
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ A COLEGIULUI 

NAȚIONAL “SZÉKELY MIKÓ” PENTRU 

PERIOADA 2022-2025 
  



PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2022-2025 

 

Strategia de dezvoltare a Colegiului Național „Székely Mikó” a fost elaborată pe o 

perioadă de 4 ani, respectiv 2022-2025, ţinând cont de politicile educaţionale la nivel 

naţional, local, de evoluţia socio-economică a oraşului, de mobilitatea şi cerinţele 

profesionale ale pieţei muncii. 

În urma unei analize atente a activităţii şi rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori, 

considerăm că se impune orientarea proiectării către două direcţii de bază: consolidarea 

succeselor şi ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare. 

 

1.1 Prezentare generală şi misiune  

 

1.1.1 Date de identificare 

Denumire Colegiul Național ”Székely Mikó”  

Adresa str. Gr. Mikó Imre nr.1, 520003 Sf. Gheorghe  

Telefon (+40) 267312793, fax (+40) 267352615  

E-mail: titkarsag@szekelymikokollegium.ro, office@miko.educv.ro 

Pagina web: www.szekelymikokollegium.ro 

  

Date statistice de bază pentru anul şcolar 2021/2022 

Niveluri de învăţământ Primar, gimnazial şi liceal (clasele 0-XII) 

Ciclul liceal Filiera: teoretică 

Profil: real şi uman 

Specializări: matematică–informatică (informatică 

intensiv/cu predarea bilingvă a limbii engleze), ştiinţe ale 

naturii (o grupă cu predarea bilingvă a limbii engleze), științe 

sociale 

Limba de predare Maghiară 

Număr de clase 47 

Număr de elevi 1228 

Număr angajați: 90 cadre didactice 

14 didactic auxiliar 

31 nedidactic 
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1. Scurt istoric al şcolii 

 

Colegiul Național ”Székely Mikó” a fost fondat în anul 1859 în urma unei inițiative și ale unori 

eforturi  susținute din partea comunității locale, cu sprijinul moral și financiar al contelui Mikó 

Imre – patronul spiritual al liceului – personalitate marcantă a vieţii publice din Transilvania, 

politician, istoric, academician, ministru al transporturilor. Ideea înființării colegiului s-a bazat 

pe identificarea unor nevoi educaționale reale a regiunii celor Trei Scaune, nevoi create din 

lipsa unei instituții de învățământ cu statut de liceu, situație în care multe familii au fost obligate 

să aducă sacrificii materiale pentru a le oferi copiilor educația dorită în școli aflate la o distanță 

relativ mare de locurile natale. Inițiatorii acestei idei au fost conștienți totodată de faptul că 

viitorul regiunii nu poate fi asigurat fără un învățământ de calitate.    

 Colegiul a fost fondat în anul 1859, însă intenția înființării unui liceu în regiune datează din 

anul 1836, iar în anul 1847 a fost elaborat și un proiect în vederea realizării acestui scop, dar 

această încercare a rămas fără rezultat. În a doua jumătate a anilor 1850 a pornit o puternică 

mișcare comunitară susținută în special de către preoții reformați din scaunele Sepsi, Kézdi şi 

Orbai, dar sprijinită și de alte categorii de intelectuali, cât și de demnitari locali, unul dintre 

promotorii activităţilor fiind protopopul Gödri Ferenc. Această mișcare a câștigat încrederea și 

sprijinul contelui Mikó Imre, personalitate care a avut un rol decisiv în fondarea și dezvoltarea 

colegiului, atât prin influenţa sa în viața publică, respectiv prin funcția deținută în organele de 

conducere ale bisericii reformate, cât și prin mai multe donaţii importante.  

Orașul Sfântu Gheorghe a câştigat dreptul de a găzdui noua instituție după dispute purtate 

asupra locației colegiului, fapt datorat pe de o parte poziției centrale a localității, iar pe de altă 

parte angajamentului municipalității de a oferi din fondul propriu un teren în vederea construirii 

unei clădiri destinate funcționării școlii (angajamentul fiind nu numai onorat, ci chiar completat 

ulterior printr-o contribuţie financiară însemnată). 

Instituția și-a început activitatea într-o clădire situată lângă biserica reformată fortificată din 

Sf. Gheorghe. Conform indicațiilor Consiliului Suprem al Bisericii, în toamna anului 1858, a 

fost formată clasa elementară IV, urmând ca în anul următor, 1859 să se înființeze clasa I 

gimnazială. În anii 1860 au început demersurile pentru construcția unei clădiri care să permită 

dezvoltarea institiției în vederea atingerii obiectivelor propuse. Curatoriul a realizat și faptul că 

școala are nevoie urgent de un internat, deoarece doar aşa va putea să-şi îndeplinească misiunea 

propusă de a deveni un factor important în educația și dezvoltarea culturală a întregii regiuni. 

Finalizarea cu succes a acestui proiect a decurs în mai multe etape. În anul 1863–1864, instituția 

s-a mutat în clădirile cumpărate din fonduri proprii (clădiri aflate pe o parte din terenul pe care 



liceul este situat și în prezent) unde au fost amenajate săli de clasă şi dormitoare. Între anii 1870 

și 1876, a fost ridicată partea clădirii dinspre piaţa centrală, conform proiectului elaborat de 

arhitectul Zofalh Gusztáv. Proiectul arhitectului a fost comandat şi plătit integral de către 

contele Mikó Imre, iar terenul – aflat în vecinătatea clădirilor unde a funcționat școala în 

momentul începerii construcțiilor – a fost oferit de municipalitate care astfel și-a onorat 

angajamentul. Debutul construcțiilor a pornit totodată o nouă mișcare comunitară: locuitorii 

regiunii celor Trei Sacune au contribuit la succesul acestora prin donații în bani, respectiv în 

natură (materiale de construcții). După decesul contelui Mikó Imre (1876), consiliul de 

conducere a hotărât ca toţi cei trei fondatori ai şcolii să fie incluşi în numele instituţiei: biserica 

reformată, populaţia din regiunea celor Trei Scaune şi contele Mikó Imre. Astfel denumirea 

inițială (Református Tanoda) a devenit mai întâi Református Székely Mikó Tanoda, iar ulterior, 

până în anul 1948, Református Székely Mikó Kollégium (Colegiul Reformat Secuiesc Mikó).  

În ultimile decenii ale secoluli al XIX-lea școala a început să se dezvolte considerabil. În acelaşi 

timp cu pornirea claselor liceale a fost construită şi aripa sudică a clădirii, în baza proiectelor 

elaborate de arhiectul  Alpár Ignác. În anul 1890 instituţia – care a dobândit rangul de liceu 

superior – obține, de la Ministerul Învăţământului Public, ajutor de stat (contractul încheiat la 

data de 21 mai 1890 și semnat de ministrul învățământului, contele Csáky Albin dovedește în 

sine existenţa de peste o sută de ani a unităţii). În 1893, anul în care prima promoție a terminat 

ciclul superior al liceului, colegiul era deja o instituţie de învăţământ modernă şi bine dotată. 

Este de menționat și faptul că tocmai aici a fost înființată prima cantină şcolară din 

Transilvania, îndeplinind astfel cerinţele referitoare la structura colegiului. 

Până la Primul Război Mondial, liceul este caracterizat prin dezvoltare şi consolidare. Creșterea 

numărului de elevi a dus la decizia construirii unui internat nou într-un punct mai liniştit al 

oraşului (terenul fiind obținut prin donație). Războiul Mondial şi schimbarea de imperiu au 

modificat proiectele şi obiectivele: cel mai important scop al instituției a devenit asigurarea 

instruirii în limba maternă pentru toţi tinerii dornici de învăţătură ai judeţului. Directorul din 

perioada respectivă, Csutak Vilmos a reorganizat activitatea instituției – care a fost destinată 

inițial exclusiv băieților – în aşa fel încât clădirea a găzduit și Şcoala Civilă de Fete și Şcoala 

Elementară. Din cauza supraaglomerării clădirii și a programului încărcat, respectiv având în 

vedere condițiile în care coeducația nu era agreată de către autoritățile din epoca respectivă, 

conducerea liceului a fost nevoită să găsească o soluție pentru asigurarea funcționării Școlii 

Civile de Fete într-o altă clădire. Astfel, la inițiativa directorului Csutak Vilmos, colegiul a 

reuşit să ridice din donaţiile locuitorilor regiunii o clădire nouă. Construcția clădirii proiectate 

de arhitectul Kós Károly a fost terminată în anul 1927. Trebuie remarcat faptul că, după 



naționalizarea din anul 1948, în această clădire au funcționat mai multe licee profesionale, însă 

din anul 2020 în acest imobil învață elevii claselor primare din cadrul Colegiului 

Național ”Székely Mikó”, acesta reintrând astfel în administrarea instituției care a inițiat și a 

realizat construcția lui.    

Perioada celui de al Doilea Război Mondial a cauzat daune importante în viaţa şcolii. 

Cutremurul din 10 noiembrie 1940 a prejudiciat clădirea într-o măsură atât de mare, încât 

instituţia a trebuit mutată în clădirea Liceului Pedagogic. Din cauza situaţiei de război, educaţia 

a fost sistată şi reluată în clădirea proprie abia în decembrie 1944. În această perioadă, pe lângă 

băieţi au fost înscrise şi fete ca elevi regulari, de asemenea, conducerea liceului şi-a asumat şi 

punerea în funcţiune a liceului pedagogic.  

