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Nr.: 2325 / 2016. 
  

Școala Gimnazială Mugeni 

 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

2016-2020 

 

„NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS” 

 

„Nem az iskolának, 

hanem az életnek tanulunk” 

 

"Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm" 

 

 

Aprobat la ședința Consiliului de Administrație: 07/09/2016.
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Prezentare generală 

 
1. Numele unităţii Şcolare: Şcoala Gimnazială Mugeni 

 

Această unitate şcolară juridică are sediul în comuna Mugeni, satul Mugeni nr.: 166, 

judeţul Harghita, în centrul comunei Mugeni. 

 Comuna cuprinde opt sate: Mugeni, Lutiţa, Mătișeni, Aluniș, Tăietura, Dobeni, 

Dejuţiu şi Beta. Locuitorii comunei în total sunt 3455 de persoane. Satele comunei se află în 

diferite direcţii. Distanţa minimă între sate de la Mugeni 4 km şi ajunge până la 10 km. 

 

 

Nr.crt. Localitate Nr. 

locuitori 

Romi  Locuitori 

din loc 

activ % 

Nr. 

Şcolarizat 

Şcolarizat 

% 

1 Mugeni 1047 30% 25 165 15 

2 Lutiţa 762 1% 35 97 12 

3 Tăietura 296 - 8 88 2 

4 Mătişeni 128 - 3 7 2,3 

5 Dejuţiu 201 10% 18 23 5 

6 Aluniş 143 - 8 21 5,5 

7 Beta 300 - 18 24 6 

8 Dobeni 578 - 12 35 6,5 

  3455     

 

Unitatea şcolară cuprinde următoarele structuri cu grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale. 

 

A. grădiniţe cu program normal: 

 

Nr.crt. Localitatea Nr. Grupe Nr. Copii 

1. Mugeni 2 33 

2. Lutiţa 2 32 

5. Beta 1 10 

6. Tăietura 1 11 

 Total 6 86 
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B. Şcoli primare:  

a. Şcoli primare: simultane 3 clase 

 

Nr.crt. Localitatea Nr. cu 3 cl. simultane Nr. copii 

1. Tăietura 1 17 

 Total 1 17 

 

 c. Clase primare în localitatea Mugeni, Lutița și Beta: 

 

Nr. crt. Clasa Nr. Clase Nr. copii 

Mugeni 

1. Pregatitoare 1 14 

2. I. 1 12 

3. II. 1 13 

4. III. 1 13 

5. IV. 1 13 

Lutița 

6. Pregatitoare 1 13 

7. II 1 13 

8. III. 1 14 

9. IV. 1 13 

Beta II. 1 12 

Beta III. 1 12 

Taietura Simultan preg-I-IV. 1 17 

 Total 12 159 

 

C. Clase gimnaziale: 

 

Nr. crt. Localitate Clasa Nr. Clasă Nr. copii 

1 Mugeni V 1 16 

2 VI 1 21 

3 VII 1 21 

4 VIII 1 14 

9 Lutița VI 1 20 

10 VII 1 12 

11 VIII 1 13 

 Tăietura V 1 13 

 VIII 1 14 

 Total  9 144 
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Tabel cu numărul total preşcolari şi şcolari 

 

Localita
te  

Preșcolari  
Total  
preș. 

Clase  primare 
Total  
prim 

Gimnazial Total         
V-

VIII. 
Total Gr

mic 
Gr. 
mij 

Gr. 
mar  

Pre
g. 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Mugeni 11 10 12 33 14 12 13 13 13 65 16 21 21 14 72 170 

Lutița 9 9 14 32 13 0 13 14 13 53 - 20 12 13 45 130 

Beta 3 3 4 10 - - 12 12 - 24 - - - - - 34 

Tăietura 2 4 5 11 5 8 - - 4 17 13 - - 14 27 55 

TOTAL 25 26 35 86 32 20 38 39 30 159 29 41 33 41 144 389 

 

Procesul de învăţământ se desfăşoară în patru localităţi în 8 clădiri. În total avem 86 copii 

preşcolari, 159 şcolari primari şi 144 şcolari gimnaziali. Deci în total avem 389 copii. În total 

avem 37,78 posturi didactice, 3 posturi didactici-auxiliari şi 8,25 nedidactici, în total 49,03 de 

posturi. 

