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PLAN DE DEZVOLTARE EUROPEAN 

2018-2022 

OBIECTIV 1  Dezvoltare de competențe relevante la elevi și profesori, prin 

participarea la acțiuni, proiecte și programe educative la nivel 

european sau cu finanțare europeană;finanțareeuropean 

OBIECTIV 2  Profesionalizarea cadrelor didactice pe multiple domenii de 

competență, prin activități de formare și dezvoltare profesională, 

prin programul Erasmus+, platforma eTwinning sau alte comunități 

educaționale on-line; 

OBIECTIV 3  Furnizare de servicii integrate de educație și consiliere, pentru a 

asigura cadrul de prevenție și susținere a elevilor în risc de 

părăsire timpurie a școlii, prin programe comunitare; 

OBIECTIV 4  Asigurarea unei infrastructuri care să permită utilizarea 

tehnologiilor moderne de comunicare și învățare în cadrul 

proiectelor și programelor europene, desfășurate la nivelul școlii. 
 



 

 

 

 

 

 

PLAN DE DEZVOLTARE EUROPEAN (2018-2022) Page 2 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA 

Nr. 610, Viişoara 

Tel. 0264 327219 

Mail: scoalaviisoara@ymail.com 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

 

Ob.1. Dezvoltare de competențe relevante la elevi și profesori, prin participarea la acțiuni, proiecte și programe 

educative la nivel european sau cu finanțare europeană 
ACȚIUNI RESPONSABILITĂȚI BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Desfășurarea, în calitate de fondator 

sau partener, a unor proiecte 

eTwinning 
- Desfășurarea activităților din 

cadrul proiectelor 

- Utilizarea platformei pentru 

publicarea activităților și a 

rezultatelor 

- Utilizarea opțiunii forum cadre 

didactice și elev 

Depunerea documentației pentru 

obținerea certificatului de calitate 

eTwinning 

Participrea la competiția Made for 

Europe- secțiunea proiecte eTwinning 

Cadre didactice Elevi 

Cadre didactice 

Părinți 

 

 Desfășurarea a 4 proiecte/an 

la ciclul preșcolar, primar și 

gimnazial 

 Draft de proiecte 

 Certificate de participare 

 Obținerea a unui certificat de 

calitate/an 

 Materiale ppt, fimări, poze 

 Proiecte de activități 

 Obținerea unei distincții la 

competiția Made for Europe, 

la nivel județean 

2018-2022 

Reînnoirea parteneriatului cu 

Asociația Les amis d’ Urca 

Director 

Peședintele asociației 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Comunitate 

 Protocol semnat 

 

1 septembrie 

2018 

Desfășurarea de activități în cadrul 

parteneriatului cu Asociația Les amis 

d’ Urca 

- Desfășurarea de activități cultural- 

artististice în cadrul evenimentelor 

locale și școlare: Fii satului, Ziua 

Francofoniei, Ziua națională a 

Director 

Coordonatorul de 

programe  și proiecte 

educative școlare și 

extrașcolare 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Comunitate locală 

 Parteneriar semnat 

 Contract de finanțare 

excursie 

 Desfășurarea a cel puțin 2 

acțiuni educative și 

culturale/an în cadrul 

parteneriatului 

2018-2022 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

României, Festivalul Mărului ( 

Franța) 

- Desfășurarea excursiei tematice 

anuale sponsorizată de asociație 

 Poze 

 Articole în presă 

Încheierea de parteneriate cu instituții 

de învățământ și culturale din Ungaria 

: Asociația Rakoczi, Fundația 

Bethlen Gabor din Ungaria 

Director adjunct 

Coordonatorul de 

programe  și proiecte 

educative școlare și 

extrașcolare 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

 

 Un parteneriat semnate/an 

 Contracte de finanțare 

 

2018-2022 

Desfășurarea de activități educative în 

cadrul parteneriatelor încheiate cu 

instituții de învățământ și culturale din 

Ungaria: 

- Vizite tematice 

- Excursii tematice și culturale 

- Concursuri 

- Mese rotunde 

Director adjunct 

Coordonatorul de 

programe  și proiecte 

educative școlare și 

extrașcolare 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

 

 Produse ale activităților 

 Poze 

 

2018-2022 

Desfășurarea de activități educative în 

cadrul acțiunilorGlobal Campaign 

For Education, European Day of 

Language, Ora de NET, Global 

Education Week. 

Organizarea activităților conform 

prevederilor și în acord cu tematica 

acțiunilor. 

