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Diagnoza situaţiei şcolare 

 

 

Analiza calității educației. Analiza mediului intern și extern 

 

Şcoala noastră se găseşte în cartierul  Beclean  din municipiul Odorheiu Secuiesc. Este o 

şcoală gimnazială cu ciclu primar şi ciclu gimnazial, cu două clase paralele în fiecare an de 

studiu, exceptând clasa a III-a, cu trei clase. Numărul de clase s-a redus începând cu anul 

școlar 2016-2017 de la 20 la 19 clase, odată cu desființarea clasei simultane din strada 

Bradului (Cădișeni). 

Efectivul de elevi este de 500 în anul 2016. Acest efectiv s-a modificat în felul următor în 

perioada anilor precedenți: 465 de elevi în 2004, 413 în 2012, 525 în 2014. Din punctul de 

vedere al numărului de săli de clasă acest număr de elevi este corespunzător.  

Numărul mediu de elevi/ clase arată următoarele valori: 25 de elevi la nivel primar (inclusiv 

clasele pregătitoare) și 27 de elevi la nivelul claselor V-VIII. Numărul mediu de elevi/ clasă la 

nivel de școală este de 26 de elvi. 

 

 În momentul de faţă şcoala dispune de 19 săli de clasă, un laborator de fizică-chimie și o sală 

de calculatoare. Clădirea principală a școlii este reabilitată. Lucrările efectuate în cadrul 

proiectului POR, s-au finalizat în perioada octombrie 2014- mai 2015. În cadrul proiectului 

clădirea principală a fost reînnoită în totalitate. Reabilitarea a inclus următoarele lucrări: 

-schimbarea sistemului de termoficare 

-schimbarea sistemului electric, inclusiv a corpurilor de iluminat 

-schimbarea tâmplăriei 

-izalore termică exterioară 

-finisaje interioare 
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-pardoseală din pvc modernă 

În momentul de față sunt necesare lucrări ulterioare cauzate de modificarea normativelor față 

de cele pe care s-a bazat Proiectul tehnic realizat în anul 2007. Modificările sunt necesare 

pentru primirea autorizației ISU. 

Sala de sport, clădirile anexe, inclusiv biblioteca școlii și sălile de lectură, cele două terenuri 

de sport și curtea școlii trebuie modernizate pentru a putea asigura condiții prielnic unor 

activități școlare de calitate. De asemenea este necesară achiziționarea de noi calculatoare, 

performante în sala de informatică, deoarece conform noului plan-cadru valabil începând din 

anul școlar 2017-2018 în clasa a V-a TIC devine disciplină obligatorie la nivel gimnazial. 

Dotarea școlii. După terminarea reabilitării clădirii principale s-a urmărit dotarea sălilor de 

clasă. În anul 2016 în toate sălile de clase și în cele două laboratoare se găsesc 

videoproiectoare moderne. La nivel gimazial 9 din cele 11 cadre didactice dispun de 

laptopuri. De asemenea, s-a urmărit schimbarea tablelor vechi cu table școlare de calitate 

superioară: în prezent în 12 săli de clasă există table noi. 

 

Rezultatele la învățătură. La sfârșitul anului școlar 2015-2016 s-au înregistrat următoarele 

rezultate la învățătură: 

Rezultate la clasele I-IV (%) 

 

Anul 
Număr 

elevi 
Satisfăcător Bine Foarte bine 

I.A, B 57 1,7 33,3 64,9 

II.A,B,C 81 11,1 27,1 61,7 

III.A,B 50 14,0 28,0 58,0 

IV.A,B 56 8,9 30,3 58,9 

 

Rezultate la clasele V-VIII (%) 

 

Clasa 
Număr 

elevi 

Nr. 

repetenți 

5-

5,9

9 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 
9-9,99 10 

Nr. 

corigenți 

V. A, B 55 - - 10,9 23,6 20,0 45,4 - 4 

VI. A, B 53 1 - 9,4 11,3 20,7 54,7 1,8 7 

VII. A, B 46 1 6,5 23,9 19,5 21,7 21,7 - 6 

VIII. A, B  55 - - 9,0 9,0 34,5 36,3 1,8 5 

 