 Posturile didactice sunt următoarele:  

6 educatoare, 12 învăţători, 40 profesori. 

 Dintre profesori avem 78 % calificaţi, 12 % suplinitori. Dintre profesori cu definitivat 

56 %, cu grad didactic II. 24 %, cu grad didactic I. 18 %. 

 Personalul didactic-auxiliar de 3 posturi se compune din:  

- 1 secretar 

- 1 contabil 

- 0,5 informatician 

- 0,5 bibliotecar 

Personalul nedidactic de 10 posturi cuprinde: 

- 2 posturi de muncitori 

- 1 șofer 

- 9 îngrijitori 

- 2 forfetari 

Dintre personalul didactic:  

- 40 % locuiesc în comună 

- 60 % fac navetă zilnică (majoritatea din oraşul cel mai apropiat de 

la Odorheiu Secuiesc și restul din jurul Cristuru-Secuiesc) 

Cursurile se desfăşoară dimineaţa în fiecare structură începând de la ora 8. Nici o 

structură din unitate nu a avut aprobare sanitară pentru funcţionare (lipsă de apă potabilă, 

WC- necorespnzătoare, lipsă de canalizare). În anul 2008-2014 am obţinut autorizaţie de 

funcţionare pentru grădiniţa din Lutiţa, pentru şcoala primară din Lutiţa, pentru grădinița 

Beta, pentru Școala I-VIII Mugeni, pentru gradinița și școala I-IV din Tăietura. Deci în 

prezent avem autorizație de funcționare sanitară pentru toate nivelele și toate structurile.   

Clădirea şcolii din Mugeni a fost cuprinsă în Programul cu reabilitarea şcolilor (PRIS), 

și a fost reabilitat. Lucrările au fost terminate în anul 2012. 

Pentru grădinița din Mugeni am fost cuprinși la un program guvernamental pentru o 

clădire nouă, deja au început lucrările în anul 2010, și au făcut fundația, dar din motive 

financiare s-au întrerupt lucrările. Dar cu sprijinul Consiliului Local Mugeni, am făcut 

demersurile și am obținut autorizație de funcționare sanitară. La structura Lutița am Consiliul 

Local cu sprijinul Consiliului Județean Harghita a cumpărat clădirea școlii V-VIII, și în anul 

2015 au început lucrările și au reabilitat acoperișul, a fost înființat grupurile sanitare conform 

normelor și am obținut autorizație de funcționare sanitară. 
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Orele opţionale sunt alese în aşa fel ca să ne ajute în realizarea obiectivelor.  

 Ţinem legătura cu bisericile din sate: cu biserica ortodoxă, reformată şi catolică. 

Suntem în relaţii bune cu primarul, viceprimarul. Colaborarea cu Consiliul local e mai greoi. 

Nu sunt relaţii foarte bune cu toţi părinţii, suntem sprijiniţi de părinţi în 40%. Dar pentru a 

îmbunătăţi relaţii cu părinţii organizăm anual mai multe ori „Şcoala părinţilor” unde avem 

invitaţi: medici, scriitori, psihologi, agronomi după preferinţele părinţilor. Anual organizăm 

balul părinţilor. 

 Avem multe activităţi culturale ocazionale, concursuri de cântece populare, de 

matematică, de fizică, de literatură tradiţionale organizată pentru elevi din zona Odorhei. 

Aceste activităţi sunt finanţate de diferite proiecte. Organizăm expoziţii din desenele copiilor, 

din munca lor. Organizăm anual tabere de meșteșuguri populare și tabere de dans popular. 