Implicarea a unui număr cât mai mare 

de elevi de la ciclul primar și 

gimnazial. 

Director adjunct 

Coordonatorul de 

programe  și proiecte 

educative școlare și 

extrașcolare 

Elevi 

Cadre didactice 

 Participarea a cel puțin 50 de 

elevi la activitățile educative 

din cadrul acțiunilor/an 

școlar 

 Produse ale activităților 

 Poze 

 Articole în presă 

 

2018-2022 

Implicarea elevilor în 

competiții/concursuri desfășurate la 

nivel europen, utilizând mediul on-

Director adjunct 

Coordonatorul de 

programe  și proiecte 

Elevi 

Cadre didactice 

 Participarea, în fiecare an, a 

unui echipaj format din 4 

elevi din clasa a VI-a la 

2018-2022 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

line 

- Pe platforma European Day of 

Language 

- EuroQuizz 

educative școlare și 

extrașcolare 

concursul EuroQuizz 

 Participarea la un concurs/an 

școlar organizat pe 

platforma on line European 

Day of Language 

Depunerea unei candidaturi pentru un 

proiect școlar din cadrul programului 

Erasmus+KA2 

Director  

Coordonatorul de 

programe  și proiecte 

educative școlare și 

extrașcolare 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Comunitate locală 

 Candidatura la termen 2020 

2021 

 

Ob.2. Profesionalizarea cadrelor didactice pe multiple domenii de competență, prin activități de formare și dezvoltare 

profesională, prin programul Erasmus+, programe comunitare, platforma eTwinning 

 sau alte comunități educaționale on-line 
ACȚIUNI RESPONSABILITĂȚI BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Valorificarea oportunităților de  

formare profesională prin  

programul Erasmus+ KA1, prin 

depunerea candidaturii; 

 

Director 

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și evoluție 

în cariera didactică 

 

Cadre didactice 

- Profesori pentru 

învățământ preșcolar 

- Profesori pentru 

învățământ primar 

- Profesori 

- Mediator școlar 

 Depunerea candidaturii la 

termenul din februrie 2020 

 

Februarie 

2020 

Participarea la activități de 

formare și dzvoltare profesională, 

prin programul Erasmus+KA1 

Director 

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și evoluție 

în cariera didactică 

 

12 Cadre didactice 

- Profesori pentru 

învățământ preșcolar 

- Profesori pentru 

învățământ primar 

- Profesori 

- Mediator școlar 

 12 cadre didactice formate 

prin progrmul 

Erasmus+KA1 
 12 Certificate de participare 

 12 Mobility Pass 

 12 portofolii profesionale 

 Ghid de bune practici 

Septembrie 

2020- iunie 

2021 

Formarea, prin transferul de Director Cadrele didactice   90% dintre cadrele didactice Noiembrie 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

competențe (,, formare în 

cascadă”) a cadrelor didactice 

neparticipante la programul 

Erasmus+KA1, de către colegii 

beneficiari ai finanțării 

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și evoluție 

în cariera didactică 

 

Personalul didactic 

auxiliar ( mediator 

școlar, bibliotecar) 

din școală participă la 

activitățile de formare 

organizate de colegii 

praticipanți la proiectul 

Erasmus+KA1 
 Organizarea a cel puțin 15 

activități de formare/transfer 

de competențe, în cadrul: 

- Comisiilor metodice 

- Comisia diriginților 

- Cercurilor metodice 

- Consiliului profesoral 

2020- iunie 

2022 

Asigurarea calităţii activităţilor de 

formare continuă a personalului 

didactic prin monitorizarea 

impactului programului 

Erasmus+KA1- la nivelul clasei 

şi al unităţii de învăţământ . 

Director 

Director adjunct 

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și evoluție 

în cariera didactică 

 

Cadre didactice 

 Elevi 

 Planificarea asistențelor la 

activități ale directorului 

 Fișe de asistențe- în dosarul 

de asistențe  

 PV ale activităților metodice 

 Rapoarte de monitorizare 

conform 

graficului 

Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare în cadrul 

proiectului ”Împreună pentru 

școală, împreună pentru viitor” 

Cod MySMIS: POCU 

74/6/18/103840; 