Rezultatele la evaluările naționale, clasa a VIII-a  
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Disciplina 5 alatt 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Limba 

română 

10 12 6 8 5 6 - 

% 21,2 25,5 12,7 17,0 10,6 12,7 - 

Limba 

maghiară 

- 5 2 6 11 23 - 

% - 10,6 4,2 12,7 23,4 48,9  

Matematică 5 8 12 8 8 6 - 

% 10,6 17,0 25,5 17,0 17,0 12,7  

 

Admiterea în liceu. În anul școlar analizat am înregistrat următoarele rezultate: din cei 55 de 

absolvenți 17 elevi au reușit în clase de liceu teoretic (30,9 %), 8 elevi în clase vocaționale 

(14,5 %), 21 elevi în clase de liceu tehnologic (38,1 %), și 9 elevi în clase de învățământ 

profesional (16,3 %). Putem considera că orientarea școlară funcționează cu rezultate foarte 

pozitive. 

Dezvoltare curriculară. C.D.Ş.-ul din unitatea noastră şcolară este stabilit în urma consultării 

părinţilor şi elevilor. Şcoala dispune de materiale curriculare pentru fiecare nivel de 

şcolarizare: planuri de învăţământ şi programe şcolare, manuale şi auxiliare curriculare: 

 

Cultura organizaţională din Şcoala Gimnazială „Bethlen Gábor” se caracterizează în primul 

rând prin cooperare, toate problemele fiind dezbătute, iar soluţiile fiind găsite printr-un efort 

comun. Atât relaţiile profesor-elev, cât şi cele profesor-profesor şi manager-angajat sunt 

caracterizate prin cooperare şi prin respect reciproc. Se pune un accent tot mai mare pe 

activităţile în proiecte, care sunt bazate pe activitatea în echipă. Managementul şcolii are ca 

scop primordial atingerea unor rezultate superioare calitativ, ceea ce pot fi realizate prin 

profesionalism. Activitatea managerului, care fiind prezent la evenimentele de zi cu zi, este 

foarte bine informat asupra tuturor aspectelor legate de activităţile instructiv-educative 

organizaţionale şi administrative din unitatea şcolară. Îşi exercită funcţia de manager prin 

planificare, control şi evaluare pe tot parcursul activităţii. 

 

Calitatea managementului şcolar. Strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională la nivelul 

sistemului şi al unităţii de învăţământ: 

- Activitățile școlare au un impact semnificativ asupra comunităţii  de părinţi, şi prin 

intermediul acesteia asupra comunităţii locale, care apreciează pozitiv toate realizările 

în acest sens. Este de remarcat colaborarea între unitatea şcolară şi diferiţi agenţi 

economici şi O.N.G.-uri. 
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- La nivelul managementului toate proiectele sunt concepute şi realizate în echipă. 

Începând din anul școlar 2016-2017 școala nu mai are post de director adjunct, și nu 

mai existăcontabil șef, respectiv secretar șef, ceea ce probabil va influența negativ 

calitatea activităților administrative și organizatorice. 

- Colaborarea cu alţi manageri din exteriorul unităţii şcolare. Colaborarea cu directorii 

unităţilor de învăţământ (mai ales cu directorii şcolilor gimnaziale din localitate şi din 

zonă) este permanentă. Există colaborare cu managerii de instituţii şi firme. 

- Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai 

complexe. Este permanentă, prin participarea la cursuri de formare, prin studiu 

individual. Cadrele didactice se străduiesc să participe la cursuri de formare pentru 

obținerea creditelor profesionale transferabile. 

 

Școala noastră are o echipă de cadre didactice calificate, majoritatea titulari și cu grad didactic 

I. și II. Cadrele didactice și didactic auxiliare participă cu regularitatea la programe de 

perfecționare. 

