
 
 

 
 
CA 
 
 
CA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Programe operaţionale privind derularea de proiecte în parteneriat cu 
comunitatea locală şi instituţii judeţene (naţionale) 

 
 
 
1.Programul GSC:  
Proiect pentru învăţământ rural (Guvernul României, BIRT, şcoală, comunitatea 

locală)   
Termen: 2009 
Indicatori de performanţă: 
- îmbunătăţirea accesului elevilor din şcolile din mediul rural la un învăţământ de 

calitate; 
- o mai bună colaborare între CA din şcoală, autoritate locală şi comunitate în 

identificarea celor mai bune soluţii şi priorităţi pentru dezvoltarea şcolară; 
- creşterea eficienţei interne a şcolii reflectată în rate mai mari de absolvire şi de 

trecere la un ciclu superior de pregătire; 
- creşterea capacităţii locale de a administra unitatea de învăţământ. 
 
 
 
2.Programul de relansare a învăţământului rural 
Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat (Guvernul României, Banca 

Mondială, Secţia culturală a Ambasadei Franţei la Bucureşti, comunitate, şcoală) 
Termen: februarie 2006 
Indicatori de performanţă: 
- CDI – centru de resurse pluridisciplinare care răspunde nevoilor de cunoaştere, 

curiozităţii, iniţierii în tehnici de investigare a unor documente; 
- susţinerea calitativă a actului educaţional; 
- autonomie şi responsabilitate individuală şi de grup pentru elevi; 
- incitarea la inovaţie pedagogică şi stimularea intelectuală; 
- eliminarea inechităţii de acces la educaţie dintre mediul urban şi rural. 
Inaugurare centru – 10 aprilie 2008. 
Proiectul Naţional de accelerare a introducerii calculatoarelor şi accesul la internet 

în instituţiile de învăţământ preuniversitar (Guvernul României, ISJ,şcoală) 
Termen: 1 martie 2006 
Indicatori de performanţă: 
- încurajarea învăţământului inovativ şi stimularea creativităţii elevilor; 
- dezvoltarea gândirii strategice prin utilizarea efectivă a resurselor IT & C; 
- dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor transferabile ale elevilor din mediul rural. 
Realizat - 1 martie 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.Programul de dezvoltare comunitară 
Modernizarea spaţiilor destinate învăţământului preşcolar, a instalaţiei de apă 

curentă şi a incintelor auxiliare (şcoală, comunitate locală, WV) 
Termen: aprilie 2006 
Indicatori de performanţă: 
- asigurarea stării de sănătate, dezvoltarea armonioasă a copilului preşcolar; 
- valorificarea potenţialului fizic şi psihic în funcţie de nevoile afective proprii – 

coordonată majoră în formarea capacităţii şi atitudinii necesare activităţii viitoare; 
- formarea personalităţii autonome şi creative, dezvoltarea liberă şi integrală a 

preşcolarului. 
Realizat - aprilie 2006. 
Termo şi fonoizolare a localului şcolii prin înlocuirea tâmplăriei actuale cu alta 

modernă, multifuncţională de tip termopan (WV, comunitate, şcoală) 
Termen: iunie 2006  
Indicatori de performanţă: 
- se va asigura o reabilitare termică şi fonică bună a locaţiilor, reducând pierderile 

energetice; 
- procesul de învăţământ va beneficia de acel minim confort care să favorizeze 

achiziţia de informaţii în condiţii optime fără a modifica starea de sănătate a 
elevului. 

            Realizat - iunie 2006. 
4.Program : „Granturi – Şcoală – Comunitate” 
                    Proiect pentru învăţământ rural 
                   Subproiectul „Şcoala în slujba comunităţii” 
                   Termen 30.09.2007 
Indicatori de performanţă: 
 formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor în susţinerea unor 

activităţi ecologice în şcoală şi în afara ei; 
 comunicarea mai eficientă la nivel comunitar, între membrii săi pe probleme 

legate de calitatea mediului; 
 formarea părinţilor elevilor pentru o viaţă sănătoasă prin modificarea 

comportamentului ecologic. 
Realizat - 30.09.2007, proiectul fiind în faza de sustenabilitate. 

                    Proiect educaţional naţional organizat de MECTS 
                    „Igiena acasă şi la şcoală” 
                   Termen semestrul II an şcolar 2011- 2012 
Indicatori de performanţă: 
 valorificarea cunoştinţelor acumulate în domeniul igienei personale şi colective; 
 formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor în susţinerea unor 

activităţi ecologice în şcoală şi în afara ei; 
 comunicarea mai eficientă la nivel comunitar, între membrii săi pe probleme 

legate de calitatea mediului; 
 formarea părinţilor elevilor pentru o viaţă sănătoasă prin modificarea 

comportamentului ecologic. 
Realizat – clasele I-IV, proiectul fiind în faza de sustenabilitate. 
              - clasele V-VIII, proiect în desfăşurare. 

