
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit 

Prof. Vlad Claudiu Daniel 



DATE DE IDENTIFICARE A ȘCOLII 

Date de contact: 

Denumirea: Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici”  

Localitatea: Apateu 

Adresa: Nr. 425    Cod poștal: 317010 

Telefon-fax: 0257327309 

E-mail: scoalaapateu@yahoo.com 

Pagina web: www.scoalaapateu.ro 

Niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial 

Forma de învățământ: cu frecvență 

Limba de predare: română 

Școlii arondate (structuri) : Școala Primară Berechiu, Grădinița PN Apateu, Grădinița PN 

Berechiu 

 

Scurt istoric: 

Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu funcționează în satul Apateu, 

comuna Apateu, situată în nordul județului Arad, la 75 Km de reședința de județ (orașul 

Arad). Funcționează în două corpuri de clădire: clădirea veche (nr. 329) construită în 1929, 

unde își desfășoară activitatea elevii claselor I-IV și clădirea nouă (nr. 425) , unde 

funcționează clasele V-VIII , construită în 1974. 

Școala Primară Berechiu și Grădinița P.N. Berechiu funcționează în satul Berechiu în 

aceiași clădire (nr. 594), comuna Apateu, situată în cel mai nordic punct al județului Arad, la 

80 Km de reședința de județ (orașul Arad). 

Grădinița P.N. Apateu funcționează în satul Apateu (nr. 328) într-o clădire construită 

în anul 1919. 

De-a lungul timpului școala a avut diferite denumiri, cea actuală, Școala Gimnazială 

”Gheorghe Popovici”  i-a fost acordată în anul 2008, când în urma unei inițiative a 

directorului școlii, Vlad Claudiu Daniel, domnul consilier local Rus Dorel vine cu propunerea 

ca școala să poarte numele învățătorului Gheorghe Popovici. Cine a fost Gheorghe Popovici 

?  În anul 1841 vine în Apateu ca suplinitor, iar din anul 1843 ca si absolvent al Preparandiei 

din Arad, ilustra scoală româneasca din Ardeal care a pregătit dascăli pentru școlile din satele 

Ardealului. A depus mult suflet în atragerea copiilor la scoală, deoarece frecventa copiilor era 

mailto:scoalaapateu@yahoo.com
http://www.scoalaapateu.ro/


foarte slaba, doar 10-15 % din totalul copiilor de vârsta școlara frecventau scoală. Copiii erau 

folosiți în gospodărie, mai ales la pășunatul vitelor. 

Datorita muncii desfășurate în rândul locuitorilor în perioada 1841-1852 frecventa copiilor a 

crescut la scoală din Apateu de la 20 la 50 de elevi. Inspecțiile școlare districtuale au lăudat 

permanent activitatea învățătorului Gheorghe Popovici,  acordându-i calificative de foarte 

bine în ceea ce privește întreținerea scolii, asigurarea mobilierului necesar, materialul didactic 

confecționat cât si metodele de instruire folosite de către dascăl. La insistentele sale 

autoritățile locale au construit prima scoală din zidărie în sat în anul 1869. S-a implicat cu 

curaj si dăruire în perioada de carantina impusa de epidemia de holera din mai-septembrie 

1873, contribuind la întreținerea igienei si a stării de sănătate a copiilor si localnicilor. 

Învățătorul Gheorghe Popovici a condus scoală din Apateu timp de 37 de ani în perioada 

1841-1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

A. Oferta educațională a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu 

Niveluri de învățământ: 

• Preșcolar: 3 grupe 

• Primar: 8 clase (2 în sistem simultan) 

• Gimnazial: 6 clase 

Oferta curriculară: 

 Este proiectată de către Consiliul pentru Curriculum al școlii în urma consultării 

elevilor, părinților, cadrelor didactice.  

 Proiectare curriculară se face respectând legislația și numărul de norme didactice 

aprobat de către I.S.J. Arad prin aplicarea Planurilor cadru în vigoare și este compusă din: 

• Trunchiul comun (TC) – care este parcurs în mod obligatoriu de către toți 

elevii. 

• Curriculum la decizia școlii (CDȘ) – este realizat în urma alegerii de către 

elevi a ofertei de opționale prezentate de către cadrele didactice titulare din 

unitatea de învățământ.  