 În momentul de faţă colectivul de cadre didactice din şcoala noastră face eforturi 

semnificative pentru satisfacerea nevoilor comunităţii de părinţi în sensul de a desfăşura o 

activitate instructiv-educativă de performanţă pentru cu elevii. 

 

Comunitatea de părinţi este relativ omogenă din punct de vedere socio- profesional,  

majoritatea familiilor având locuinţele în apropierea unităţii şcolare (cartierul Bethlen). 

Această comunitate se caracterizează prin exigenţă faţă de  şcoală şi prin spirit de cooperare şi 

de solidaritate. Preocuparea părinţilor de copii (în limita posibilităţilor oferite de condiţiile de 

viaţă cotidiene) este foarte bună și bună. 

Printr-o colaborare mai strânsă între şcoală şi comunitatea de părinţi  se vor ajunge la rezultate 

bune în ceea ce priveşte activitatea şcolară şi administrarea timpului liber a elevilor, care 

petrec tot mai mult timp singuri sau cu prietenii. 

 

Identificarea grupurilor de interes. Funcţionând în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean 

şi a autorităţilor publice locale, unitatea şcolară satisface, prin activităţile instructiv-educative, 

nevoile comunităţii de părinţi şi a elevilor. Şcoala întreţine strânse relaţii de colaborare şi de 

parteneriat cu alte instituţii, O.N.G.-uri şi firme particulare. 
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Analiza de nevoi şi a cererii de educaţie în concordanţă cu cererea pieţei de muncă. Rolul 

educaţiei şcolare în condiţiile societăţii actuale este extrem de important. În strânsă colaborare 

cu părinţii şi cu alte organe specializate, şcoala prin intermediul activităţilor curriculare şi 

extracurriculare va satisface o serie de nevoi: 

-asigurarea unui mediu stimulent pentru activităţile instructiv-educative; 

-desfăşurarea unor activităţi didactice de cea mai înaltă calitate; 

-asigurarea securităţii fizice şi morale a elevilor; 

-creşterea rolului programelor de consiliere şi orientare, a orientării şcolare şi 

profesionale, în concordanţă cu cererea pieţei de muncă. 

 
Concluzii. În prezent putem vorbi de o serie de realizări și rezultate, care fac posibilă o 

proiectare corespunzătoare pentru următoarea perioadă: 

 

a. O mai mare grijă de nevoile elevilor; 

b. O mai mare atenţie faţă de dezvoltarea personalităţii elevilor; 

c. Securitatea fizică a elevilor în timpul programului şcolar; 

d. Rezultate bune la olimpiadele şcolare, faza pe judeţ şi faza naţională; 

e. Rezultate bune la Evaluarea naţională; 

f. Rezultate bune la admiterea în liceu; 

g. Realizarea unor venituri extrabugetare; 

h. Realizarea unor proiecte educative cu participarea unui număr însemnat de elevi, cadre 

didactice şi părinţi, cu eforte remarcabile; 

i. Varietatea activităţilor extraşcolare; 

j. Relaţii bune cu comunitatea de părinţi, cu autorităţile locale, unităţile şcolare şi cu 

O.N.G.-uri; 

k. Realizarea unor investiţii, ameliorarea continuă a infrastructurii şcolare şi a bazei 

materiale. 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari 

1. Un colectiv de cadre didactice format aproape exclusiv din profesori titulari. 

2. Coeziune benefică în cadrul colectivului de cadre diactice și de elevi. 

3. Rezultate bune la învăţătură, la concursuri școlare. 
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4. Rezultate bune la admitere. 

5. Utilizarea unor metode centrate pe elevi, activizante, care stimulează dezvoltarea 

creativității elevilor. 