 

 2. Misiunea 

 

 
Şcoala este o instituţie în care se fac educaţia. Şcoala noastră va avea uşile deschise 

pentru toţi cei care au nevoie de educaţie pentru a asigura apropierea între oameni. Aici 

căutăm să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de alţii şi autonom. 

Vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţii. 

Pe lângă nevoile generale de educaţie va trebui să satisfacă şcoala noastră şi nevoile specifice 

legate de situaţia concretă a comunităţii în care funcţionează, acceptă rolul de iniţiator, 

susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale. 

 

3.  Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

 Procentul de promovabilitate este de 92 % la clasele I-IV,  90  % la clasele V-VIII, 

  participarea la evaluare națională era 100 %,  

 98 % din absolveţii clasei a VIII-a continuă studiile la liceele şi profesionale la 

Odorheiu-Secuiesc, la Cristuru-Secuiesc. 

 sunt normal dezvoltaţi psihic şi fizic 

 se cunosc între ei 

 le place să fie în comunitate, le place activităţile extraşcolare 

 cadrele didactice sunt bine pregătite, cu gradele didactice la zi 

 profesorii care predau discipline de examen ţin sistematic consultaţii 

 90% din profesori iau parte la activitaţi culturale organizate în localitate. 

 Atmosfera de lucru este foarte bună în şcoală între profesori 

 Sunt asigurate condiţii optime pentru activitatea instructiv -educativă ( Televizor, 

Xerox, computere, DVD – player, Camera video, proiector)  
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 Există trei laborator de informatică cu calculatoare performante şi avem Internet cu 

bandă largă la toate structurile. 

 Avem pedagogi pensionari şi părinţi în sat, care cunosc obiceiurile şi tradiţiile 

populare  

 Avem microbuz, cu care putem transporta elevii la locul unde țin cursurile. 

 

Puncte slabe  

 Elevii nu se respectă reciproc, de multe ori pun în pericol sănătatea colegilor 

 Elevii nu au spirit de echipă 

 nu sunt constienţi de rezultatele unor fapte 

 promovabilitate la Evaluare Națională era mică (30 %), 

 elevii nu pot organiza timpul liber în mod eficient (sunt pe drum sau în faţa 

calculatorului, joc cu telefon mobil) 

 56 % dintre cadrele didactice sunt navetişte 

 elevii nu cunosc tradiţiile şi obiceiurile populare  

 la activităţile extracurriculare şi extraşcolare părinţii nu sunt interesaţi 

 sunt unii copii care n-au ieşit din hotarele comunei 

 20% din mobilierul şcolii este in stare deteriorată 

 terenul de sport la Tăietura și la Lutița este  inpracticabil 

 Nu avem săli de sport la Beta și la Lutița, profesorii țin orele de educație fizică la 

căminul cultural la Lutița, la Beta la clasă. 

 sunt elevi rromi care nu frecventează periodic cursurile 

 mulți părinți sunt la străinătate și copii sunt la grijele mamei sau a bunicii. 

       

 

Oportunităţi 

 Relaţiile între şcoală şi autorităţile locale, Biserică,  Asociaţia de tineret din sat sunt 

bune 

 Relaţiile între satele de unde provin elevii sunt bune 

 Elevii sunt receptivi la noutaţi 

 70 %din părinţi sunt receptivi la problemele şcolii 

 Prin Asociatia Pentru comuna Mugeni și Asociația pentru Școala Mugeni suntem 

sprijiniți 
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 Relațiile între școala și Consiliul Județean Harghita sunt bune 

 

 

 

Ameninţări 

 Există în localitate multe familii cu probleme sociale, în Mugeni c.c. 30% sunt elevi 

rromi  

 Din lipsa activităţilor în comun se izolează unul de celălalt, nu se dezvoltă relaţiile 

umane, personale 

 

 Părinţii nu acordă destulă atenţie copiilor (majoritatea timpului liber copii o petrec pe 

drum) 

 Distanţa este relativ mică până la Odorheiu Secuiesc, părinţii cu posibilităţi materiale 

ii duc copii la şcolile din oraş unde au mai multe posibilitaţi cea ce priveşte 

activităţile culturale, sportive. Astfel elevii din familii modeste se simt jenaţi. 