Director 

ISJ Cluj 

Asociția INCEPTUS 

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

profesională și evoluție 

în cariera didactică 

Cadre didactice  90% dintre cadrele didactice 

participă la cel puțin un curs 

organizat prin proiect 

 Certificate de participare 

 Portofolii profesionale 

Mai 2018- mai 

2021 

Asigurarea calităţii activităţilor de 

formare continuă a personalului 

didactic prin monitorizarea 

impactului cursurilor de formare 

din cadrul proiectului ”Împreună 

Director 

ISJ Cluj 

Asociția INCEPTUS 

Responsabil Comisia 

pentru dezvoltare 

Cadre didactice 

Elevi 

Preșcolari 

 Planificarea asistențelor la 

activități ale directorului 

 Fișe de asistențe- în dosarul 

de asistențe  

 PV ale activităților metodice 

conform 

graficului 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

pentru școală, împreună pentru 

viitor”Cod MySMIS: POCU 

74/6/18/103840 la nivelul clasei 

şi al unităţii de învăţământ . 

profesională și evoluție 

în cariera didactică 

 Rapoarte de monitorizare 

Participarea cadrelor didactice  la 

activități de formare utilizând 

mediul on-line (platformele 

eTwinnnig, National Geographic 

Leraning, British Council) 
- cursuri de formare 

- seminarii 

- mese rotunde 

Cadre didactice 

participante 

Cadre didactice 

Elevi 

 25% dintre cadrele didactice 

participă la cel puțin o 

activitate de formare on-line, 

în context internțional/an 

 Certificate/Adeverințe 

2018-2022 

Valorificarea experienței și a 

exemplelor de bune practici 

dobândite în activitățile de 

formare internaționale, utilizând 

mediul on-line,în activitatea 

didactică 

Cadre didactice 

participante 

Cadre didactice 

participante 

Elevi 

 Planificarea asistențelor la 

activități ale 

directorului/directorului 

adjunct 

 20 de asistențe la 

ore/semestru 

 Fișe de asistență la ore 

 Proiecte de activități 

 Fișe de lucru 

 Poze 

2018-2022 

Participarea la cursuri de formare, 

în context internațional/ în afara 

țării, cu finanțare extrabugetară 

Cadre didactice Cadre didactice 

participante 

Elevi 

 Cel puțin 5 cadre didactice  2018-2022 

Valorificarea experienței și a 

exemplelor de bune practici 

dobândite în cadrul cursurilor de 

formare, în context internțional/ 

în afara țării, cu finanțare 

extrabugetară în activitatea 

Cadre didactice 

participante 

Cadre didactice 

participante 

Elevi 

 Planificarea asistențelor la 

activități ale 

directorului/directorului 

adjunct 

 20 de asistențe la 

ore/semestru 

2018-2022 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

didactică  Fișe de asistență la ore 

 Proiecte de activități 

 Fișe de lucru 

 Poze 

 

Ob.3. Furnizare de servicii integrate de educație și consiliere, pentru a asigura cadrul de prevenție și susținere a 

elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, prin programe comunitare 
ACȚIUNI RESPONSABILITĂȚI BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Implementarea proiectului 

”Împreună pentru școală, 

împreună pentru viitor” Cod 

MySMIS: POCU 

74/6/18/103840; 

- întocmirea/actualizarea 

planurilor de intervenție 

individualizate de către 

consilierul școlar cu sprijinul 

cadrelor didactice; 

- organizarea și desfășurarea 

programului de activități 

remediale la disciplinele: 

limba română, matematică, 

limba engleză; 

- sprijin pentru efectuarea 

temelor pentru acasă; 

- organizarea de activități de 

dezvoltare personală în cadrul 

SDS, de către profesorii 

mentori; 

- oferirea de consiliere 

Director 

Cadre didactice implicate în 

implementarea proiectului 

Consilierul școlar 

Mediatorul școlar 

189 de elevi  creșterea cu 2% a 

procentului de 

promovabilitate la sfârșitul 

anului școlar 

 creșterea cu 10 %  a 

rezultatelor obținute de elevi 

la examenele naționale de la 

finalul claselor a II, IV și a 

VI; 

 creșterea cu 0.10 a mediei 

notelor  obținute de elevii 

clasei a VIII-a la Evaluarea 

Națională. 

 scăderea cu 10% a nr. de 

absențe nemotivate 

 scăderea cu 20% a 

numărului de elevi aflați în 

situația de risc școlar; 

 P.V. ale activităților 

 Rapoarte de activitate 

 Rapoarte de evaluare 

inițială- de proces- finale ale 

Octombrie 

2018-mai 

2021 



 

 

 

 

 

 

PLAN DE DEZVOLTARE EUROPEAN (2018-2022) Page 8 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIIȘOARA 