În anul şcolar 1944-1945 instituţia a purtat denumirea de Liceul cu limba de predare maghiară, 

după care și-a recăpătat numele de Colegiul Reformat Secuiesc pe care l-a păstrat  până la 

naţionalizare. În perioadele care au urmat, numele instituției s-a schimbat de mai multe ori: a 

funcționat sub denumirea de Liceul Maghiar de Băieţi (1948–1953), Liceul de Băieţi cu X clase 

(1953–1954), Liceul cu Limba de Predare Maghiară Nr. 1 (1954–1958), Liceul Nr. 1 (1958–

1974), Liceul Real–Uman nr. 1 (1974–1977), Liceul Matematică-Fizică (1977–1989). În urma 

schimbărilor sociale și politice din decembrie 1989, instituția și-a redobândit numele la care a 

fost obligată să renunțe în epoca comunistă, și a devenit Liceul Teoretic ”Székely Mikó”.  

Anul 1990 a deschis noi perspective în activitatea didactică a școlii în mai multe privințe. În 

anul 1990 instituţia a redevenit  școală cu predare în limba maghiară, dar , începând tot din 

acest an, ciclul liceal și-a diversificat oferta, asigurând tinerilor pe lângă profilul realist (cu 

diverse specializări: inițial matematică–fizică, informatică, biologie–chimie; ulterior 

matematică–informatică, științe ale naturii) o pregătire și pentru profesii intelectuale umaniste 

(specializări: inițial științe sociale, filologie–istorie, limbi moderne), iar din anul 1999 s-au 

introdus și clase, respective grupe liceale cu predare bilingvă a limbii engleze.  

Calitatea actului educațional desfășurat în cadrul școlii – care se poziționează în topul liceelor 

cu predare în limba maghiară din România – a fost apreciată și prin  numeroasele distincții 

obținute, dintre care pot fi menționate Diplomele de excelență acordate de către Ministerul 

Educației Naționale (2005, 2008–2019), respectiv Ordinul meritul pentru învățământ în gradul 

de ofițer acordat de președintele României în anul 2011. În anul 2015, instituția a câștigat 

statutul de colegiu național. 



2.1.  Misiunea și viziunea școlii 

 

În concepţia managementului actual, şcoala noastră oferă tinerilor ocazia de a dobândi 

cunoştinţe, atitudini şi competenţe esenţiale în pregătirea pentru viaţa într-o societate 

democratică, în domeniul social, tehnico-ştiinţific, şi cultural- artistic.  

Liceul nostru favorizează progresul, stimulează curiozitatea intelectuală, capacitatea de 

adaptare, creativitatea şi inovaţia individului. Educaţia este unul dintre instrumentele cele mai 

puternice de care dispunem pentru a modela viitorul.  

În acest context, absolvenţii liceului remontează autonomie intelectuală şi morală, capacitate 

de adaptare la schimbări, solidaritate şi atitudine deschisă, pozitivă faţă de învăţare. Datorită 

pregătirii dobândite, elevii noştri devin capabili să-şi rezolve singuri şi corect problemele 

existenţiale fără să contribuie la creşterea disfuncţionalităţilor sociale.  

Având în vedere condiţia geografic-culturală în care s-a aflat pe tot parcursul existenţei sale de 

162 ani, liceul nostru, dincolo de statut de instituţie de învăţământ, se constituie într-un veritabil 

punct de referinţă al valorilor şi tradiţiilor regionale secuieşti. În perspectiva tradiţiilor, fără să 

pierdem însă din vedere aşteptările pentru viitor ale comunităţii locale, misiunea muncii 

instructiv-educative în Liceului Teoretic” Székely Mikó” este:  

• Asigurarea unei culturi generale în limba maternă (maghiară)  

• Însuşirea limbii române, cunoaşterea valorilor culturii române  

• Însuşirea a cel puţin două limbi de circulaţie mondială (engleză, germană)  

• Dobândirea de către elevi a competenţelor digitale  

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii şi motivaţiei necesare învăţării pe parcursul întregii vieţi 

şi adaptării la condiţiile de restructurare economică.  

• Promovarea excelenţei în educaţie  

• Cultivarea tradiţiilor specifice naţionalităţii maghiare  

• Cultivarea, dezvoltarea şi mediatizarea unor modele comportamentale care să fie centrate pe 

respect reciproc, acceptare şi valori creştine .  

• Promovarea egalităţii de şanse  

• Promovarea specială a elevilor dotaţi proveniţi din mediul rural 

 

 

 

 



Astfel putem formula: 

 

Misiunea Colegiului Național „Székely Mikó” 

Misiunea este de a oferi tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia 

educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, cu dimensiunile 

umane tradiționale- cognitive, fizice și emoționale-, capabile să înveţe pe 

parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite - adevăraţi 

cetăţeni ai societăţii de mâine. 

 

 

Viziunea 

O școală europeană, care se bazează pe valorile și convingerile tradiționale 

împărtășite, cu deschidere către educația contemporană, care produce 

performanță, responsabilitate, autodisciplină, integritate, bunăstare, 

libertate și curaj, adică un OM DE SUCCES ECHILIBRAT. 
 

 



 

2.2 Analiza P.E.S.T.E.L 

 

POLITIC • Lipsa unei strategii pe termen lung în domeniul educației care să ducă la 

păstrarea legislației educației pe o perioadă lungă și la o predictibilitate a 

evoluției sistemului 

• Existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al 

primarului şi 3 reprezentanți ai Consiliului local 

• Politica de coeziune şi integrare europeană 

ECONOMIC • Perspectiva de dezvoltare a zonei la nivel încă foarte scăzut 

• Nivelul slab al venitului localnicilor 

• Lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât 

sponsorizările pentru şcoală să fie mai facile 

• Interesul Consiliului localpentru reparații și investiții 

• Creșterea posibilității de identificare și procurare a resurselor extrabugetare 

SOCIAL • Colaborare între școală și ONG-uri/ comunitatea locală în cadrul unor 

proiecte educaționale 

• Plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copii lăsaţi în grija rudelor 

datorită migrării forţei de muncă în alte ţări 

• Diferențe de statut social între mediile familiale ale elevilor 

• Reducerea populației școlare 

• Influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei 

• Educaţia nu este văzută întotdeauna ca un mijloc de promovare socială şi 

economică 

TEHNOLOGIC • Poziționare centrală, ușor de accesat 

• Dotare corespunzătoare: racordare la apă curentă, canalizare, energie 

electrică 

• Zona beneficiază de cablu TV, internet, telefonie de la mai mulți furnizori  

ECOLOGIC • Poziționare într-o zonă circulară, cu nivel ridicat de poluare 

• Nivel ridicat al curățeniei zonei 

• Posibilitatea colaborării cu instituții care au scop conștientizarea 

problemelor ecologice și importanța unui mediu înconjurător sănătos 

LEGISLATIV • Existența Legii Educației Naționale 

• Blocarea posturilor în instituțiile bugetare, fapt care influențează negativ 

buna desfășurare a activității școlii 

 

  



 

2.3. ANALIZA SWOT 

 

2.3.1. CURRICULUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puncte tari: 

 

• Documentarea şi aplicarea corectă 

a Curriculumului Naţional la 

clasă 

• Parcurgerea integrală a 

programelor şcolare pe bază de 

planificări adecvate 

• Utilizarea manualelor şi 

auxiliarelor curriculare aprobate 

• Elaborarea CDŞ prin consultare cu 

elevii şi cadrele didactice 

• Ofertă specifică de activităţi 

extracurriculare incluse în CDŞ 

• Activități de remediere 

• Activitate tip after school în 

învățământul primar 

• Participare la programul național 

școală după școală pentru elevii 

din gimnaziu 

• Participare la concursuri locale, 

naționale și regionale, obținerea 

de premii importante 

• Școală de aplicație 

• Examene de atestare de limbi 

străine: engleză, germană 

 

 

Puncte slabe: 

 

• Orientarea preponderentă a CDŞ 

spre echilibrarea alocărilor orare 

din planurile de învăţământ 

• Accent pe abordarea teoretică şi 

mono-disciplinară 

• Formalism în elaborarea 

planificărilor şi a altor documente 

interne 

• Insuficiența practicării limbii 

române 

• Dezacord relativ între opţiunile de 

continuare a studiilor şi 

specializarea absolvită 

• Puține activități nonformale și 

informale 

• Accent relativ scăzut asupra 

sănătății mentale și psihice ale 

elevilor 

• Sentimentul de nesiguranță a 

elevilor datorită exercitării 

excesive a autorității 

Oportunităţi: 

 

• Curriculum Naţional modern, 

conform orientărilor agreate la 

nivel european 

• Ofertă bogată de auxiliare 

curriculare pentru toate 

disciplinele 

• Ofertă de formare pentru abilitarea 

curriculară existentă la nivel local 

• Acreditare Erasmus + pe șapte ani 

 

Ameninţări: 

 

• Instabilitatea programelor şcolare 

• Încărcarea excesivă a programelor 

şcolare 

• Limite în resursele materiale, 

financiare şi informaţionale 

necesare 

• Număr redus de manuale 

alternative şi calitatea acestora 

• Imposibilitatea de organizare 

admitere pentru clasa intensivă 

matematică la gimnaziu 

 



2.3.2. RESURSE MATERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari: 

 

• Imobile în stare excelentă 

pentru clasele primare 

• Laboratoare şi cabinete 

specializate pentru 

informatică, ştiinţe ale naturii 

şi limbi moderne, sală de 

sport, bibliotecă şi cabinet 

psihopedagogic 

• Dotări corespunzătoare în 

privinţa IT și aparatură 

modernă 

• Dotări corespunzătoare cu 

material didactic pentru toate 

disciplinele 

 

Puncte slabe: 

 