 Multe familii ii obligă pe copii sa muncească în gospodărie, în agricultură, în creşterea 

animalelor 

 Efectivele elevilor scade 

 Există greutăţi şi la acomodarea elevilor noştri când merg la liceu sau la şcoală 

profesională, se integrează greu în alte comunităţi 

3. Motivare: 

 Pe baza analizei SWOT rezultă: avem pedagogi foarte bine pregătiţi care sunt capabili 

să ofere activităţi extraşcolare elevilor pentru petrecerea interesantă a timpului liber. 

 În lumea modernă elevii sunt indiferenţi faţă de tradiţiile populare. În schimb sunt 

atraşi de discoteci, baruri, de orice emisiune al TV, informaţiile Internetului, jocurile 

computerelor. Elevii sunt foarte receptivi faţă de Ziua Sfântului Valentin, caracteristică 

modului cultural american, model foarte diferit de  al satului ardelenesc. Elevii citesc foarte 

puţine, au un vocabular slab de exprimare. Pentru unii părinţi este indiferent unde şi cum 

petrec copii lor timpul liber.  Toate aceste exercită efect foarte negativ asupra dezvoltării 

personalităţii elevilor şi asupra calităţii activitaţii instructiv-educative. 
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4. Scopuri (Ţinte strategice): 

 1. Dezvoltarea capacităţii elevilor de utilizare a noilor tehnologii de informare şi 

comunicare ale elevilor: 

a. Realizare în şcoală a unor discipline opţionale, care să se refere la aceste 

competenţe 

b. Pregătirea profesorilor în domeniul comunităţii didactice 

c. Prin achiziţii de calculatoare, retroproiector, tablă interactivă 

2. Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi a ofertei de petrecere a timpului liber: 

a. Organizarea excursiei – în ţară şi în străinătate 

b. Organizarea taberelor de meșteșuguri populare, participare la tabere 

asemănătoare, participarea la concursuri naționale și internaționale. 

c. Cercuri – despre tradiţii populare – înfiinţarea unui weekend (centru de 

recreere) 

3. Promovarea educaţiei pentru sănătate: ore opţionale : ocrotirea mediului, educaţie 

pentru sănătate, jocuri sportive, înfiinţarea unui teren de sport şi parc de joacă, 

creşterea ofertei extraşcolare în vederea sportului, competiții sportive.  

4. Întărirea colaborării cu familiile, cu consiliul local, cu comunitatea locală,cu 

şcolile înfrăţite. 
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5. Opţiunile strategice 

 
Scop nr. Opţiunea curriculare Opţiunea financiară şi 

dotări materiale 

Opţiunea investiţiei în 

resurse umane 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

1. Dezvoltarea 

competenţelor de 

comunicare 

Introducerea în CDŞ a disciplinelor 

legate de comunicare, folosirea 

T.I.C. Promovarea la toate 

disciplinele de studii, a comunicării 

deschise şi responsabile între 

profesori şi elevi.  

Ore opţionale: câte 1 ore săptămânal 

- Folosirea calculatorului 

-  Jucăm teatru 

- Jucăm teatru de păpuşi 

Folosirea programului educaţional 

AEL la toate disciplinele.  

Folosirea Internetului şi a 

programelor de comunicare Skype, 

Messenger, email. 

Organizarea concursurilor de 

recitare, de povestire,de literatură 

 

Achiziţionarea de 

calculatoare, table 

interactive, proiectoare şi 

conectarea la Internet la 

toate structurile şcolare. 

Înființarea sălilor de clase 

multimedia. 