Disciplinele opționale predate în școală se împart în: 

• Opționale aprobate la nivel național: Educația pentru sănătate, Educație 

financiară 

• Opționale aprobate la nivelul unității de învățământ: TIC, ....................... 

Oferta extra curriculară: 

 Activitățile extra curriculare desfășurate în cadrul școlii sunt diverse dar în anul școlar 

2015-2016 s-a constatat o diminuare a lor. Majoritatea au fost organizate de către cadrele 

didactice de la ciclul preșcolar și primar cu ocazia sărbătorilor de iarnă și de primăvară. Am 

constatat dispariția unor activități extracurriculare precum: Balul Bobocilor, Balul 

Absolvenților, Cupa 1 Iunie, Ziua Europei, Ansamblul Folcloric etc. La ciclul gimnazial 

activitățile extracurriculare sunt extrem de reduse mărginindu-se la activități formale în 

perioada săptămânii ”Școala altfel”. 

 

 

B. Elevii 

Elevii Școlii  Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Apateu provin din localitatea Apateu 

în ciclul primar, iar în ciclul gimnazial din localitățile Apateu, Berechiu situată la 5 km şi  



Moțiori situată la 7 Km distanta. Elevii din localitățile Berechiu şi Moțiori sunt transportați în 

fiecare zi cu microbuzul școlar deținut de Primăria Apateu. 

Elevii școlii primare Berechiu provin din această localitate. 

Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită mai bună sau mai slabă și 

capacități intelectuale diverse.  

Majoritatea elevilor sunt de naționalitate română, mai există şi un număr mic de elevi 

de naționalitate rromă. 

 

 

Număr de clase și împărțirea lor pe niveluri de învățământ: 

 

Nivel de 

învățământ 

Anii școlari Număr de clase/grupe Număr de elevi 

Apateu Berechiu 

Preșcolar 2014-2015 2 1 64 

2015-2016 2 1 64 

2016-2017 2 1 56 

Primar 2014-2015 5 3 154 

2015-2016 5 3 161 

2016-2017 5 3 154 

Gimnazial 2014-2015 6 - 120 

2015-2016 6 - 117 

2016-2017 6 - 115 

 

 

Unitățile funcționează într-un singur schimb . 

 La Școala Primară Berechiu clasele sunt simultane datorită numărului mic de elevi: 

clasa pregătitoare cu clasa I, clasa a II –a cu clasa a III –a  şi clasa a IV –a. 

 Şi la Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu se observă o descreștere a 

numărului de elevii, scăderea se pare că este datorată natalității scăzute şi numărului destul de 

mare de locuitori plecaţi la muncă în Spania, Italia, Marea Britanie. 

 

 

 



Abandonul școlar: 

 Abandonul școlar se constată cu precădere la elevii care provin din familii cu venituri 

modeste, șomeri, familii monoparentale, nivel redus de pregătire. Abandonul școlar din 

ultimii ani a afectat mai mult copii proveniți din familiile plecate la muncă în străinătate și 

mai ales cele de etnie rromă. 

 

 

 

Situație statistică privind rezultatele obținute la Evaluarea Națională – clasa a VIII-a 

 

Disciplina 
Anii 

școlari 

Medii 

între 

1-1,99 

Medii 

între 

2-2,99 

Medii 

între 

3-3,99 

Medii 

între 

4-4,99 

Medii 

între 

5-5,99 

Medii 

între 

6-6,99 

Medii 

între 

7-7,99 

Medii 

între 

8-8,99 

Medii 

între 

9-10 

Promovabilitate 

Limba 

română 

2013-

2014 
2 3 - 5 8 6 2 1 - 62,96% 

2014-

2015 

- 1 4 1 2 3 4 3 1 68,42% 

2015-

2016 

- - 1 1 7 6 7 7 3 93,75% 

Matematică 

2013-

2014 

1 4 3 3 2 9 3 2 - 59,25% 

2014-

2015 

1 3 4 4 2 1 2 2 - 36,84% 

2015-

2016 

- 8 7 6 6 2 2 1 - 34,37% 

 

 

 

 

 

Nivel de 

învățământ 

Anii școlari Număr de elevi care au abandonat școala 

Apateu Berechiu 

Primar 2014-2015 2 - 

2015-2016 - - 

Gimnazial 2014-2015 3 - 

2015-2016 2 - 



Situația statistică privind admiterea la licee și școli profesionale 

Rezultatele obţinute la evaluările naţionale se reflectă şi în distribuţia elevilor la licee. În 

ordinea preferinţelor şi a mediilor de absolvire au fost repartizaţi dupa cum urmează: 