• Distribuţie inegală a iniţiativei 

la nivelul personalului, elevilor 

şi părinţilor privind dezvoltarea 

şi conservarea bazei materiale 

• Insuficientă utilizare în 

procesul didactic a materialelor 

existente 

• Săli de clasă neîncăpătoare în 

clădirea mică 

• Educație în mai multe imobile 

datorită reabilitărilor 

• Clădirea internat necesită 

reabilitare 

 

Oportunităţi: 

 

• Imobile în curs de reabilitare 

pentru gimnaziu și liceu 

• Proiecte POC, POIM depuse 

• Interes şi sprijin din partea 

comunităţii locale pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor 

educaţionale 

• Descentralizarea 

administraţiei şi finanţării 

învăţământului preuniversitar 

Ameninţări: 

 

• Decalări în timp la finalizarea 

reabilitării clădirilor 

• Modificări frecvente ale 

legislaţiei 

• Mediu financiar rigid şi ostil 

• Limite în asigurarea resurselor 

financiare în timp util 

 

 



 

 

 

2.3.3.  RESURSE UMANE 

Puncte tari: 

 

• Interes deosebit din partea unui 

număr important de elevi pentru 

activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare 

• Stabilitatea ofertei 

extracurriculare, fundamentată 

pe nevoi identificate la nivelul 

elevilor 

• Personal cu nivel de calificare 

ridicat şi interes pentru 

perfecţionare şi dezvoltare 

profesională, 

• Elevi cu nivel de pregătire 

iniţială ridicat şi potenţial 

intelectual deosebit (ciclul liceal) 

• Interes sporit al elevilor pentru 

educație, problemele locale și 

globale  

• Interes din partea elevilor şi 

cadrelor didactice în cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei 

• Competenţe lingvistice de nivel 

înalt în rândul elevilor şi 

cadrelor didactice 

• Capacitate instituţională 

adecvată pentru susţinerea de 

proiecte de cooperare europeană 

 

Puncte slabe: 

 

• Programul încărcat al elevilor 

• Absenţa unui cadru instituţional 

adecvat (protocoale) privind 

colaborarea cu instituţiile de 

cultură şi artă de la nivel local 

• Repartiţie neuniformă a iniţiativei şi 

implicării personalului în 

problemele unităţii de învăţământ 

• Oferta de meniu a cantinei 

insuficient variat 

• Posibilități de recompense și 

motivare reduse pentru profesori și 

elevi 

 

Oportunităţi: 

 

• Organizarea de activităţi 

extracurriculare destinate 

completării educaţiei şi 

formării profesionale a 

elevilor- Erasmus+ 

• Susţinere din partea 

comunităţii locale (părinţi) 

pentru activităţile 

extracurriculare şi 

extraşcolare 

• Existenţa unor oferte locale 

privind activităţile educative 

pentru elevi  

Ameninţări: 

 

• Limite în asigurarea resurselor 

financiare 

• Centralizarea excesivă a mişcării 

personalului didactic 

• Lipsa de atractivitate a carierei 

didactice 

 



 

2.3.4. RELAȚIA CU COMUNITATEA 

 

Puncte tari: 

 

• Interesul părinţilor pentru 

calitatea educaţiei oferite în 

şcoală – manifestat inclusiv 

prin rata ridicată de 

participare la şedinţele cu 

părinţii 

• Interes din partea elevilor şi 

cadrelor didactice pentru o 

relaţie activă cu 

reprezentanţii comunităţii 

locale 

• Existenţa unui număr mare de 

activităţi care implică 

parteneriat cu părinți 

Puncte slabe: 

 

• Absenţa unui cadru 

instituţional adecvat 

(protocoale) privind 

colaborarea cu instituţiile de 

cultură şi artă de la nivel local 

• Implicarea redusă a foştilor 

elevi şi profesori în dezvoltarea 

relaţiilor cu comunitatea locală 

Oportunităţi: 

 

• Interesul comunităţii pentru 

buna imagine a unităţii, 

considerată emblematică 

pentru municipiul Sf. 

Gheorghe 

• Existenţa unor oferte locale 

importante privind activităţile 

educative pentru elevi 

• Număr important de 

absolvenţi ai unităţii de 

învăţământ în poziţii cheie 

din comunitatea locală 

• Poziţie tradiţional bine 

stabilită în ierarhia ofertei 

educaţionale locale 

• Oraș cu ofertă bogată de 

programe culturale și 

posibilități sportive respectiv 

recreative 

• Posibilități de participare la 

proiecte locale, naționale, 

internaționale 

 

Ameninţări: 

 

• Limite în asigurarea resurselor 

financiare şi materiale necesare 

• Lipsa de interes a instituţiilor 

de cultură şi artă în realizarea 

unui cadru instituţional de 

colaborare cu unităţile de 

învăţământ 

• Instabilitate legislațivă 

• Stare pandemică prelungită 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBIECTIVE STRATEGICE  

 

Pentru formularea corectă a obiectivelor strategice, care reflectă așteptările profesorilor, ale 

elevilor și ale părinților am elaborat câte un chestionar pentru fiecare categorie, rezultatele au 

fost prelucrate, dezbătute și astfel am obținut obiective împărtășite care pot fi asumate de către 

întreaga comunitate școlară.  

 

Obiectivul strategic 1 

Creșterea în următorii 2 ani a ponderii mediilor generale peste 8 la Evaluarea Națională cu cel 

puțin 5% (de la 45% la 50%)  

 

Obiectivul strategic 2 

Creșterea până în anul 2023 al procentului de profesori implicați în activitățile ERASMUS+ la 

50%  și al elevilor la 20%  

 

Obiectivul strategic 3 

Identificarea și promovarea talentelor 

 

Obiectivul strategic 4 

Conștientizarea și sensibilizarea elevilor și a personalului școlii (didactic, nedidactic, didactic 

auxiliar) asupra problemelor ecologice prin creșterea numărului activităților educative 

formale , nonformale și informale respectiv creșterea participării la cursuri de formare adaptate 

noilor condiții numărului cu 25% în următorii 2 ani 

 

Obiectivul strategic 5 

Diminuarea până anul 2023 cu 20% a numărului absențelor din motive medicale prin 

promovarea unui stil de viață sănătos.



Obiectivul strategic 1 

 

Creșterea în următorii 2 ani a ponderii mediilor generale peste 8 la Evaluarea Națională cu cel puțin 5% (de la 45% la 50%)  

 

 

Argumentare 

  Colegiul nostru favorizează progresul, stimulează curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovaţia individului. 

Educaţia este unul dintre instrumentele cele mai puternice de care dispunem pentru a modela viitorul. C.N. ,,Székely Mikó” este o instituție de 

prestigiu, care se situează pe locul al III-lea în topul liceelor maghiare, după rezultatele de la Bacalaureat. În acest sens, absolvenții ciclului 

gimnazial, trebuie să fie conștienți de faptul că școala încurajează și susține performanța. Asumarea calității constituie o prioritate absolută. 

  C.N. ,,Székely Mikó” este exponentul excelenței în educație pentru că: 

- are rezultate foarte bune la examenele naționale, la olimpiadele și concursurile naționale 

- cadrele didactice dispun de înalte competențe în specialitate și în expertiză psihopedagogică 

- elevii sunt beneficiari ai proiectelor europene și contribuie la prestigiul unității  

- spațiile sunt dotate modern, răspunzând nevoilor de formare și de securitate ale elevilor 

- absolvenții sunt admiși la facultăți din țară și din străinătate, pe locuri bugetate. 

     Colegiul Național „Székely Mikó” funcționează pe trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal, această caracteristică dă naștere unei  

situații care diferă de cea a majorității colegiilor naționale. La ciclul primar elevii pot fi înscriși pe baza circumscripției, iar la ciclul gimnazial 

instituția are posibilitatea de a înscrie elevi din afara școlii doar în limita locurilor disponibile, majoritatea elevilor fiind cei care au terminat ciclul 

primar în cadrul școlii. Din această procedură rezultă faptul că la ciclul gimnazial  nu există o selecție pe baza unui examen, pe criterii de 

performanță, cu excepția examenului de limbă engleză, la finalul clasei a IV-a. Astfel, elevii din clasele gimnaziale trebuie motivați pentru a atinge 

performanțe deosebite. 

Puncte tari 

• mijloacele de învătământ moderne existente în şcoală; 

• cadre didactice bine pregătite profesional; 

• existența unui personal didactic stabil (titulari), ataşat de şcoală;  

 



Puncte slabe 

• reticența cadrelor didactice privind eficiența predării în mediul online. 

Direcții de acţiune 

a) Diversificarea ofertei curriculare în funcţie de: 

 legislaţia în vigoare, 

 nevoile de învăţare ale elevilor, 

 resursele umane, 

 resursele materiale, 

 nevoile comunitare. 

b) Diversificarea metodologiei de predare-învăţare. 

c) Modernizarea şi adaptarea mijloacelor de învăţământ la noile metodologii de învățare. 

d) Diversificarea procedeelor de evaluare în funcţie de potenţialul elevilor. 

e) Promovarea ofertei curriculare în rândul elevilor şi părinţilor. 

Monitorizare: 

 programe și planificări aprobate pentru cursurile opționale; 

 chestionare de testare a impactului asupra instruirii elevilor.  

 

PLAN OPERAȚIONAL: 

 

 
Obiectivul strategic 1: Creșterea în următorii 2 ani a ponderii mediilor generale peste 8, la Evaluarea Națională cu cel puțin 5% (de la 45% la 

50%)  

 

Domeniul 

funcțional 

Obiective 

specifice 

Acțiuni Termene Responsabili

tăți 

Resurse 

necesare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori 

de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare 

Resurse 

umane 

Încurajarea 

dezvoltării 

profesionale  

continue a 

cadrelor 

didactice 

prin 

Crearea unor oportunităţi 

de formare 

/ perfecţionare pentru 

cadrele 

didactice la nivelul şcolii 

în vederea 

însuşirii celor mai noi 

Permanent Responsabi-

lul pentru 

perfecționa-

rea cadrelor 

did. 