Nr. 610, Viişoara 

Tel. 0264 327219 

Mail: scoalaviisoara@ymail.com 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

psihologică, de către 

consilierul școlar. 

elevilor din grupul țintă 

Activităţi de mentorat pentru 

părinții elevilor aflați în situația 

de risc de abandon școlar 

- Organizarea de activități de 

tip școala părinților prin 

proiectul ”Împreună pentru 

școală, împreună pentru 

viitor” Cod MySMIS: POCU 

74/6/18/103840; 

Cadre didactice 

Consilierul pentru preșcolari 

Consilierul școlar 

Mediatorul școlar 

Elevi  

Părinți 

 

 10 activități de mentorat/an 

școlar 

 scăderea cu 20% a 

numărului de elevi aflați în 

situația de risc școlar; 

 Plan de intervenție/ plan 

operațional 

 P.V.- ale activităților 

realizate 

Septembrie 

2018- iunie 

2021 

Conform 

graficului 

Încurajarea frecvenării grădiniței 

de către preșcolari prin stimularea 

financiară a părinților (tichete 

valorice) prin proiectele  

,,Împreună pentru școală, 

împreună pentru viitor” Cod 

MySMIS: POCU 74/6/18/103840 
și programul guvernamental 

privind stimularea participării în 

învățământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii 

defavorizate (Legea 248/2015). 

Director 

Responsabil program 

guvernamental privind 

stimularea participării în 

învățământul preșcolar a 

copiilor provenind din 

familii defavorizate (Legea 

248/2015). 

Consilierul pentru preșcolari 

Consilierul școlar 

Mediatorul școlar 

Preșcolari 

Părinți 

Profesori 

 

Creșterea frecventării grădiniței 

cu 10% ( scăderea 

absenteismului) 

Rapoarte de prezențe lunare 

Centralizatoare lunare conținând 

numărul de beneficiari ai 

tichetelor 

Oct. 2019- 

iunie 2020 

Sept. 2020- 

Iunie 2021 

Sept. 2021- 

Mai 2022 

Asigurarea unei mese calde 

pentru 189 elevi de la ciclul 

primar și gimnazial- grupul țintă 

din cadrul poiectului ”Împreună 

pentru școală, împreună pentru 

viitor” Cod MySMIS: POCU 

74/6/18/103840 

Director- expert GT 

Profesori și învățători 

mentori 

189 elevi Liste de prezență Oct. 2019- 

iunie 2020 

Sept. 2020- 

Iunie 2021 

Sept. 2021- 

Mai 2022 

Realizarea de consiliere Profesori-mentori Elevi  P.V. ale întrunirilor  Conform 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

vocațională pentru elevii claselor 

a VII-a și a VIII-a  în cadrul 

activităților de SDS din cadrul 

proiectului ”Împreună pentru 

școală, împreună pentru viitor” 

Cod MySMIS: POCU 

74/6/18/103840 

Consilier școlar din cadrul 

proiectului 

Părinți Oferta școlară planificării: 

- Mai 2019 

- Mai 2020 

- Mai 2021 

Valorizarea competențelor și a 

cunoștințelor, dobândite în cadrul 

cursurilor de formare prin 

programul Erasmus+KA1, în 

cadrul activităților didactice 

curriculare și extracurriculare, 

pentru motivarea elevilor și 

reducerea absenteismului 

Cadre didactice paticipante 

la program 

Cadre didactice formate prin 

transferul de comptențe 

Elevi  

Părinți 

 creșterea cu 2% a 

procentului de 

promovabilitate la sfârșitul 

anului școlar 

 creșterea cu 10 %  a 

rezultatelor obținute de elevi 

la examenele naționale de la 

finalul claselor a II, IV și a 

VI; 

 creșterea cu 0.10 a mediei 

notelor  obținute de elevii 

clasei a VIII-a la Evaluarea 

Națională. 

 scăderea cu 10% a nr. de 

absențe nemotivate 

 scăderea cu 20% a 

numărului de elevi aflați în 

situația de risc școlar; 

 P.V. ale activităților 

 Rapoarte de activitate 

 Rapoarte de evaluare 

inițială- de proces- finale ale 

elevilor din grupul țintă 

2018-2022 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

 