Liceul 
Anul școlar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Liceul Teoretic Cermei 6 8 7 

Liceul ”Mihai Viteazul” Ineu 3 3 8 

Liceul ”Sava Brancovici” Ineu   2 

Liceul Tehnologic Chișineu Criș 2 1 2 

Liceul ”Mihai Veliciu” Chișineu Criș 7 4 6 

Colegiul Național ”Ghiba Birta” Arad 1  1 

Colegiul Național ”Moise Nicoară” Arad   1 

Liceul ”Caius Iacob” Arad 1   

 

Situație statistică privind calificarea elevilor la faza județeană sau națională a 

olimpiadele organizate la nivel național 

Anul școlar 

Faza județeană Faza națională 

Disciplina Nr. elevi 
Locul 

obținut 

Profesor 

îndrumător 
Disciplina Nr. elevi 

Locul 

obținut 

Profesor 

îndrumător 

2013-2014 
Limba 

română 
12 - 

Botaș Alina 

Pârlog 

Laura 

    

2014-2015 

Concursul 

național 

”Made for 

Europe” 

1 al II-lea 

Vlad 

Claudiu 

Daniel 

Concursul 

național 

”Made for 

Europe” 

1 al III-lea 

Vlad 

Claudiu 

Daniel 

Limba 

Română 
12 - 

Botaș Alina 

Borca 

Viorica 

    

2015-2016 
Limba 

română 
10 - 

Botaș Alina 

Borca 

Viorica 

    

 

C. Resursele umane ale școlii 

Conducerea școlii este asigurată de către director și Consiliul de Administrație. 

 Corpul profesoral este format în proporţie de 94% din cadre didactice cu domiciliul 

stabil în localitatea în care funcționează unitatea de învățământ. Aproximativ 94% dintre 



cadrele didactice sunt titulare. Cadrele didactice calificate reprezintă 100% din total. Relaţiile 

dintre cadrele didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictuale sau bisericuţe. 

Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este destul de bună, există o permanentă 

comunicare şi un respect reciproc. 

 Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, dar 

suferă în ceea ce priveşte competenţele în domeniul tehnologiei informaţiei: folosirea 

calculatorului, a programelor informatice, a internetului etc. 

a. Încadrarea școlii pe norme personal: 

Anii școlari Total norme 
Personal 

didactic 

Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 

2014-2015 26,87 22,12 0,75 4,00 

2015-2016 26,87 22,12 0,75 4,00 

2016-2017 26,69 21,94 1,50 3,25 

 

b. Situația cadrelor didactice: 

Cadre didactice Anii școlari 
Număr de cadre 

didactice 

Numărul total de cadre 

didactice din școală 

2014-2015 20 

2015-2016 20 

2016-2017 20 

Număr cadre didactice 

titulare 

2014-2015 16 

2015-2016 16 

2016-2017 17 

Număr cadre didactice 

calificate 

2014-2015 20 

2015-2016 20 

2016-2017 20 

Număr cadre didactice 

necalificate 

2014-2015 - 

2015-2016 - 

2016-2017 - 

Număr cadre didactice 

navetiste 

2014-2015 5 

2015-2016 5 

2016-2017 6 



c. Situația pe grade didactice: 

Cadre didactice Anii școlari 
Număr de cadre 

didactice 

Debutante 

2014-2015 2 

2015-2016 3 

2016-2017 1 

Cu gradul didactic 

definitiv 

2014-2015 3 

2015-2016 2 

2016-2017 3 

Cu gradul didactic II 

2014-2015 5 

2015-2016 6 

2016-2017 5 

Cu gradul didactic I 

2014-2015 10 

2015-2016 9 

2016-2017 11 

 

D. Baza materială a școlii 

Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu Este compusă din: 

Spațiile școlare 

 16 săli de clasă: 

 2 săli de clasă la ciclul preșcolar 

 5 săli de clasă la ciclul primar 

 7 săli de clasă la ciclul gimnazial 

 2 cabinete de  informatică  

 2 spații lapte-corn 

 1 sală profesorală 

 1 birou direcțiune 

 1 spațiu manuale școlare 

 1 spațiu arhivă 

 1 birou CEAC 

 4 spații depozitare material didactic 

 1 bibliotecă cu un fond de 8900 volume 



 Teren de sport sintetic 

 Sală de sport competițională multifuncțională cu 200 locuri pe scaune 

Mijloacele de învățământ 

 calculatoare: 