6. Utilzarea unor metode care favorizează dezvoltarea competențelor. 

7. Predarea a 2 limbi străine. 

8. Implementarea unor proiecte educative eficiente, cu impact semnificativ la învățare. 

9. Existența unor parteneriate şcolare. 

10. Respectarea valorilor tradiţionale. 

11. Clădirea principală a școlii este reabilitată recent. 

12. Existenţa unei baze sportive bune. 

13. Realizarea de venituri extrabugetare. 

14. Relaţii bune cu agenţii economici, instituţiile locale şi judeţene. 

15. Săli de clasă dotate cu mobilier funcțional și estetic, respectiv cu echipamente 

moderne;  

16. O bibliotecă funcțională cu un fond de carte semnificativ, cu o colecție selectată de 

cărți științifice pentru copii. 

 

Puncte slabe 

1. Calitatea lucrului în echipă a cadrelor didactice pentru atingerea obiectivelor comune; 

2. Utilizarea în multe cazuri a metodelor de predare tradiționale; 

3. Existența eșecului școlar și absenteismului; 

4. Număr relativ mare de absențe nemotivate; 

5. Utilizarea redusă a metodelor bazate pe tehnologia digitală; 

6. Lipsa școlilor partenere din țară; 

7. Implementarea metodologiei programului „Școală după școală” 

8. Lipsa rampei de gunoi; 

9. Sistemul informatic din laboratorul de calculatoare este învechit; 

10. Starea degradată a terenului cu gazon artificial; 

11. Lipsa documentației tehnice pentru reabilitarea sălii de sport, a terenului cu gazon 

artificial și a curții școlii. 

 

 

Oportunităţi 
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1. Întocmirea documentației tehnice pentru reabilitarea sălii de sport, a clădirilor anexe, 

terenului cu gazon artificial și a curții școlii; 

2. Realizarea unor proiecte educative internaționale de parteneriat şcolar în scopul 

creşterii eficienţei învăţării limbii germane, române şi engleze; 

3. Organizarea servirii mesei de prânz pentru elevii din clasele primare în cayul 

implementării programului „Școala după școală” ; 

4. Continuarea amenajării spaţiilor limitrofe în cadrul unor proiecte ecologice; 

5. Amenajarea unui teren de joacă pentru elevii din învăţământul primar; 

6. Realizarea lucrărilor de reabilitare; 

7. Îmbunătăţirea bazei de echipamente digitale cu scopul creşterii eficienţei procesului 

didactic (calculatoare/tablete şi table digitale); 

8. Desfăşurarea de proiecte privind asistenţa sanitară a elevilor (control stomatologic, 

oftalmologic, etc.) 

9. Posibilitatea promovării imaginii școlii prin intermediul relațiilor comunitare 

 

Ameninţări 

1. Suprasolicitarea crescândă pe plan profesional al părinţilor, cu influenţe negative 

asupra preocupării acestora de copii lor; 

2. Problemele sociale crescânde în cadrul comunităţii de părinţi; 

3. Unitatea şcolară trebuie să-şi desfăşoare activităţile în condiţiile „pieţiei libere”, adică 

trebuie să-şi „vândă” propriile servicii; 

4. Pericolul scăderii numărului de elevi ca urmare  a proceselor sociale şi economice, 

respectiv demografice. 

5. Inexistența postului de director adjunct. 

6. Inexistența postului de administrator de patrimoniu.  

7. Nu există suficient spaţiu verde în curtea şcolii. 

8. Lipsa Autorizației I.S.U. 

9. Școala este situată într-o zonă aglomerată. 

 

Explicație la analiza SWOT. Punctele tari și oportunitățile sunt benefice atingerii obiectivelor. 

Punctele slabe și amenințărle pun în pericol atingerea obiectivelor. Punctele tari și punctele 

slabe reprezintă surse interne, care caracterizează organizația. Oportunitățile și amenințările 

reprezintă surse externe, care caracterizează mediul extern. 
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Strategia proiectului 

 

Viziunea școlii 

 

Ne străduim să oferim societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, care se vor integra cu 

succes în comunitate. De aceea credem că este primordială formarea la elevi a spiritului de 

iniţiativă, a creativităţii, a capacităţii de exprimare, a unui mod de viaţă sănătos. 