Resurse 

umane, 

materiale, 

financiare, 

digitale, de 

expertiză 

Cointeresare 

profesori 

Numărul de 

cadre 

formate 

Monitorizarea  

va fi realizată 

de 

Responsabilul 

pentru 

perfecționarea 

cadrelor did. 



participarea 

la 

programe de 

formare 

continuă în 

domeniul 

Evaluării 

Naționale 

metode de 

predare / evaluare 

Resurse 

umane 

Îmbunătăţir

ea 

participării 

elevilor 

(cantitativ şi 

calitativ) la 

activităţile 

didactice 

prin 

atragerea şi 

motivarea 

acestora 

Atragerea şi menţinerea 

personalului didactic cu 

performanţe deosebite 

 

 

Mai 

 

Directorii 

Responsabi-

lii de catedre 

Resurse 

umane, 

materiale, 

financiare 

Cooptarea 

unor profesori 

cu rezultate 

foarte bune în 

domeniul 

activităților 

instructiv-

educative 

Numărul de 

cadre 

didactice cu 

rezultate 

foarte bune 

la EN, 

respectiv la 

concursuri 

și 

olimpiade 

Echipa 

managerială 

Relații cu 

comunita-

tea 

Accent 

sporit pe 

învăţarea în 

clasă prin 

metode 

didactice 

moderne, 

interactive, 

centrate pe 

elev 

Îmbunătăţirea frecvenţei 

şi calităţii activităţilor 

metodice şi ştiinţifice la 

nivelul catedrelor de 

specialitate 

Permanent Responsabi-

lii comisiilor 

metodice 

Resurse 

umane, 

materiale, 

financiare, 

digitale 

Comunicare la 

nivel local, 

naţional şi 

european între 

cadrele 

didactice prin 

dotare tehnică 

şi participări la 

conferințe / 

seminarii de 

specialitate 

Comunicare 

eficientă cu 

IȘJ Covasna, 

cu Casa 

Numărul de 

cadre 

didactice 

care 

participă la 

conferințe, 

schimburi 

de 

experiență 

Numărul 

activități 

lor bazate 

pe 

schimburi 

de 

Echipa 

managerială 



Corpului 

Didactic 

experiență  

Curricu- 

lum 

Proiectarea 

și realizarea 

activității de 

predare-

învățare din 

perspectiva 

cerințelor 

EN pe 

parcursul 

ciclului 

gimnazial 

Studierea aprofundată a 

cerințelor EN și 

identificarea 

posibilităților de 

dezvoltare permanentă a 

competențelor și a 

conținuturilor formulate 

în programele elaborate 

pentru EN 

 

La începutul 

fiecărui an 

școlar 

Profesorii de 

lb. română, 

lb. maghiară 

și matematică 

care predau la 

ciclul 

gimnazial 

Resurse 

umane și 

materiale în 

conformitat

e cu 

obiectivul 

specific  

Familiarizarea 

în timp util a 

elevilor  cu 

cerințele EN 

Progresul 

măsurat 

prin analiza 

rezultatelor 

înregistrate 

la evaluarea 

inițială și 

cea 

sumativă a 

elevilor.  

Monitorizarea 

va fi realizată 

de către 

responsabilul 

comisiei 

metodice 

Identificarea și realizarea 

strategiilor  de dezvoltare 

individuală a elevilor în 

vederea asigurării 

progresului școlar   

Curricu- 

lum 

Valorificare

a 

posibilitățilo

r oferite de 

CDȘ 

Oferirea unor discipline 

opționale la Limba și 

literatura română, Limba 

și literatura maghiară, 

matematică, în cadrul 

cărora să se urmărească 

învățarea centrată pe elev, 

formarea competențelor 

cheie pentru educație 

permanentă 

ianuarie Echipa 

manageria- 

lă, 

diriginți 

Profesorii de 

lb. română, 

lb. maghiară 

și matematică 

care predau 

la ciclul 

gimnazial 

Resurse 

umane, 

materiale, 

financiare, 

digitale, de 

expertiză 

Rezultate mai 

bune la EN  

Creșterea 

numărului 

de 

discipline 

opționale la 

lb. română, 

lb. 

maghiară și 

matemati 

că. 

Echipa 

managerială 

Profesorii care 

predau 

discipline de 

examen 

RESUR 

SE 

MATERIA

LE 

Îmbunătățir

ea dotării 

cabinetelor 

de 

specialitate 

de lb. 

Identificarea și 

achiziționarea noilor 

materiale didactice 

(auxiliare, lucrări 

metodico-științifice, 

materiale digitale etc.) 

Permanent Directorii 

Responsabi-

lii de catedre 

Resurse 

umane, 

materiale și 

financiare 

Rezultate mai 

bune  și 

motivație 

sporită 

Creșterea 

numărului 

de elevi 

care au 

medii peste 

8 

Consiliul de 

administrație  



română, lb. 

maghiară și 

matematică 

cu materiale 

didactice 

dedicate 

ciclului 

gimnazial.  



Obiectivul strategic 2 

 

Creșterea până în anul 2023 al procentului de profesori implicați în activitățile ERASMUS+ la 50%  și al elevilor la 20%  

 

Argumentare  

 

În anul 2021 Colegiul Național „Székely Mikó” a fost acreditat Erasmus+ pentru 7 ani, pentru perioada 2021-2027. La depunerea candidaturii am 

lucrat cu o echipă formată din 15 persoane, 14 cadre didactice și un cadru didactic auxiliar- administratorul financiar.  

Creșterea până în anul 2023 a procentului de profesori implicați în activitățile ERASMUS+ la 50%  și al elevilor la 20%, operaționalizat pe primul 

an, contribuie implicit la realizarea misiunii instituției, prin dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini  cu dimensiunile umane tradiționale 

cognitivă (minte), fizică (corp) și emoțională (suflet). 

Într-un context în care se cere tot mai mult adaptarea profesorilor la noile tehnologii și apropierea de realitatea elevilor, ne dorim să creștem 

calitatea procesului didactic prin tehnici inovative de predare. Acest lucru devine posibil dacă toate cadrele didactice se deschid la noutățile 

educației online și la mijloacele media de învățare. 

Având în vedere că educația este un domeniu afectat de situația de sănătate actuală (situația pandemică), este util ca activitățile didactice să se 

orienteze, în perioada următoare pe conștientizarea importanței sănătății, astfel încât propunem activități de îmbunătățirea și promovare a unui stil 

de viață sănătos, prin educarea sănătății fizice, sănătății mentale și determinarea unui regim alimentar sănătos, dar și activități prin care să 

îndeplinim obiectivul de conștientizare și sensibilizarea elevilor cu vârste cuprinse între 9 – 18 ani (clasele III-XII) privind problemele de mediu 

prin educație ecologică formală și nonformală. 

 

Promovarea diversității și a toleranței face parte din valorile școlii, iar interesul pentru culturi diferite, precum și alte sisteme educaționale, din 

școlile vizitate.  

 

 

Punctele tari ale instituției în ceea ce privește resursa umană cu calificare ridicată, cu interes pentru dezvoltare; elevi deschiși pentru cooperare 

europeană, cu competențe lingvistice de nivel înalt; capacitatea instituțională de realizarea proiectelor 

 

Punctele slabe ca repartiția neuniformă a inițiativei și implicării personalului, posibilitățile de recompense și motivare redusă pentru elevi și 

profesori, puține activități nonformale și informale 

 

 

 



Direcții de acțiune: 

 

 

A. mobilități cu cadre didactice și cu elevi, pentru studierea bunelor practici și implementarea acestora în cadrul instituției noastre, respectiv 

multiplicarea rezultatelor în comunitate. 

B.  Pentru anul 2022 procentul de profesori implicați în activitățile Erasmus + țintim să urce la 30% față de 15% din anul 2021, și al elevilor la 

10% față de 2% din anul 2021. 

C. Dezbateri, inteviuri și prezentări de impresii, produse multimedia ca prezentare digitală, chestionare (cu itemi cantitavi și calitativi), filme, 

expoziții foto, ghid metodologic 

D. Cunoașterea diferitelor culturi va avea efecte și pe termen lung, contribuind la toleranță, acceptare, sensibilitate față de alte culturi și popoare 

E.  Organizarea unor focus-grupuri, concursuri pe teme ecologice, activități eco-creative, plantări de puieți și flori, colectare selectivă a deșeurilor, 

realizarea colțului verde al clasei, participarea la acțiuni de igienizare a mediului, activități ecocreative 

 

PLAN OPERAȚIONAL: 

 

 

 

Obiectivul strategic 2: Creșterea până în anul 2023 al procentului de profesori implicați în activitățile ERASMUS+ la 50%  și al 

elevilor la 20%  

Domeniul 

funcțional 

Obiective 

specifice 

Acțiuni Termene Responsabil

ități 

Resurse 

necesare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori 

de 

realizare 

Monitorizare, 

evaluare 

Resurse 

umane 

Creșterea 

interesului 

profesorilor 

și elevilor 

pentru 

implicarea 

în 

realizarea 

celor patru 

obiective 

Organizarea de întâlniri 

de informare pentru 

profesori 

 

Organizarea de întâlniri 

de informare pentru 

elevi și părinți 

 

 

Elaborarea procedurilor 

15.01.2022 

 

 

 