    



I. PROIECTE DERULATE: 
 
 1. „Şcoala în slujba comunităţii” 
               - Obiective – îmbunătăţirea parteneriatului şcoală – comunitate; formarea şi dezvoltarea abilităţilor 
practice, a convingerilor comportamentale ale elevilor legate de necesitatea protecţiei şi conservării mediului 
înconjurător; 
               - Grup ţintă – 60 elevi de la clasele I-IV; 
               - Parteneri – MECT, Consiliul Local Moviliţa, Organizaţia Nonguvernamentală World Vision România; 
              - An 2007 ( Notificat nr. înregistrare UJIP Ialomiţa – 876/2007). 
2. „Let's do it, România” 
               - Obiective – Educarea tinerilor în sensul respectului faţă de mediul înconjurător; 
               - Grup ţintă – 50 elevi de la clasele I-VIII; 
               - Parteneri – MECTS, Asociaţia „Viitorul în zori”/Tunari/Ilfov; 
              - An 2011. 
3. „Igiena acasă şi la şcoală” 
               - Obiective – Formarea abilităţilor de viaţă în rândul tinerei generaţii prin conştientizarea atât a 
menţinerii sănătăţii proprii cât şi necesitatea contribuţiei personale la asigurarea sănătăţii colective; 
               - Grup ţintă – 50 elevi şi preşcolari; 
               - Parteneri – MECTS/Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, SC Unilever Europe 
SA; 
              - An 2011. 
4. Proiect educaţional „Absolvent 2012” – Ediţia a II-a 
               - Obiective – Susţinerea elevilor, viitori absolvenţi ai clasei a VIII-a, în proiectarea şi realizarea 
propriului traseu educaţional şi profesional prin facilitarea autocunoaşterii aspiraţiilor şi aptitudinilor lor; 
               - Grup ţintă – 300 elevi din clasa a VIII-a şi părinţii acestora din localităţi învecinate (Sineşti, Dridu, 
Fierbinţi, Coşereni, Bărcăneşti, Borăneşti, Roşiori); 
               - Parteneri – I.S.J. Ialomiţa, C.J.R.A.E. Ialomiţa, Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Urziceni, Liceele 
Tehnologice din zona Urziceni; 
              - An 2012 / Notificat cu numărul de înregistrare I.S.J. Ialomiţa 5638/25.05.2012. 
5. „O altfel de şcoală” 
               - Obiective – Obţinerea de performanţe adecvate nevoilor educaţionale actuale prin desfăşurarea de 
activităţi extracurriculare utile şi plăcute, sub îndrumarea cadrelor didactice şi a voluntarilor (părinţi, alţi membri 
din comunitate); 
               - Grup ţintă – 40 elevi din învăţământul primar; 
               - Parteneri – Consiliul Local Moviliţa, Organizaţia Nonguvernamentală World Vision România; 
              - An 2012. 
 
II. PROIECTE ÎN DERULARE: 
1. „Creşterea şi educarea copiilor din perspectiva psihologiei individuale” 
               - Obiective – Identificarea măsurilor de prevenire a comportamentelor de risc prin promovarea unei 
educaţii bazată pe cooperare şi colaborare; 
               - Grup ţintă – 60 elevi şi părinţi ai acestora care provin din mediul socio – economic mai vulnerabil; 
               - Parteneri – C.J.R.A.E. Ialomiţa, Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Urziceni; 
              - An 2012-2013 / Notificat cu numărul de înregistrare C.J.R.A.E. Ialomiţa 1453/11.12.2012. 
 
2. „Educaţie pentru sănătate” 
               - Obiective – Dezvoltarea sistemului de învăţământ preuniversitar în furnizarea de competenţe cheie prin 
îmbunătăţirea ofertei opţionale de educaţie pentru sănătate; 
               - Grup ţintă – 100 de copii şi elevi din învăţământul preprimar şi primar; 
               - Parteneri – M.E.N., I.S.J. Ialomiţa, Fundaţia „Tineri pentru tineri”; 
              - An 2013 / Notificat cu numărul de înregistrare I.S.J. Ialomiţa 734/01.02.2013. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Rezultate aşteptate 
 

o creşterea omogenităţii şi coerenţei mediului organizaţional al şcolii ca instituţie care 
învaţă, responsabilă şi ancorată în rezolvarea problemelor comunitare; 

o îmbunătăţirea calităţii actului predării / învăţării / evaluării şi a aspectelor legate de 
managementul clasei de elevi; 

o optimizarea practicilor instituţionale ale cadrelor didactice, a asumării responsabilităţii 
faţă de ameliorarea calităţii învăţământului; 

o crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii şcolii; 
o modernizarea infrastructurii şi a dotărilor şcolii; 
o îmbunătăţirea calităţii cooperării şi a parteneriatului cu comunitatea locală, cu alte 

instituţii care manifestă deschidere în aplicarea reformei şcolare; 
o formarea unei conştiinţe adecvate, cultivarea unei etici privind protecţia şi conservarea 

mediului înconjurător; 
o perpetuarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale; 
o prin educaţie ne dezvoltăm sănătos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluare 
 
 
 
1. Modalităţi de evaluare 
 rapoarte anuale privind rezultatele de ordin cantitativ şi calitativ ale şcolii; 
 analiza anuală a curriculum-ului opţional şi modificarea acestuia în funcţie de 

randament şi cerinţe; 
 statistici privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor; 
 statistici privind admiterea în licee; 
 analiza planului de investiţii propus şi a gradului de realizare a acestuia; 
 statistici privind încadrarea şcolii; 
 chestionare cu tematică cognitivă dar şi socio-afectivă aplicate elevilor, părinţilor. 

 
2. Indicatori de evaluare 
 calitatea ofertei CDŞ; 
 numărul elevilor care solicită schimbarea cursului opţional; 
 calitatea chestionarelor şi gradul în care acestea măsoară ceea ce şi-au propus; 
 numărul cadrelor didactice formate; 
 numărul cadrelor didactice care aplică competenţele asimilate prin cursurile de formare; 
 procentul de admitere a elevilor în liceu; 
 procentul de realizare a planului de investiţii. 
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