De asemenea dorim, ca elevii școlii noastre să înțeleagă, că scopul vieții lor trebuie să fie un 

mod de viață activ, în cadrul familei lor. 

 Fericirea, succesul și pâmântul natal reprezintă valori principale în educarea elevilor noștri. 

 

Misiunea școlii în comunitate 

 

-Să oferim comunității noastre o educație de calitate, centrată pe dezvoltarea armonioasă a 

personalității elevului. 

-Să creem un climat de învățare și de muncă stimulativ și condiții prielnice pentru 

performanțe înalte la toate disciplinele de învățământ. 

-Să promovăm în rândul elevilor noștri importanța respectul față de alții, față de valorile 

tradiționale, și necesitatea implicării fiecăruia în restabilirea echilibrului ecologic.  

 

Ținte strategice, opțiuni strategice, modalități de monitorizare și evaluare  

 

(Tabel A.) 

 

Ținta strategică 

 

Opțiuni strategice 

 

Opţiunea 

curriculară 

Opţiunea 

financiară a 

dotărilor 

materiale 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

1.Prevenirea 

eșecului școlar 

Realizarea 

învățământului 

diferențiat 

pentru elevii 

c.e.s. 

Folosirea 

eficientă a 

materialului 

didactic şi a 

mijloacelor de 

învăţământ 

Perfecționarea 

continuă a 

cadrelor 

didactice 

Colaborare cu 

organizații 

specializate 
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existente 

2.Creșterea 

performanțelor 

elevilor talentați 

Organizarea 

unor activități de 

învățare 

suplimentare 

pentru elevii 

capabili de 

performanță 

Asigurarea 

fondurilor 

necesare pentru 

achiziţionarea de 

noi mijloace de 

învăţământ şi 

material didactic  

Motivarea 

cadrelor 

didactice ai 

căror elevi obţin 

rezultate le 

competiţiile 

județene și 

naţionale 

Relații de 

parteneriat cu 

ONG-uri cu 

activități 

specializate 

3.Gestionarea, 

întreţinerea şi 

menţinerea 

funcţionalităţi 

patrimoniului 

şcolii  

La orele 

educative 

tematica va 

cuprinde aspecte 

ce ţin de 

păstrarea şi 

întreţinerea 

bazei materiale a 

şcolii 

Organizarea 

unui concurs cu 

privire la 

aspectul sălilor 

de clasă, cu 

premierea clasei 

câștigătoare 

(premiere în 

bani)- 

„Tisztasági 

verseny” 

Proiecte de 

buget 

fundamentate 

care să acopere 

cheltuielile de 

întreţinere şi 

reparaţii; 

-Realizarea unei 

execuţii 

bugetare 

echilibrate; 

 

Asumarea 

răspunderii 

personalului 

didactic privind 

păstrarea 

patrimoniului 

şcolii 

Contracte cu 

firme 

specializate 

4.Dezvoltarea 

bazei materiale a 

școlii prin 

accesarea de noi 

fonduri  

Realizarea 

programului de 

achiziţii de 

bunuri şi 

servicii în 

condiţiile legii; 

Motivarea 

angajaților care 

pregătesc și 

desfășoară 

programele de 

dotare și de 

investiții 

Relații de 

colaborare cu 

autoritățile 

locale, ISJ și 

Consiliul 

Județean 

5.Promovarea 

imaginii şcolii în 

comunitate 

Participarea 

elevilor şi 

cadrelor 

didactice în 

popularizarea 

rezultatelor 

şcolii în rândul 

părinţilor; 

 

Se vor edita 

pliante şi afişe 

care vor 

cuprinde 

informaţii 

despre 

realizările şcolii. 

 

Căutarea de 

resurse 

extrabugetare 

pentru realizarea 

materialelor 

promoţionale; 

 

 Se vor 

identifica 

fonduri pentru 

premierea 

elevilor. 

 

Motivarea 

participanţilor 

prin acordarea 

de premii. 