31.01.2022 

 

 

 

 

28.02.2022 

Director, 

coordonator 

Erasmus 

 

Echipa de  

coordonare 

Erasmus pe 

obiective 

 

Responsabil 

Resurse 

umane, 

materiale, 

financiare, 

digitale, 

de 

expertiză 

Cointeresare 

profesori 

 

 

Trezirea 

intereselor 

elevilor și 

părinților 

 

Transparența 

Dublarea 

profesori-

lor 

implicați 

 

Creșterea 

cu cinci 

ori al 

numărului 

elevilor 

Monitorizare

a  va fi 

realizată de 

director/ 

echipa de 

coordonare 

Erasmus+ 

 

Evaluarea va 

fi realizată 



stabilite 

prin 

proiectul 

Erasmus+ 

de selecție participanți 

la mobilități 

 

Pregătirea 

participanților  

 

 

 

Efectuarea mobilităților 

 

 

 

 

Prezentarea 

experiențelor 

 

 

 

înainte de 

mobilitate 

 

 

01.04.2022

- 

01.09.2022 

 

 

 

după 

mobilități 

selecție 

participanți 

 

Responsabil 

pregătire 

participanți 

 

Profesorii 

selectați 

 

  

 

Participanții 

la mobilități 

selecție, 

încredere 

 

Mobilități în 

siguranță 

 

 

Experiență, 

educație 

nonformală 

și informală 

 

Multiplicarea 

rezultatelor 

 

 

 

Asigurare 

călătorie, 

transport, 

cazare  

Program 

mobilitate 

 

 

Planuri 

implemen-

tare 

prin 

verificarea 

îndeplinirii 

indicatorilor 

de realizare, 

a atingerii 

rezultatelor 

așteptate și a 

obiectivelor 

specifice 

 

 

 

 

 



Obiectivul strategic 3: 

 

Creșterea până în 2025 cu 25% a procentului absolvenților care continua studiile sau se angajează în domeniul de pregătire. Identificarea, cultivarea 

și promovarea talentelor.  
 

 

Argumentare:  

În tradiția Asiei și Europei antice talentul este interpretat ca „dar” al naturii generoase, exprimat prin aptitudini cognitive excepționale: percepție, 

gândire, memorie. La Confucius, noțiunea de inteligență era legată de abilitățile excepționale de vedere și de auz, dar se extindea și asupra 

proceselor cognitive superioare. 

Școala are datoria să participe să organizeze  identificarea, cultivarea și promovarea acestuia. Această datorie și-a asumat-o și colegiul Național 

Székely Mikó, motivul fondării fiind crearea posibilității elevilor din zonele rurale, aferente orașului cu posibilități financiare mai precare să aibă 

o educație de calitate. Această misiune este în continuare asumată de Colegiu. Prestigiul dobândit în cei 163 de ani confirmă acest lucru.  

Înseamnă obligația asumării conștiente a responsabilității individuale și colective și presupune dezvoltarea a două funcții esențiale ale creierului 

uman – afectul și rațiunea. Talentul  este susținut de creativitate, motivație (intrinsecă și extrinsecă), de originalitate, solicită implicare, 

perseverență, curaj, înțelepciune, sensibilitate și interes. Demersul educativ pentru elevii cu capacități înalte se poate realiza prin identificarea 

aptitudinilor extraordinare, elaborarea prin colaborare de sarcini extraordinare, participarea la experiențe extraordinare de învățare. 

Școala are datoria să adopte un curriculum la decizia școlii (CDȘ) și alte programe formale, nonformale și outdoor care sprijină elevii talentați și 

sprijină orice fel de activitate care are ca scop identificarea elevilor cu talent deosebit și dezvoltarea lor.  

 Talentul are patru laturi:  

Creativitatea este un proces mental și social care implică generarea unor idei sau concepte noi, sau noi asocieri ale minții creative între idei sau 

concepte existente; este un concept multidimensional și se poate manifesta în multiple domenii. 

Motivația este în general acceptată ca fundamentală pentru creativitate, iar cei mai importanți factori motivanți sunt pasiunea intrinsecă (auto-

motivația) și interesul intrinsec de a efectua lucrarea (obiectul creației), care sunt mai eficienți decât motivația extrinsecă (recompense, 

recunoaștere).  

Imaginația/ activitatea imaginativă este un proces de generare a ceva original: oferirea unei alternative la ceea ce este convențional, de așteptat sau 

de rutină. 

Originalitatea poate fi de mai multe categorii: individuală (în raport cu rezultatul anterior al persoanei), relativă (față de grupul de care aparține) 

sau istorică (rezultatul este original în raport cu orice realizare anterioară în domeniul particular). 

 

 La o persoană talentată în afara celor enumerate  putem recunoaște caracteristici specifice: flexibilitate, capacitate, abilitate, aptitudini, inteligentă, , 

implicare, sensibilitate, fluență, perseverență, diligență, pasiune, curaj, motivație, moralitate, înțelepciune, senzitivitate, interes. Aceste aptitudini 



se pot identifica, dezvolta , menține și se pot promova.  

 

Direcții de acțiune:  

A. Creșterea numărului  absolvenților care continuă studiile, creșterea numărului  elevilor care participă la concursuri, olimpiade, conferințe, 

simpozioane.  

B. Îmbunătățirea rezultatelor la concursuri, olimpiade 

C. Identificarea elevilor talentați și organizarea mentoratului ( screening+mentoring) 

D. Promovarea elevilor identificați 

 
PLAN OPERAȚIONAL: 

Obiectivul strategic 3: Creșterea până în 2025 cu 25% a procentului absolvenților care continua studiile sau se angajează în domeniul de 

pregătire. 

Domeniul 

funcțional 

Obiective specifice Acțiuni Termen Responsabilități Resurse 

necesare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori de 

realizare 

Monitorizar

e, evaluare 
1.Curriculum • Identificarea talentelor 

 

• Organizarea procesului 

de învățământ 

• Adaptarea curriculum-

ului prin diferențiere și 

individualizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Managementul 

curriculum-ului 

Screening și 

psihodiagnoză 

Grupe diferențiate 

Autoorganizarea 

subiectului de 

învățat după o 

schemă personală; 

 Crearea unui 

mediu adecvat 

învățării în ritmul 

și stilul învățării 

elevului; 

 

Introducerea în 

curriculumul 

(CDȘ) elevilor a 

unor subiecte care 

permit 

aprofundarea 

Pe tot 

parcurs

ul 

anului 

școlar 

Consilierul 

psihopedagogic, 

profesori 

 

Profesori de 

specialitate 

 

 

 

Conducerea 

Colegiului 

 

 

 

 

 

Comisia de 

Curriculum 

 

Teste 

 

 

 

Plan 

adaptat 

 

 

 

Materiale 

auxiliare 

și 

didactice 

adecvate 

și adaptate 

 

 

 

 

Identificare

a unui nr de 

elevi cu 

talentați 

 

 

 

 

 

Nr. mai 

mare de 

elevi la 

programe 

extrașcolar

e CEX, 

MCC 

 

 

 

Creșterea cu 

25% 

Existența 

grupurilor 

diferențiate pe 

clase 

Nr. elevi 

identificați 

 

 

 

 

Nr. grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ministere, școli, 

ONG-uri 

 

 

 

 

 

• Promovarea talentelor 

prin sprijinire, 

susținere 

• Demersul educativ 

pentru elevii cu 

capacități înalte  

 

 

 

cunoștințelor 
Programe de burse 

Identificarea 

aptitudinilor 

extraordinare, 

elaborarea de 

sarcini 

extraordinare, 

participarea la 

experiențe 

extraordinare de 

învățare. 

 

 

 

 

 

Conducerea 

Colegiului 

 

 

 

 

 

Materiale 

promoțion

ale 

Întâlniri 

cu factorii 

de decizie 

 

 

 

 

 

 

Materii noi 

în 

curriculum 

 

 

 

 

Burse, 

sponsori, 

mentori ptr 

talente 

identificate 

Nr. materiilor 

noi introduse 

2.Resurse 

Umane 
• Sprijinirea profesorilor 

implicați în cultivarea 

talentelor 

Cursuri 

Burse 

 Conducerea 

Colegiului 

CCD, IȘJ 

Sponsori 

Fonduri 

accesate 

Nr. mare 

profesori 

implicați 

Creșterea cu 

25% a nr 

profesorilor 

Nr. cadre 

didactice 

implicate 

3.Resurse 

Materiale 
• Sprijinirea activităților 

extra curriculare 

Achiziționarea 

materialelor 

auxiliare necesare 

Soluționarea 

remunerării orelor 

suplimentare 

 Conducerea 

Colegiului 

Primăria 

Municipiului 

Fonduri 

extrabuget

are 

Motivația 

crescută 

Existența 

fondului 

necesar pentru 

realizarea 

remunerării 

Nr orelor 

suplimentare 

plătite 

Nr. material 

didactic 

achiziționat 

4.Relații cu 

comunitatea 
• Sprijinirea implicării 

comunității 

• Promovarea susținerii 

a elevilor cu talent 

deosebit și a metodelor 

( lucru în grupuri 

omogene, admitere 

etc) 

Popularizare, 

conștientizare 

Promovarea 

practicii de 

susținere a 

copiilor cu 

aptitudini înalte: 

gruparea pe școli, 

 Comisia 

Curriculum 

 

Palatul Copiilor 

 

CCD 

IȘJ 

 

Pliante, 

prezentări, 

participare 

în mass 

media 

Implicarea 

factorilor 

decizionali, 

sprijin mai 

mare din 

partea 

autorităților

, și a 

Existența 

pliantelor, 

întâlnirilor,  

 

 

 

 

 

Site web al 

Colegiului 

 

Nr. factori 

prezenți în 

campanie 

 

 



clase și grupe 

speciale 

Promovarea 

centrelor de 

excelență, a 

metodei 

MINDLAB, MCC 

Activitățile de la 

Palatele Copiilor 

și cercuri 

tematice/ pe 

discipline 

Îmbogățirea 

programelor 

școlare (ex. prin 

activități practice, 

aplicative) 

Programe 

educaționale 

susținute de ONG-

uri și tabere de 

vară cu programe 

instructiv – 

educative. 