Ob.4. Asigurarea unei infrastructuri care să permită utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare și învățare în 

cadrul proiectelor și programelor europene desfășurate la nivelul școlii 
ACȚIUNI RESPONSABILITĂȚI BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Achiziționarea a 30 de 

calculatoare pentru laboratorul de 

informatică 

Director 

Administrator financiar 

Elevi  

Cadre didactice 

 Buget 2019 

 Contract financiar 

 OP 

Decembrie 

2019 

Dotarea tuturor claselor de la 

ciclul primar cu video-proiectoare 

și calculatoare 

Director 

Administrator financiar 

Elevi  

Cadre didactice 

 Buget 2019 

 Contract financiar 

 OP 

Decembrie 

2019 

Achiziționarea a 2 table 

interactive 

Director 

Administrator financiar 

Elevi  

Cadre didactice 

 Buget 2020 

 Contract financiar 

 OP 

Iunie 2020 

Extinderea rețelei de internet în 

toate sălile de clasă 

Director 

Administrator financiar 

Elevi  

Cadre didactice 

 Buget 2020 

 Contract financiar 

 Op 

Iunie 2020 
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NAȚIONALE 

 

 

STRATEGIA DE EVALUARE  

A PLANULUI DE DEZVOLTARE EUROPEAN 
 

OBIECTIV RESPONSABILI  

EVALUARE 

INSTRUMENTE DE 

EVALUARE 

REZULTATE TERMEN 

 Dezvoltare de 

competențe relevante la 

elevi și profesori, prin 

participarea la acțiuni, 

proiecte și programe 

educative la nivel 

european sau cu 

finanțare europeană 

 Director adjunct 

 Coordonatorul de 

programe  și 

proiecte educative 

școlare și 

extrașcolare 

 CEAC 

 

- Chestionarul 

- Analiza 

documentelor 

- Focus grup 

- Studiu de caz 

- Date statistice 

- Jurnalul proiectelor 

- Fișe de asistențe la 

lecții/activități 

- Interviul 

- Observația 

A. Cantitative 

- nr. de proiecte 

desfășurate/ 

implementate 

- nr. de elevi implicați în 

proiecte 

- nr. de diplome/ 

certificate 

- nr. de elevi participanți la 

olimpiadele și 

concursurile școlare 

B. Calitative 

- nr. de certificate de 

calitate eTwinning 

obținute 

- nr. de premii obținute la 

competiții 

- noi competențe și 

cunoștințe  dobândite de 

elevi 

Evaluarea se  

realizează: 

*Semestrial 

*La sfârșitul 

fiecărui an 

școlar 

- 2019 

- 2020 

- 2021 

- 2022 
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NAȚIONALE 

- dezvoltarea și exersarea 

unor abilități de către 

elevi 

- creșterea cu 2% a 

procentului de 

promovabilitate la 

sfârșitul anului școlar 

- creșterea cu 10 %  a 

rezultatelor obținute de 

elevi la examenele 

naționale de la finalul 

claselor a II, IV și a VI; 

- creșterea cu 0.10 a mediei 

notelor  obținute de elevii 

clasei a VIII-a la 

Evaluarea Națională/an 

școlar 

- scăderea cu 10% a nr. de 

absențe nemotivate/an 

școlar 

- scăderea cu 20% a 

numărului de elevi aflați 

în situația de risc 

școlar/an școlar; 

 Profesionalizarea 

cadrelor didactice pe 

multiple domenii de 

competență, prin 

activități de formare și 

dezvoltare profesională, 

prin programul 

 Director 

 CEAC 

 Responsabil 

Comisia pentru 

dezvoltare 

profesională și 

evoluție în cariera 

- Rapoarte de 

activitate 

- Chestionarul 

- Analiza 

documentelor 

- Focus grup 

- Studiu de caz 

A) Cantitative: 

- 12 cadre didactice 

formate prin progrmul 

Erasmus+KA1 

- 12 Certificate de 

participare 

- 12 Mobility Pass 

Evaluarea se  

realizează: 

*Semestrial 

*La sfârșitul 

fiecărui an 

școlar 
- 2019 
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Erasmus+, platforma 

eTwinning sau  alte 

comunități educaționale 

on-line 

didactică 

 

- Date statistice 

- Jurnalul proiectelor 

- Fișe de asistențe la 

lecții/activități 

- Interviul 

- Observația 

- 12 portofolii profesionale 

- 90% dintre cadrele 

didactice formate prin ,, 

cascadă” 