 2 servere 

 10 Pentium IV în laboratorul de informatică AEL 

 10 Pentium IV în laboratorul de informatică EBC 

 7 Pentium V conectate la videoproiectoare în sălile de clasă 

 2 Pentium IV – administrativ 

 1 Pentium IV , 1 Pentium III şi un Pentium II nevalorificate 

 în laboratorul  de informatică există: scanner, webcam, imprimantă laser,  

 1 smartboard 

 10  videoproiectoare 

 2 televizoare cu diagonala de 125 cm 

 1 televizor cu diagonala de 81 cm 

 3 copiatoare alb negru A3 

 1 copiator color A3 

 mobilier nou în proporție de 90 % 

 

Şcoala Primară Berechiu 

 Este compusă din: 

 3 săli de clasă: 

 1 sală grădiniţă 

 1 sapțiu lapte corn 

 1 sala profesorală 

 1 spațiu muzeal 

 calculatoare: 

 1 Pentium IV – administrativ 

 1 copiator A3 care funcționează și ca imprimantă  

La ciclul gimnazial fiecare sală de clasă este dotată cu videoproiector conectat la un 

PC Pentium V și conexiune la internet wireless. Unul dintre cabinete le informatică este dotat 

cu videoproiector și smartboard iar celălalt cabinet de informatică este dotat cu un televizor 



cu diagonala de 125 cm conectat la un PC Pentium V. Ambele cabinete de informatică sunt 

conectate la internet prin fibră optică.  Biblioteca este dotată cu PC Pentium IV conectat la 

internet și dotat cu aplicație pentru gestionarea cărților din bibliotecă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZA SWOT 

 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Pentru fiecare nivel de şcolarizare, 

şcoala dispune de întregul material 

curricular (planuri de învăţământ şi 

programe şcolare, programe şcolare 

alternative, auxiliare curriculare – 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare etc.). 

• Utilizarea metodelor de predare activ 

participative în proporție de 40% 

• Existenţa în cadrul CDŞ –ului a unei 

discipline opţionale în domeniul 

Tehnologiei Informaţiei 

• Program remedial la clasa a VIII-a 

pentru pregătirea Evaluării Naționale 

• Orele se desfășoară pe cabinete 

 

• Utilizarea metodelor de predare 

tradiționale în proporție de 60% 

• Fondul de carte al bibliotecii nu este 

reactualizat 

• Oferta curriculară nu este diversificată 

• Activitățile extracurriculare au cunoscut 

un regres abrupt  

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența softurilor educaționale gratuite 

• Cadrele didactice au posibilitatea de a 

crea curriculum prin disciplinele 

opționale 

• Instabilitatea legislativa a 

curriculumului in sistemul de 

învățământ; 

• Curriculumul este rigid 

 

RESURSA UMANĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Personal didactic calificat în proporţie de 

100% 

• Cadre didactice bine pregătite, dedicate 

meseriei 

• Există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice, 

precum şi o bună coordonare a acestora 

• Existenţa în şcoală a unor cadre 

didactice cu cunoştinţe în domeniul 

informaticii 

• Mentalitatea învechită la unele cadre 

didactice 

• Lipsa de interes din partea unor elevi 

pentru şcoală 

• Rezultate deosebit de modeste obținute 

de elevii din clasa a VIII-a la Evaluarea 

Națională la proba de la disciplina 

matematică 



• Participarea la cursurile de perfecționare 

ți formare continuă organizate de către 

CCD Arad 

 

• Elevi cu părinți plecați la muncă în 

străinătate și lăsați în grija bunicilor sau 

rudelor 

• Colaborarea insuficientă cu familiile 

elevilor 

• Un procent ridicat de elevi provin din 

familii cu nivel intelectual scăzut 

• Indiferența unor părinți 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existența unui cadru legislativ permisiv 

• Oferte de cursuri de formare din partea 

CCD Arad 

• Participarea cadrelor didactice la 

parteneriate în cadrul proiectelor 

europene ErasmusPlus 

• Scăderea motivației cadrelor didactice 

din cauza nivelului de salarizare scăzut 

• Instabilitatea la nivel social și economic 

• Majoritatea părinților sunt implicați în 

agricultură și apare o criză de timp în 

participarea lor la activitățile școlii  

• Scăderea populației școlare 

 