 

 

 

 

 

 

 

MCC 

 

 

Palatul 

Copiilor/diriginți 

 

 

 

Diriginți 

părinților, 

diminuarea 

stigmatizari

i 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijin mai 

mare, sponsori 

pentru 

programe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. activități 

desfășurate 

din fonduri 

atrase 

 

  



Obiectivul strategic nr 4 

  

Conștientizarea și sensibilizarea elevilor și a întregului personal al școlii asupra problemelor ecologice și de sănătate prin creșterea numărului 

activităților formale, nonformale și informale, creșterea participării la cursuri de formare adaptate noilor condiții, cu 25% în următorii 2 ani  

 

Argumentare 
 

În noul context pandemic și în condițiile în care școala funcționează încă în regim de reconstrucție, educația trebuie să se adapteze, iar actanții direct 

implicați să conlucreze pentru a avea cele mai bune rezultate, fără stresul cauzat schimbării și noutăților 

 

Ținta strategică propusă este născută din : 

1. analiza vulnerabilităților instituționale, în ceea ce privește resursele umane: posibilitățile reduse de motivare (atât a elevilor, cât și a cadrelor 

didactice), mișcarea personalului didactic, repartizare neuniformă în luarea de inițiativă) 

2. din noul context social și de sănătate, pandemic, în care școala a avut nevoie de o adaptare și upgradare foarte rapidă pentru a face față 

nevoilor școlare și pentru motivarea elevilor 

3. din  nevoia continuă de învățare, de evoluție a fiecărui individ, în parte, pentru menținerea motivației interne și dezvoltarea profesională 

4. și, de asemenea, vine în întâmpinarea și în sprijinul angajaților care pot suferi modificări comportamentale și psihice cauzate de pandemie 

Așadar, ce ne dorim ? Motivare interioară mai bună pentru toți angajații, dar și pentru elevi, creșterea performanței în muncă pentru implicare și 

inițiativă crescută, adaptarea cu succès la noile condiții de schimbare, într-un mediu mai sănătos și mai primitor.  

Școala este o instituție vitală pentru societate. Ea trebuie să aibă personal calificat capabil să se adapteze vremurilor în continuă schimbare. Credem 

în educația practică, care poate motiva elevul, astfel încât e necesar pentru cadrele didactice să se formeze continuu, să participe la cursuri care să 

aibă adaptabilitate imediată. De asemenea, credem în competențe . Viitorul și piața muncii caută competențe practice pe care un tânăr să le 

conștientizeze și să le dezvolte, astfel încât, în școală, toți angajații trebuie să-și dezvolte competențele (profesorul pentru a putea transmite mai 

departe elevilor, ceilalți angajați pentru a munci mai bine și a forma o echipă unde se comunică eficient și se promovează aceleași valori). 

Credem într-o educație care aduce starea de bine și se desfășoară într-un context sănătos, de aceea efectele unei educații altfel se văd în măsura în 

care putem face față schimbărilor mai ușor și facem învățământ de calitate chiar și în condiții neprielnice. Când suntem adulți capabili să-și 

gestioneze viața (relațional, emoțional, intelectual și fizic), putem să dăm mai departe nu doar cunoștințe, ci și starea de bine.  

Dintre toate procesele de resurse umane care pot fi dezvoltate în cadrul organizatiilor, procesul de motivare ocupă un loc central deoarece, într-o 

măsură sau alta, toate celelalte derivă din buna funcționare a acestuia. Motivarea constă în corelarea necesităţilor, aspiraţiilor şi intereselor 

personalului din cadrul instituției cu realizarea obiectivelor și exercitarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor atribuite. Motivarea este 

raţiunea de a face ceva, motorul oricărei acţiuni umane, ansamblul factorilor interni (trebuinţe, nevoi, motive) care îi determină pe oameni să se 



comporte în diferite moduri. Motivarea are drept scop stimularea angajatilor in obtinerea de performante. Ea pleaca de la premisa că indivizii sunt 

unici, iar tehnicile motivaționale trebuie adaptate în funcție de nevoile fiecărui individ.  

Rolul motivaţiei nu se limitează la a-i face pe oameni să muncească, ci merge până la a-i face să muncească bine, lucru care implică utilizarea 

integrală a resurselor fizice şi intelectuale de care dispun indivizii Între motivaţie şi performanţă există o relaţie de condiţionare reciprocă. Spre 

deosebire de bani, oamenii reprezintă pentru echipă mult mai mult. Sistemul lor de nevoi, de valori, gradul lor de motivaţie şi satisfacţie vor 

determina întotdeauna performanţele individuale şi organizaţionale. De fapt, nici o organizaţie nu poate exista fără resursele umane care o 

alcătuiesc. Resursele umane devin astfel principalele resurse ale unei organizaţii, având în vedere că acestea sunt singurele capabile să producă şi 

să reproducă toate celelalte resurse utilizate de o companie: informaţionale, materiale, financiare.  

In ziua de azi, când schimbările pe plan modial datorate evoluției tehnologiei și contextului social și de sănătate sunt extrem de diverse și de 

neprevăzute, organizatiile trebuie să își mențină performanța la un nivel cât mai ridicat pentru a supraviețui într-o piață extrem de fluidă. Adaptarea 

serviciilor din școală la noile provocări reprezintă o necesitate. Indiferent de vârstă, a fi foarte bun la locul de muncă în ceea ce faci nu mai 

reprezintă un atu în asemenea condiții. Participarea la cursuri de formare sau de perfectionare în domeniul de activitate sau în domenii conexe 

oferă șansa de a te putea adapta rapid la schimbările care au loc in organizație, comunitate, dar și în lume. Cursurile de formare pot să asigure 

adaptarea procesului didactic la noutățile datorate educației hibride și online, dar și nevoii crescute, în această perioadă, de a folosi cât mai multe 

metode și mijloace didactice centrate pe elev pentru a le stimula creativitatea, curiozitatea și a le crește motivația.  

Există sentimente, stări, emoții dificile pe care le experimentăm în timpul pandemiei, tristete, dezamagire, furie, vinovatie, frustrare sau singuratate, 

care, sunt răspunsuri normale în această perioadă, la condiții anormale. Ne întristăm și experimentăm durerea, pierderea sau teama. Este important 

să adoptăm o abordare plina de compasiune pentru noi înșine și pentru cei din jurul nostru. Acest lucru ne fragmentează sentimentul de siguranță 

care pe parcurs se pierde. Este o experiență complet nouă pentru toți fiecare o gestionează în felul său, astfel încât un set de cursuri de leadership 

personal este util tuturor (atât cadre didactice, cât și elevi sau personal didactic auxiliar și nedidactic) pentru gestionarea mai eficientă a activităților, 

emoțiilor, pentru o comunicare cât mai asertivă, dar și pentru a face față mai ușor schimbărilor. Toate aceste obiective și inițiative vin în sprijinul 

personalului angajat pentru a crește calitatea muncii și a da sentimentul de siguranță și lucru într-un mediu plăcut și sănătos. În acest fel,  starea și 

munca angajaților asigură și procesului educational eficiență și bunăstare.  

 

 

 

Direcții de acțiune: 

A. Creșterea calificării profesionale, adaptate perioadei 

B. Creșterea eficienței în muncă, dar și a motivației interioare 

C. Creșterea nivelului de implicare prin luare de inițiativă 

D. Implicarea întregului personal în activitățile de menținere a procesului educațional în contextul noilor spații și eficientizare 

funcționalității spațiilor avute (atât a celor de studiu, cât și a celor verzi) 



 

 
PLAN  OPERAȚIONAL:  

 

 

Obiectivul strategic 5: Diminuarea cu 20% a numărului absențelor  din motive medicale, prin promovarea unui stil de viață sănătos 

Domeniul 

funcțional 

Obiective 

specifice 

Acțiuni Termene Responsabili

tăți 

Resurse 

necesare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori 

de 

realizare 

Monitorizaree

valuare 

RESURSE 

UMANE 

Creșterea 

numărului de 

angajați 

calificați și 

implicați 

Identificarea cadrelor 

didactice, dar și a 

personalului didactic 

auxiliar și nedidactic cu 

deficit de perfecționare 

Sept-nov 

(la începutul 

fiecărui an 

școlar) 

CA 

Comisia de 

perfecționare 

 Fiecare 

angajat va 

parcurge în 

intervalul 

2021-2025 cel 

puțin un curs 

de 

perfecționare 

Chestionar

e 

Statistici 

CA 

  Identificarea resurselor de 

cursuri și popularizarea 

ofertei de cursuri 

Nov-ian Comisia de 

perfecționare 

Cursuri 

CCD, alte 

cursuri 

specifice 

(de 

sănătate, 

administraț

ie, scriere 

proiecte, 

ecologie, 

gestionarea 

emoțiilor și 

comunicare

,gestionare

a resurselor 

materiale 

etc) 

Alegerea 

cursului pentru 

specificul și 

calificarea 

fiecărei 

persoane 

Specificitat

ea și 

caracterul 

divers al 

cursurilor, 

adaptabilita

tea 

cursanților 

la cerințe și 

tematică, 

aplicabilitat

ea în 

realitatea 

imediată (la 

clasă și în 

școală, în 

domeniul 

fiecăruia) 