- 15 activități de diseminare 

desfășurate la nivelul 

unității școlare 

- 25% dintre cadrele 

didactice participă la cel 

puțin o activitate de 

formare on-line, în 

context internțional/an 

- 5 cadre didactice participă 

la cursuri de formare 

finanțate de 

fundații/asociații, în alte 

state 

B) Calitative 

- noi competențe și 

cunoștințe  dobândite de 

către cadrele didactice 

- creșterea cu 2% a 

procentului de 

promovabilitate la 

sfârșitul anului școlar 

- creșterea cu 10 %  a 

rezultatelor obținute de 

elevi la examenele 

naționale de la finalul 

claselor a II, IV și a VI; 

- creșterea cu 0.10 a mediei 

- 2020 

- 2021 

- 2022 
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NAȚIONALE 

notelor  obținute de elevii 

clasei a VIII-a la 

Evaluarea Națională/an 

școlar 

- scăderea cu 10% a nr. de 

absențe nemotivate/an 

școlar 

- scăderea cu 20% a 

numărului de elevi aflați 

în situația de risc 

școlar/an școlar; 

 Furnizare de servicii 

integrate de educație și 

consiliere, pentru a 

asigura cadrul de 

prevenție și susținere a 

elevilor în risc de părăsire 

timpurie a școlii, prin 

programe comunitare 

 Director 

 CEAC 

- Rapoarte de 

activitate 

- Rapoarte de 

monitorizare 

- Date statistice 

- Analiza de 

documente 

- Chestionare 

- Fișe de asistențe la 

activități 

- Observația 

- Discuțiile 

A) Cantitative: 

- Număr de peșcolari 

cuprinși în grupul țintă 

din totalul nr. de 

preșcolari 

- Număr total de școlari din 

grupul țintă din totalul nr. 

de școlari 

- Nr. de cadre didactice 

formate prin program din 

totalul cadrelor didactice 

din școală 

- Nr. de seminarii 

desfășurate/an 

- Număr de activități din 

cadrul ,, școlii părinților,, 

defășurate 

/an 

- Număr de articole în 

presă 

Evaluarea se  

realizează: 

*Lunar 

*Semestrial 

*La sfârșitul 

fiecărui an 

școlar: 

- 2019 

- 2020 

- 2021 
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B) Calitative 

- evoluția numărului de 

copii cuprinși în 

învățământul preșcolar 

- planurile de intervenție 

individualizate 

- evoluția literației: de bază 

, funcționale și multiplă 

- evoluția alfabetizării la 

disciplina matematică 

- creșterea cu 0.10 a mediei 

notelor  obținute de elevii 

clasei a VIII-a la 

Evaluarea Națională/an 

școlar 

- scăderea cu 10% a nr. de 

absențe nemotivate/an 

școlar 

- scăderea cu 20% a 

numărului de elevi aflați 

în situația de risc 

școlar/an școlar; 

 Asigurarea unei 

infrastructuri care să 

permită utilizarea 

tehnologiilor moderne 

de comunicare și 

învățare în cadrul școlii  

 Director 

 Administrator 

financiar 

- Referat de 

necesitate 

- Chestionare 

- Analiza 

documentelor și 

rapoartelor 

întocmite de 

comisiile metodice 

și de lucru din 

- 30 de calculatoare 

achiziționate 

- 12 videoproiectoare 

achiziționate 

- 2 table interactive 

achiziționate 

- Rețea de internet în toate 

sălile de clasă 

Decembrie 

2019 

Decembrie 

2019 

Iunie 2020 

 

Iunie 2020 
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MINISTERUL EDUCAȚIEI 

NAȚIONALE 

școală 

 

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 

 

OBIECTIV 

EVALUARE P.D.E. 

lunară Semes-

trială 

An  

școlar 

An calenda 

ristic 

2022 

 Dezvoltare de competențe relevante la elevi și profesori, 

prin participarea la acțiuni, proiecte și programe 

educative la nivel european sau cu finanțare european  

     

 Profesionalizarea cadrelor didactice pe multiple domenii 

de competență, prin activități de formare și dezvoltare 

profesională, prin programul Erasmus+, platforma 

eTwinning sau  alte comunități educaționale on-line 

     

 Furnizare de servicii integrate de educație și consiliere, 

pentru a asigura cadrul de prevenție și susținere a elevilor în 

risc de părăsire timpurie a școlii, prin programe comunitare 

     

 Asigurarea unei infrastructuri care să permită utilizarea 

tehnologiilor moderne de comunicare și învățare în 

cadrul școlii  

     

 

 

 

Director, 

Prof. Camelia Costantea 