 

RESURSA MATERIALĂ ȘI FINANCIARĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Existența a două cabinete de informatică 

conectate la internet prin fibră optică 

• Toate sălile de clasă de la ciclul 

gimnazial sunt dotate cu videoproiector 

conectat la PC și internet 

• Centrale termice la clădirile din Apateu 

• Mobilier școlar modern în majoritatea 

spațiilor școlare 

• Spații de învățământ suficiente 

• Existența unui teren de sport sintetic 

• Existența copiatoarelor performante în 

fiecare clădire 

• Încălzire în sobe de teracotă la clădirea 

din Berechiu 

• Clădirile de la ciclul primar din Apateu 

și Berechiu nu sunt reabilitate (uși și 

ferestre vechi și ineficiente) 

• Lipsa unor toalete moderne la ciclul 

gimnazial din Apateu și ciclul primar 

din Berechiu 

• Lipsa unor laboratoare de chimie și 

fizică amenajate la standarde moderne și 

eficiente 

• Absența unei săli de festivități 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 



• Sprijinul din partea Consiliului Local și 

a Primarului 

• Posibilitatea de a obține resurse din 

sponsorizări și donații 

•  

• Fonduri insuficiente alocate de la 

bugetul statului 

• Restricția de a folosi fondurile alocate 

de la bugetul de stat în achiziționarea de 

mijloace didactice 

 

RELAȚII CU COMUNITATEA ȘI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Colaborarea cu organele de poliție 

pentru prevenirea și combaterea 

delicvenței juvenile și a abandonului 

școlar 

• Colaborarea cu instituțiile centrale 

județene: ISJ Arad, CCD Arad etc. 

• Existența unei pagini web a școlii care 

poate fi folosită pentru transparență și 

informare 

• Slabe legături cu ONG-uri 

• Număr redus de activități 

extracurriculare care să implice 

comunitatea locală 

• Slaba promovare a imaginii școlii 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Disponibilitatea unor instituții locale de 

a veni în sprijinul școlii 

• Interesul unor școli din apropiere pentru 

realizarea de parteneriate 

• Lipsa unei strategii comune a 

instituțiilor cu rol în educație 

• Există un interes scăzut al firmelor 

pentru a sponsoriza școlile deoarece 

legea nu stimulează acest lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANALIZA PEST 

 

P - Politici educaţionale 

 Provenind din medii sociale sărace şi dezavantajate trebuie precizat încă de la 

început că la elevii din şcoala Apateu se constată diferenţe de la o generaţie la alta în ceea ce 

priveşte performanţele şcolare. 

 Procentul de promovabilitate la Evaluarea Națională este destul de bun la 

disciplina Limba și literatura română şi catastrofal la disciplina matematică. 

 Pentru a îmbunătăţii nivelul de promovabilitate al elevilor la Evaluarea 

Națională au fost elaborate programe de pregătire suplimentară a elevilor la discipline 

precum: Limba și literatura română, matematică. 

 Ponderea elevilor cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare este foarte 

scăzut. 

 Rata abandonului şcolar este scăzută, probleme apar în rândul elevilor rromi 

dar nu este ceva generalizat. 

 Pentru a preîntâmpina frecvenţa scăzută la ore, abandonul şcolar, indisciplina 

elevilor, diriginţii sunt în permanentă legătură cu părinţii elevilor prin lectorate cu părinţii, 

prin vizite la domiciliul elevilor şi monitorizează în mod permanent situaţia elevilor. 

 

E - Economic 

 

 Cea mai importantă resursă locală pentru locuitorii satului Apateu este 

pământul pe care se practică agricultura ca principală sursă de venit a populaţiei. 

 Cultura plantelor ca : grâul , porumbul, floarea soarelui , sfecla de zahăr , 

tutunul şi cultura ardeiului boia se face mecanizat şi manual. 

 Culturile sunt dispuse pe parcele mici de 50 ari sau 1 ha ceea ce face să nu se 

poată folosi eficient mecanizarea, întreţinerea şi  administrarea tratamentelor fito-sanitare şi a 

îngrăşămintelor chimice. Există însă posibilitatea de a obţine produse ecologice, de bună 

calitate, prin folosirea îngrăşămintelor naturale şi a muncii manuale , ceea ce aduce venituri 

mai mari agricultorilor, prin valorificarea acestor produse . 