Fișe de 

monitorizare 

Raport 

activitate 



 Informarea 

mai rapidă în 

ceea ce 

privește 

noutățile 

tehnologice 

Diseminarea informațiilor 

și folosirea cunoștințelor 

dobândite 

Pe parcursul 

anului școlar 

Fiecare 

angajat 

Resurse de 

timp 

Adaptabilitate

a la nevoile 

personale și 

aplicabilitatea 

noțiunilor 

dobândite: 

70% din 

profesori vor 

folosi 

mijloacele 

tehnice 

99% din 

personalul 

didactic 

auxiliar și 

nedidactic va 

folosi 

mijloacele 

tehnice și 

materiale de 

care dispune 

școala 

Eficiență 

mai mare la 

clasă, ori în 

afara clasei 

CA 

 Creșterea 

eficienței în 

muncă 

Pentru cadre didactice: 

Cursuri de folosire a 

mijloacelor tehnice 

Curs de leadership 

personal (gestionarea 

emoțiilor, creșterea stimei 

de sine)  

 

Pentru personalul auxiliar 

didactic și nedidactic: 

Cursuri de ecologie 

Cursuri de prim-ajutor 

Cursuri de comunicare, 

Pe parcursul 

anului școlar 

Fiecare 

angajat 

Un 

curs/2021-

2025 

Dobândire de 

noi cunoștințe 

 

Creșterea 

stimei de sine 

 

Comunicare 

mai 

bună/eficientă 

în contactul cu 

membrii 

educaționali, 

dar și cu 

Creșterea 

cu cel puțin  

o inițiativă 

pe an din 

partea 

fiecărui 

membru al 

echipei 

(cadru 

didactic sau 

personal 

auxiliar 

didactic și 

Un proiect /an 

(cu clasa, cu 

colegii, școala) 

pentru care să 

se realizeze 

documente și 

rezultate 

 

 

 

 

 

 



leadership personal și 

gestionarea emoțiilor 

Cursuri de administrare a 

patrimoniului și a 

resurselor financiare 

comunitatea 

 

 

nedidactic) 

 

Creșterea 

inițiativei 

creatoare 

prin 

participare/

organizare/

coordonare 

de cel puțin 

o activitate 

pe școală și 

cel puțin 2 

la nivel de 

clasă (în 

cazul 

diriginților) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Implicarea 

întregului 

personal în 

procesul de 

luare de 

inițiative 

Cursuri de scriere de 

proiecte  

An școlar Bibliotecar  

Administrato

r financiar  

Curs 

specific 

Scriere 2 

proiecte de 

achiziție carte 

Gestionarea 

resurselor 

financiară mai 

eficientă  

Dobândire 

fonduri de 

carte 

(pentru 

bibliotecă 

și pentru 

premierea 

elevilor 

merituoși) 

CA 

 Eficientizare

a resurselor 

de spațiu și 

desfășurarea 

procesului 

educațional 

într-un mediu 

prielnic și 

sănătos 

Amenajări spații 

exterioare 

Igienizare  

Utilizarea corectă a 

spațiilor de lucru și 

circulație  

Primăvara  

Anul școlar 

Administrato

ri, îngrijitori 

 Spații 

frumoase, 

întreținute 

corect și 

eficient (în 

condiții de 

spații în 

construcție)  

Menținerea 

spațiului 

verde din 

curțile 

școlilor 

Administrator  



 

Obiectivul strategic 5 

 

 Diminuarea până anul 2023 cu 20% a numărului absențelor din motive medicale prin promovarea unui stil de viață sănătos 

 

Argumentare 

 

 Promovarea unui stil de viață sănătos nu a fost niciodată mai importantă ca acum, un om sănătos nu încarcă sistemul medical suprasolicitat. 

Adevarata preocupare pentru stilul de viață sănătos include  preocuparea pentru sănătatea fizica, dar și preocuparea pentru activități ale minții și 

sufletului. Nevoia practicării exerciților fizice precum și oportunitatea acestora este incontestabilă, iar prin abordarea sănătății mentale atingem 

noțiuni ca: inteligență emoțională, empatie, comunicare și dezvoltare personală. Instituția noastră deține cantină școlară unde de asemenea se va 

implementa un meniu cât mai sănătos, dar trebuie avute în vedere și cerințele specifice ale unor elevi. 

 

Pornind de la punctele tari ale instituției în ceea ce privește  

interesul deosebit din partea unui număr important de elevi pentru activităţi extracurriculare şi extraşcolare, cultural, ecologie, de sport și sănătate 

(domeniul resurse umane), respectiv 

existenţa unor oferte locale privind activităţile educative pentru elevi (domeniul relații cu comunitatea) 

prin acest obiectiv strategic se dorește îmbunătățirea punctelor slabe ca  

accentul relativ scăzut asupra sănătății mentale și psihice ale elevilor (domeniul resurse umane), respectiv  

un număr redus de activități nonformale și informale (domeniul curriculum) 

prin implicarea unui număr cât mai mare de elevi în activități privind educarea sănătății fizice, sănătății mentale și determinarea unui regim 

alimentar sănătos. 

 

 

Direcții de acţiune : 

Proiectarea unor activități informale și nonformale care vizează educarea sănătății 

Implicarea a cât mai mulți elevi în activități privind educarea sănătății fizice, sănătății mentale și determina-rea unui regim alimentar sănătos 

 

 

 

 

 



 
PLAN OPERAȚIONAL 

 

Obiectivul strategic 5: Diminuarea cu 20% a numărului absențelor  din motive medicale, prin promovarea unui stil de viață sănătos 

Domeniul 

funcțional 

Obiective 

specifice 

Acțiuni Termene Responsabili

tăți 

Resurse 

necesare 

Rezultate 

așteptate 

Indicatori 

de 

realizare 

Monitorizaree

valuare 

Curriculum 

 

Proiectarea 

unor 

activități 

informale și 

nonformale 

care vizează 

educarea 

sănătății 

Organizarea de întâlniri 

de lucru pe ani de studiu 

pentru stabilirea 

priorităților și proiectarea 

activităților  

 

Organizarea de întâlniri 

de informare pentru 

părinți  

 

Încheierea, după caz, a 

unor protocoale de 

colaborare cu diferite 

organizații 

 

Pregătirea activităților  

 

 

Ian.-febr. 

2022 

 

 

 

 

Febr. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Profesori 

pentru 

învățământ 

primar, 

diriginți, 

coordonator 

pentru 

proiecte și 

programe 

educative 

școlare și 

extrașcolare 

Medicul 

școlar 

 

 

Resurse 

umane, 

digitale 

 

O mare 

varietate de 

programe și 

proiecte cu 

tematica 

educarea 

sănătății 

 

Procese 

verbale/ 

alte dovezi 

ale 

ședințelor 

de lucru 

 

Numărul 

activități-

lor 

organizate 

 

 

 

 

 

Monitoriza-re 

director/ 

director 

adjunct/ 

CEAC 

 

 

 

Resurse 

umane 

Implicarea a 

cât mai mulți 

elevi în 

activități 

privind 

educarea 

sănătății 

fizice, 

sănătății 

mentale și 

Participare la programe și 

proiecte care vizează 

educarea sănătății 

 

Workshopuri în 

parteneriat cu elevii din 

țara vizitată pentru a 

studia modalitățile de 

organizare a Programului 

“Școală sănătoasă ”, în 

Martie-iunie 

2022 

Director 

Profesori 

pentru 

învățământ 

primar, 

diriginți, 

coordonator 

pentru 

proiecte și 

programe 

Resurse 

materiale, 

financiare, 

digitale, de 

expertiză 

Trezirea 

interesului 

elevilor pentru 

un stil de viață 

sănătos 

 

Mai puține 

absențe din 

motive 

medicale 

Numărul 

elevilor 

implicați în 

activități 

 

Organizare 

focus-grupuri 

Chestionare de 

evaluare în 

rândul 

participanți-

lor direcți 

Fișe de 

monitorizare 

Rapoarte de 



determina-

rea unui 

regim 

alimentar 

sănătos 

cadrul proiectului 

Erasmus+ 

 

Schimb și transfer de bune 

practici prin activități 

locale pentru clasele de 

gimnaziu și liceu în 

domeniul sănătății fizice, 

 

Dezvoltarea abilităților 

sociale (încrederea în 

sine, responsabilitate, 

luarea deciziilor, 

inteligența emoțională, 

comunicarea nevoilor 

personale) prin programe 

nonformale. 

 

educative 

școlare și 

extrașcolare 

Coordonatorp

roiect 

Erasmus+ 

 activitate 



 



Analiza chestionarului
în vederea elaborării PDI 
CADRE DIDACTICE



1.a 100 % dintre profesori au participat la cursuri de formare în ultimii 2 ani.



1.b 100 % dintre respondenți și-au manifestatintenția de a participa la cursuri de formare în următorii ani.



2.a  66 % dintre profesori consideră că relația profesor-elev este destinsă, deschisă.



2.b 97 % dintre profesori sunt de acord cu afirmația conform căreia elevii au formate abilități de lucru în echipă.



2. c  96 % dintre profesori cred că elevii își pot exprima liber opiniile.



2.d 25 % dintre profesori afirmă că elevii din clasele terminale manifestă un interes mai scăzut față de disciplinele la care nu dau 
examen.



2.e 87 % dintre profesori sunt mulțumiți în foarte mare și în mare măsură de oferta curriculară și extracurriculară a unității de 
învățământ.