Achiziţionarea 

marionetelor, fluierelor 

prin proiecte 

Programe de formare a 

cadrelor didactice (Word, 

Excel, AEL, Power-Point) 

şi a părinţilor pentru 

comunicare (Skype, 

Messenger), negociere şi 

participare (T.I.C.) 

Participarea la programe 

guvernamentale, 

internaţionale sau locale în 

domeniu. Curs de formare 

pentru tinerii satului şi 

pentru părinţi. 

2. Creşterea ofertei 

de activităţi 

extraşcolare  

Introducerea în CDŞ a disciplinelor 

legate de  meşteşuguri populare, 

dans popular, cântece populare, 

organizarea expoziţiilor din lucrurile 

elevilor 

Istoria locală – activitate de culegere 

a documentației pentru monografie 

localităţii Mugeni, şi a şcolii din 

Mugeni 

Achiziţionarea cărților 

pentru ore opționale Istoria 

Secuilor, a materialelor, 

uneltelor necesare acestor 

activităţi (asigurarea 

mijloacelor necesare 

pentru formaţia de dans 

popular, achiziționarea 

costumelor populare 

Programe de formare 

pentru cadre didactice şi 

părinţi. Implicarea 

membrilor comunităţii în 

sprijinirea activităţilor 

extraşcolare. 

Realizând în comun cu 

sprijinirea comitetului de 

părinţi şi consiliului local a 

activităţilor solicitând 

sprijinul acestora. 
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Istoria secuilor – ore opționale 

pentru clasele VI,VII. 

Organizarea şi participarea la tabere 

culturale anuale. 

Instrumente (fluier) cântece 

populare, dansuri populare 

 

pentru grupurile de dans 

popular – (loc pentru 

expoziţiile cu lucrurile 

elevilor, părinţilor) 

3. Promovarea 

educaţiei pentru 

sănătate 

Introducerea în CDŞ a disciplinelor 

legate de: 

- educaţia pentru sănătate 

- activităţi sportive 

- ocrotirea mediului 

Organizarea taberelor în corturi cu 

şcolile vecine: 

  (concursuri sportive, jocuri 

tradiţionale populare, concurs: 

ocrotirea mediului, cunoaşterea 

plantelor medicinale) 

 

Achiziţionarea obiectelor 

sportive, amenajarea 

terenului de sport. 

Întocmirea proiectelor 

pentru sprijin financiar 

Sponzori, prin Asociațiile 

Pentru Școală. 

Programe de formare 

pentru cadre didactice şi 

pentru părinţii „Şcoala 

părinţilor” 

Realizarea activităţilor 

şcolare şi extrşcolare cu 

elevi, părinţii şi membrii 

comunităţii. 

4. Întărirea 

colaborării cu 

familiile, cu 

consiliul local şi cu 

comunitatea locală, 

cu şcolile înfrățite 

din ţară şi din 

străinătate 

La ore de diriginţie  chestionare, 

discuţii despre familiile elevilor 

Vizite la familiile elevilor cu 

diriginţi, director, profesori. 

Folosirea mijloacelor moderne de 

comunicare. 

Organizarea concursurilor zonale 

sus amintite. 

Participarea la concursuri zonale şi 

internaţionale. 

Organizarea şi participarea la tabere 

Organizarea: Kosarasbál – pentru 

părinţii şi pedagogii 

„Porţile deschise “pentru părinţi. 

Cerem sprijinul părinţilor 

la organizarea taberelor, 

festivalelor, spectacolelor, 

şi munca voluntară. 

Întocmirea proiectelor 

pentru sprijin financiar 

Sponzori, proiecte 

Europene, prin proiecte 

sprijinite de Consiliul 

Județean Harghita 

Programe de formare de 

consiliere şi orientare 

pentru cadre didactice şi 

pentru părinţii „Şcoala 

părinţilor” 

Formarea unei echipe 

unită din pedagogi 

Realizarea activităţilor 

şcolare şi extraşcolare cu 

elevii, părinţii şi membrii 

consiliului de părinţi. 
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Vizite la licee a claselor aVIII-a ş 

În activităţi extraşcolare invitaţia 

părinţilor ca: organizatori, ca 

maiştrii în meşteşuguri tradiţionale, 

membrii în comisii de evaluare. 