Se va asigura 

informarea 

comunităţii 

locale prin 

intermediul 

mass-media 

locală; 

 

Parteneriate 

pentru 

desfăşurarea de 

activităţi 

culturale în 

comunitate. 

6.Creșterea 

motivației 

elevilor față de 

învățătură și 

Menţinerea 

premiilor 

acordate 

elevilor, şi 

Identificarea 

fondurilor 

pentru premiere 

și organizarea 

Diriginții, 

direcțiunea și 

cmpartimentul 

financiar vor 

Se pot 

implementa 

proiectede 

finanțare locale 
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cadrelor 

didactice și 

personalului 

didactic auxiliar 

față de muncă 

grupurilor de 

elevi care obţin 

rezultate 

excepţionale la 

învăţătură şi în 

diferite domenii; 

Organizarea 

excursiei de 

premiere; 

Acordarea 

diplomei şi 

premiului 

„Profesorul 

anului”. 

 

excursiei 

tematice 

„Bethlen túra” 

 

Realizarea unui 

mediu stimulativ 

prin utilizarea 

fondrilor 

bugetare și 

extrabugetare, 

sponsorizări 

organiza 

activitățile 

împreună cu 

parteneri 

specializați 

(ONG-uri din 

localitate) 

7.Implicarea mai 

substanţială a 

părinţilor în 

managementul 

clasei 

Participarea 

părinţilor la 

activităţi 

culturale, 

sportive ale 

elevilor, la 

programele 

extraşcolare. 

 

Atragerea  unor 

sponsori prin 

intermediul 

comunităţii de 

părinţi 

Organizarea, în 

fiecare an şcolar 

a unei „Zile 

deschise” cu 

ocazia căreia 

părinţii au 

posibilitatea de a 

participa la orele 

de curs şi de a 

discuta cu 

fiecare profesor 

/învăţătoare 

despre orice 

problemă ivită în 

decursul anului 

şcolar. 

Programe 

comune a 

cadrelor 

didactice cu 

părinţii 

(excursii). 

 

Activizarea 

părinţilor şi a 

comitetului de 

părinţi prin 

acţiuni comune; 

Implicarea 

părinţilor ca 

organizatori în 

proiecte 

educative. 

 

8.Asigurarea 

unor şanse egale 

Aceste activităţi 

se desfăşoară în 

cadrul 

activităţilor 

întreprinse de 

profesorul 

itinerant şi de 

psihopedagogul 

şcolii, în cadrul 

orelor de 

diriginţie şi a 

orelor de curs 

Se organizează 

anual târgul de 

Crăciun cu 

scopul realizării 

unor fonduri 

pentru 

cumpărarea 

cadourilor 

pentru elevii cu 

o situaţie 

materială 

modestă; 

Cadrele 

didactice îşi vor 

concepe 

activitatea 

didactică 

utilizând metode 

de predare 

diferenţiată 

Sprijinirea 

familiilor aflate 

într-o situaţie 

financiară 

modestă prin 

sensibilizarea  

agenţilor 

economici 
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-La propunerea 

consiliului de 

administraţie, 

comitetul de 

părinţi asigură 

un fond social 

prin care sprijină 

participarea 

elevilorcu 

rezultate bune, 

talentaţi la 

competiţii şi 

concursuri sau la 

excursii şi 

tabere. 

 

9.Crearea unui 

climat de 

siguranţă fizică 

şi libertatea 

spirituală pentru 

elevi şi angajaţii 

şcolii în timpul 

programului 

şcolar 

Registrul de 

evidenţă a 

elevilor şi a 

cadrelor 

didactice de 

serviciu; 

 

Elevii de 

serviciu 

înregistrează 

toate problemele 

observate în 

timpul 

serviciului 

(absenţe, 

întârzieri, 

învoiri, 

vizitatorii); 

 

Consiliul de 

elevi redactează 

revista şcolii şi 

îmbogăţeşte, 

prin propriile 

contribuţii, web-

site-ul şcolii. 