2.f  86 % dintre respondenți sunt în mare măsură sau în foarte mare măsură mulțumiți de progresul elevilor.



2.g 98 % dintre profesori sunt mulțumiți de condițiile asigurate pentru dezvoltarea profesională.



2.h  Doar 8 % dintre profesori consideră că absenteismul reprezintă o problemă în cadrul unității.



2.i 28 % din colectivul profesorilor crede că elevii nu cunosc efectele și riscurile consumului de droguri.



2. j Doar jumătate dintre profesori consideră că elevii cunosc efectele fenomenului de bullying.



2.k  74 % dintre profesori sunt mulțumiți de baza materială a școlii. Consideră că se impun investiții în următoarele teritorii:

-reînnoirea clădirii

-investiție în echipamente tehnice: table interactive, materiale pentru transmiterea online a orelor de curs

-un laptop/calculator în fiecare clasă pentru predarea online sau hibrid



3. Majoritatea profesorilor consideră că relațiile de muncă sunt bune, foarte bune; se bazează pe colaborare și respect. Există însă 2 
% dintre profesori care consideră că sunt și tensiuni generate de restricții și de procesul de educație hibrid.



4. Domeniile care necesită o îmbunătățire sunt, în ordine descrescătoare:

-dezvotarea relaților comunitare

-resurse umane și materiale

5. Profesorii afirmă că nivelul participării elevilor, părinților, profesorilor la activitatea școlii este foarte bun și bun, părinții sunt deschiși și se implică în mod 

activ în activități.

6. Măsurile propuse pentru extinderea și îmbunătățirea paticipării actorilor educaționali esențiali la activitățile școlii sunt:

-programe creative, recreative

-cooperare, proiecte comune

7. Proiectele în care s-ar implica profesorii în următorii 4 ani sunt:

-Erasmus

-Proiecte multiculturale

-Proiecte care vizează igiena mentală a elevilor



8. Propuneri pentru PDI:

-implicarea unui număr mai mare de elevi în proiecte (nu doar 4-5-10 elevi)

-angajarea unor specialiști în domeniul IT și al echipamentelor tehnice

-optimizarea rețelei de internet

-mai multe cabinete de informatică

-ateliere de dezvoltare personală



Analiza chestionarului
în vederea elaborării PDI

ELEVI



1.a  44,2 %  dintre elevi consideră că relația cu diriginte/profesor este foarte apropiată, 30,2 % dintre 
elevi cred că această relație este destul de apropiată, 5, %  nu sunt deloc de acord cu acest fapt, 19,8 %  
sunt în mică măsură de acord.



1.b  73,2 % dintre respondenți sunt de acord cu  afirmația, conform căreia colegiul asigură elevilor o 
educație de calitate, 16,3 %  cred că nivelul de predare-învățare este mediu; 5,8 % sunt de acord cu 
această afirmație  în mică măsură; 4,7 % sunt nemulțumiți de nivelul educației.



1.c 55,8 % dintre elevi sunt „puternic de acord” și „de acord” cu afirmația conform căreia școala 
colaborează într-o măsură suficientă cu elevii; 29, 1 % dintre elevi sunt „de acord” cu această afirmație, 
iar 11,6 % nu sunt de acord; 3,5 % consideră afirmația absolut neadevărată. 



1.d  84,9 % dintre elevi se simt în siguranță în incinta școlii; 9,3 % se simt oarecum în siguranță; 2,3 % 
se simt în siguranță în mică măsură, iar 3,5 %  nu se simt în siguranță deloc.



1.e  53,5 % dintre elevi susțin că sunt mulțumiți în foarte mare sau în mare măsură cu adaptarea 
profesorilor la predarea online; 21,1 % sunt oarecum mulțumiți; 15,1 % sunt un în mică măsură 
mulțumiți, iar 2,3% nu sunt mulțumiți deloc.



1.f  66,3 % dintre respondenți susțin că sunt foarte mulțumiți sau mulțumiți de frecvența feedbackului 
din partea profesorilor pentru activitățile desfășurate; 25,6 % sunt destul de mulțumiți; 8,1 % sunt 
mulțumiți în mică măsură; 0% nu sunt mulțumiți deloc.



2. 96,5 % răspund că nu au fost victime ale unor acte de violență în școală, dar 3,5 % răspund afirmativ.



Dintre cele 7 răspunsuri, unul afirmă că nu ar exista astfel de probleme în școală, ceilalți 6 cred că 
profesorii sunt neputincioși în cazurile de violență între elevi. Un elev afirmă că și-a schimbat școala în 
fiecare an din cauza actelor de violență.



3. Descrierea relației personale cu școala cuprinde următoarele categorii de răspunsuri:

- relația este prietenoasă, bună;

- școala oferă un mediu sigur, protector;

- școala este  a doua casă, unde există atât bucurii, cât și supărări;

- câteodată sunt stresat din cauza temelor și a așteptărilor.

4. Elevii răspund că dacă constată o problemă pe care o comunică unui profesor/directorului școlii 

problema este în mare măsură soluționată, în majoritatea cazurilor, doar depinde de profesorul căruia i 

se adresează. Profesorii sunt empatici, sunt și cazuri în care problemele sunt neglijate.



5.  Evenimentele plăcute sunt:

- orele care s-au ținut în laborator, cu experimente

- vizită la muzeul la expoziția despre istoria școlii, vizita la bibliotecă

- festvitatea de deschidere a anului școlar

- excursia/tabăra din timpul vacanței de vară

Evenimente neplăcute sunt:

- întoarcerea după școala online-cu multe teste de evaluare

- vestea că toate activitățile extracurriculare se vor putea deșfăsura numai pentru cei vaccinați

- purtarea măștii

- școala online, necesită mai multă atenție, concentrare



6. Majoritatea elevilor consideră că dotările școlii sunt în stare corespunzătoare, cărțile însă nu sunt în 

stare bună. Sunt mulțumiți de echipamentele sportive. 

Ar dori ca în fiecare sală să fie un proiector pentru ore mai creative.

7. Elevii relatează că profesorii se bucură dacă sunt activi la oră, reacționează pozitiv dacă elevii aduc 

completări sau experiențe personale la tema actuală.

Există profesori care apreciază ideile personale cu puncte, note. Criticile însă nu sunt apreciate.



8. Aspecte care ar putea fi îmbunătățite:

- activități extracurriculare, deplasări în străinătate, tabăra bobocilor,

- realția profesor-elev

- programe pentru elevi, radioul să funcționeze din nou

- întocmirea orarului

- igiena toaletelor

- condițiile din internat (mai ales micul dejun)

- acces la internet în fiecare clasă și pentru elevi

- pauza mare (20 de minute)



Analiza chestionarului
în vederea elaborării PDI
PĂRINȚI



1.a  84 % dintre respondenți nu fac parte din Comitetul reprezentativ al părinților.



1.b  60,9 %  dintre părinți consideră că oferta extracurriculară a școlii este diversificată, atractivă.



1. c  84,2 % afirmă că nu există acte de violență în școală.



1. d  81,2 % dintre părinți cred că școala lasă timp suficient pentru ca elevii să își rezolve temele pentru 
acasă și să își realizeze proiectele. Cei 19,3 % care nu sunt mulțumiți de acest aspect, afirmă că elevii 
au multe teme pentru acasă, orarul  lor este foarte încărcat, petrec mult timp la școală, nu au suficient 
timp pentru a face sport sau a participa la diferite ateliere.



1.e 95 %  dintre părinți nu au participat cu propuneri de îmbunătățire a activității din cadrul școlii. 5 % 
și-au adus aportul la îmbunătățirea actului educațional. Propunerile au fost următoarele: 
-activități de cooperare
-părinții să aibă posibilitatea de a alege la ce învățător să își înscrie copilul
-ofertă CDȘ mai atractivă



2.a 89 % dintre părinți consideră că relația părinte-diriginte este apropiată, deschisă.



2. b 75,7 % dintre părinți sunt mulțumiți de calitatea actului de predare la ore.



2. c  80 % dintre respondenți sunt mulțumiți de baza materială de care dispune școala.



2.d 70,3 %  dintre părinți consideră că oferta curriculară și extracurriculară corespunde nevoilor elevilor 
și comunității.



2. e  77,7 % dintre respondenți afirmă că școala a luat toate măsurile în vederea asigurării calității 
procesului educativ desfășurat online.



2.f  76,7 % dintre părinți se consideră mulțumiți de condițiile asigurate de către școală în vederea 
dezvoltării personale și profesionale a elevilor. 



2.g 73,3 % dintre părinți cred că evaluarea este obiectivă.



3. Majoritatea respondenților descriu relația părinte-școală în termeni pozitivi.

4. Domeniile care trebuie îmbunătățite:

▪CURRICULUM

Părinții consideră că ar trebui corelat curriculum-ul cu realitatea secolului a XXI-lea, programa 
școlară este încărcată, orarul elevilor este extenuant și nu se pune accent pe formarea 
competențelor utile în viață.

▪RESURSELE MATERIALE

Se impune dotarea toaletelor cu obiecte sanitare și modernizarea spațiilor sanitare.                                
Există nemulțumiri legate de dimensiunea unor săli de clasă, mai ales la gimnaziu.                                    
Se solicită modernizarea site-ului școlii.

▪RELAȚIILE COMUNITARE

Părinții consideră că este nevoie de îmbunătățirea relațiilor comunitare.



5. Alte aspecte care ar trebui luate în considerare:

-dotarea sălilor de clasă cu materiale didactice

-motivarea elevilor

-activități care vizează cooperarea, spiritul de echipă

-transparență

-îmbunătățirea calității materialelor din care se confecționează uniforma școlară

-activități de dezvoltare personală

-activități interactive