Participare la tabere culturale și la 

concursuri organizată de școlile 

înfrățite din Ungaria și Serbia. 
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6. Programe pentru realizarea misiunii proiectului 
 

a. Activităţi pentru realizarea misiunii proiectului-opţiunea curriculară 
 

Scop nr. Activităţi Responsabil  Perioada 

1. Dezvoltarea 

competenţei de 

comunicare 

Introducerea în CDŞ a disciplinelor 

legate de dezvoltarea .şi 

comunicarea. Folosirea 

calculatorului . Promovarea la toate 

disciplinele de studii, a comunicării 

deschise şi responsabile între 

profesori şi elevi. 

 

Ore optionale; câte 1 ore / săpt.- 

-TIC 

 -Folosirea calculatorului 

 

-Jucăm teatru 

-Jucăm teatru de păpuşi 

 

Concursuri locale; 

-de recitaţie 

 -de literatura 

 -de povestiri 

Concursuri zonale; 

 -de recitaţie 

-de literature 

-de povestiri 

 

Concurs internaţional; 

Profesori 

Învăţători 

Director adjunct 

 

 

 

 

 

Prof de informatică 

 

 

 

Învățători 

 

 

Diriginţi 

Profesori 

Educatori,  

 

Profilul de limba si 

literatura maghiară 

Director 

Director 

 

Director adjunct,  

 

 

 

 

 

 

septembrie- iunie 

 

An școlar 

 

An școlar 

 

An școlar 

 

 

Septembrie, Mai 

 

 

 

Octombrie-Aprilie 

 

 

 

 

Septembrie – martie 
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               Kis nyelvész  

               Kis matematikus 

 

Olimpiade pe specialități: 

Lb și lit română 

Lb și lit maghiară 

Religie 

Geografie 

Matematică 

fizică 

 

 

 

director 

 

 

 

ocazional 

2. Creşterea ofertei 

de activităţi 

extraşcolare  

Introducerea în CDŞ a disciplinelor  

opţionale legate de:  

- meşteşuguri populare  

 

- dans popular, cântece populare  

 

-istoria Secuilor + editarea 

monografiei localităţii Mugeni, şi a 

şcolii din Mugeni 

 

Instrumente fluier și citera cântece 

populare-cerc. 

 

Organizarea expozitiilor; 

 -din obiectele confectionate de 

elevi 

  -din fotografiile culese de elevi 

Prezentarea microfilmelor făcute de 

elevi 

 

 

Activităţi cultural artistice 

-Almabal-octombrie 

Profesori; 

 

Prof. educaţie 

tehnologică, 

Prof de educație muzicală, 

, învăţători , educatori 

Prof de istorie 

 

 

 

Prof ed muzicală 

 

 

Prof ed tehnologică 

 

 

Diriginţi 

Învăţători 

Educatori 

Director 

 

Profesor de muzică 

Director 

 

 

An școlar 

 

An școlar 

 

An școlar 

 

 

 

An școlar 

 

 

Decembrie, aprilie 

 

 

Octombrie 

Martie 

 

 

 

Continuu 

Octombrie 
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-Crăciuni-decembrie 

-Carnaval-februarie 

-8 Martie 

-Ziua Mamei –mai 

-Sfârsit de an şcolar-iunie 

 

 

Concurs zonal de cântece popular 

‘‘Elindultam szép hazámbul’’ 

 

 

Concurs cu titlul;Satul meu  

 

 

Aniversări istorice ; 

-adunarea secuilor din Lutiţa 1848 

-15 martie 1848 

 

Director adjunct 

diriginții 

educatori, învățători, 

diriginții 

 

 

 

prof de ed muzicală 

 

 

 