 

Se identifică 

fonduri pentru 

revista școlii și 

web-site-ul 

școlii: 
www.bethlen-
gabor.ro 

 (surse 

extrabugetare, 

asociația 

„Castellum 

Egyesület). 

 

Bugetul școlii 

asigură fonduri 

pentru 

funcționarea 

sistemului de 

alarmare. 

Întărirea 

serviciului pe 

şcoală. 

Conform R.O.I., 

elevii vor părăsi 

clădirea şcolii 

numai dacă sunt 

învoiţi de la 

profesorii de 

serviciu. 

 

Consiliul de 

elevi se reuneşte 

lunar sau ori de 

câte ori este 

nevoie, 

activitatea 

acestuia fiind 

coordonată de 

responsabilul 

comisiei 

diriginților. 

 

Contract de 

servicii cu firme 

care asigură 

funcționarea 

sistemului de 

alarmare. 

10.Îmbunătăţirea 

mediului 

ambiant: 

Reabilitarea 

spaţiilor verzi 

Programe 

educative în 

cadrul 

proiectelor 

educative și 

orelor de 

dirigenție. 

Reabilitarea 

spaţiului verde 

existent prin 

intermediul unor 

proiecte de 

finanţare. 

Participă echipa 

de proiect, 

cadrele didactice 

care se implică 

în mod voluntar. 

Se întăresc 

parteneriatele cu 

Primăria și cu 

ONG-uri. 

http://www.bethlen-gabor.ro/
http://www.bethlen-gabor.ro/
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(Tabel B.) 

 

Ținta strategică 

 

Modalități de monitorizare și evaluare 
 

1.Prevenirea eșecului școlar Activităţi de observare a procesului de 

învăţare şi evaluare  

Întocmirea fișelor de observare a lecției 

Analizarea înregistrărilor rezultatelor elevilor 

în documentele şcolare/chestionare 

Identificarea elevilor cu nevoi speciale 

Analizarea planurilor remediale 

 

2.Creșterea performanțelor elevilor talentați Activităţi de observare a procesului de 

învăţare şi evaluare  

Analizarea înregistrărilor rezultatelor elevilor 

în documentele şcolare 

Identificarea elevilor capabili de performanță 

prin observarea rezultatelor școlare  

Chestionare pentru stabilirea stilurilor de 

învățare 

3.Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea 

funcţionalităţii patrimoniului şcolii  

Analiza de documente 

Observarea activităților școlare 

4.Dezvoltarea bazei materiale a școlii prin 

accesarea de noi fonduri  

Analiza de documente 

Analiza Planului de achiziții 

Observarea desfășurării execuției bugetare 

5.Promovarea imaginii şcolii în comunitate Colectarea și analizarea feedback-ului primit 

din partea părinților și comunității 

6.Creșterea motivației elevilor față de 

învățătură și cadrelor didactice și personalului 

didactic auxiliar față de muncă 

Analizarea documentelor  

Obţinerea de feed-back de la elevi, părinţi, 

profesori îndrumători 

Chestionare 

Interviu individual/ de grup 

Verificarea modului de informare a elevilor  

7.Implicarea mai substanţială a părinţilor în 

managementul clasei 

Colectarea și analizarea feedback-ului primit 

din partea părinților 

8.Asigurarea unor şanse egale Chestionare 

Observarea activităților școlare: orele de curs, 

programe speciale de pregătire 

Analizarea documentelor de evaluare 

9.Crearea unui climat de siguranţă fizică şi 

libertatea spirituală pentru elevi şi angajaţii 

şcolii în timpul programului şcolar 

Observarea aplicării Regulamentului de 

ordine interioară 

Culegerea de informații prin observare 

directă 

10.Îmbunătăţirea mediului ambiant: 

Reabilitarea spaţiilor verzi 

Fișe de evaluare a proiectului 

Analiza de documente 

 

 



14 

 

 

 

Întocmit de  

Prof. LUKÁCS BARNA 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BETHLEN GÁBOR” 

ODORHEIU SECUIESC 

 

 

 

 

 