Profesor de istorie 

,geografie , biologie 

Profesori de limba si 

literatura maghiară,de 

istori 

învăţători , diriginţi 

Decembrie 

Februarie 

Martie 

Mai 

Iunie 

 

 

Octombrie 

 

 

 

Aprilie 

3. Promovarea 

educaţiei pentru 

sănătate 

Introducerea în CDŞ a disciplinelor 

legate de: 

- educaţia pentru sănătate 

- activităţi sportive 

- ocrotirea mediului 

 

Organizarea concursurilor sportive 

       Sporturi de iarnă 

 

Competiţie de fotball: Mugeni – 

Lutiţa –Tăietura –Porumbenii – 

Mari 

 

Concurs de gimnastică la sol: 

Mugeni-Lutița-Tăietura-Ulieș-

.Prof.esori de educaţie 

fizică şi de biologie 

,învăţători . 

 

 

 

Prof ed fiz și sport 

 

 

Prof de ed fiz și sport 

 

 

 

Prof de ed fiz și sport 

 

 

 

An școlar 

 

 

 

Ianuarie-februarie 

 

 

aprilie 

 

 

  

mai 
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Feliceni-Dârjiu 

 

Ziua copiilor  

– ziua cu activităţisportive,  

 

 Ocrotire mediului : 

Acţiuni pt ocrotire mediului 

Activităţi exraşcolare:Zilele 

Madarak-,Vizek-,Fák-

,Csomagolóanyagok-világnapja 

,Zöld Mikulás 

Zöldiskola -  

Ore opţionale:Az erdő mint élettér 

 

Concurs de prim ajutor în nivel 

zonal 

 

 

profesor de biologie 

şi de sport 

 

profesor de biologie 

 

 

prof de geografie 

 

1 ore /săpt 

 

 

 

Prof de biologie 

 

 

1 iunie  

 

 

ocazional 

 

 

1 ori /anual pt fiecare 

acţiune 

 

Anul școlar 

 

 

iunie 

4. Întărirea 

colaborării cu 

familiile, cu 

consiliul local şi cu 

comunitatea 

locală, cu şcolile 

înfrățite din ţară şi 

din străinătate 

La ore de diriginţie  chestionare, 

discuţii despre familiile elevilor 

Vizite la familiile elevilor cu 

diriginţi, directori, profesori. 

Organizarea ,,Porţilor deschise,, 

Organizarea ,,Kosaras bal,, 

 

Participare la concursuri, tabere și 

festivaluri Internaționale culturale la 

străinătate 

Permanent 

 

 

 

Octombrie, martie 

Februarie 

 

Permanent 

Învăţători,educatori,diriginţi  

            

 

 

Învăţători,educatori,diriginţi 

 

 

Director, director adjunct 
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b. Programe pentru realizarea misiunii proiectului-opţiunea financiară şi dotări materiale 

Se realizează prin întocmirea proiectelor,obţinerea sponzorilor-permanent-răspunde directorul şi directorul 

adjunct. 

 

c. Programe pentru realizarea misiunii proiectului-opţiunea investiţiei în resurse umane 

 

Se realizează prin participare la programe de formare continuă-permanent-răspunde prof. cu perfecţionare.  

 

d. Programe pentru realizarea misiunii proiectului-opţiunea relaţiilor comunitare 

Se realizează prin invitarea comunităţii la toate activităţiile cultural –artistice, aniversări istorice, activităţi 

sportive – răspunde directorul și directorul adjunct 

 

Pentru evaluarea programelor folosim următoarele tipuri şi metode de evaluare 

 

1. Fişe de auto-evaluare şi declaraţii de intenţie 

2. Ghiduri pentru interviuri 

3. Chestionare pentru grupuri ţintă, pentru părinţii 

4. Înregistrări video, foto 

5. Modele de rapoarte scrise 

6. Expoziţii în urma programelor 

7. Diferite fişe de apreciere 

8. Culegere de impresii 

9. Test de evaluare 

Director 
                                                                                                      