În prezent tinerii agricultori s-au orientat spre legumicultură şi cultivă : roşii , vinete, 

fasole , flori, în solarii. Se produc legume timpurii valorificate pe pieţele din oraşele mai 

apropiate ca Oradea, Arad, Timişoara dar şi Deva , Cluj, Zalău. 

Pe lângă toate acestea locuitorii de aici se mai ocupă şi cu creşterea animalelor : cai 

,vaci, viţei, oi, porci, ceea ce determină cultura de plante furajere ca trifoiul ,lucerna, 

ghizdeiul şi întreţinerea fâneţelor pentru asigurarea hranei animalelor. Mai cresc păsări ca : 

găini, gâşte, raţe şi curci. Venituri importante se asigură din valorificarea porcilor şi viţeilor 

îngrăşaţi anume pentru a fi valorificaţi pe piaţa liberă. 

Un număr însemnat de tineri au plecat la muncă în străinătate în Austria , Italia, 

Spania, Germania, iar din veniturile obţinute se investeşte în construirea de case în localitate 

sau se cumpără unelte şi maşini agricole pentru folosul propriu. 

După Revoluţia din 1989  au apărut iniţiative private în sectoarele de producţie ( 

brutării, croitorii ) , iar în sectorul comercial – desfacerea mărfurilor şi prelucrarea unor 

produse ca  : ardei , floarea soarelui. 

 Puterea economică a localităţii este în creştere prin munca locuitorilor săi.  

Situaţia localităţilor Berechiu şi Moţiori din punct de vedere economic este destul de 

precară. Numărul agenţilor economici este destul de mic şi se reduce doar la activităţi 

comerciale de genul: magazine tip ABC în număr de patru şi două baruri. În localităţi nu 

există nici un agent economic cu profil productiv, prin urmare locurile de muncă în interiorul 

localităţii lipsesc cu desăvârşire. O mică parte din locuitori (circa 5%) sunt angajaţi la agenţi 

economici din localităţi învecinate precum Cermei, Ineu sau Chişineu Criş. 

Marea majoritate a populaţiei este ocupată în domeniul agriculturii, dar mai mult o 

agricultură de subzistenţă şi doar o mică parte dispun de utilaje şi finanţare pentru a practica o 

agricultură cât decât modernă. Venituri mai consistente se obţin din cultivarea sorgului şi 

prelucrarea lui având ca produs final vestita mătură de Berechiu. 

 

S - Social 

Locuitorii satului Apateu sunt în număr de 2424 persoane , din care un număr de 1237 

persoane de sex masculin şi un număr de 1187 persoane de sex feminin .  În marea lor 

majoritate, locuitorii sunt români ortodocşi – 89% , dar există şi adventişti de ziua a şaptea – 

10%  şi baptişti – 1% . 

În localitate convieţuiesc cu populaţia majoritară , românească , în bună înţelegere un 

număr de 150 rromi şi 2 maghiari. 



Cu toate că nivelul de trai a crescut şi este mai bun ca în trecut când erau 4 – 6 copii la 

o familie, în prezent natalitatea este în scădere ajungându-se la 1 – 2 copii şi mai rar 3 – 4 

copii la o familie, ceea ce face ca anual să se nască 15 – 23 copii în timp ce mortalitatea 

ajunge la 20 – 25 persoane anual şi astfel se ajunge la un spor natural negativ. 

Scăderea populaţiei se datorează şi emigrării definitive în alte state sau mutarea în alte 

localităţii ale ţării, fie prin căsătorie, fie atraşi de condiţiile mai bune de viaţă. 

Sănătatea populaţiei este întreţinută de doi medici generaliști Călin şi Ramona Hagău, 

un medic stomatolog , două asistente medicale şi o farmacistă care lucrează în condiţii bune 

în spaţii amenajate în blocul nou din centrul localităţii. În cadrul cabinetului medical se 

foloseşte aparatură performantă pentru diagnosticarea pacienţilor cu afecţiuni minore . Bolile 

mai frecvente sunt gastritele, litiazele, bolile de inimă, tensiune arterială, datorită alimentaţiei 

cu mâncăruri afumate, sărate şi condimentate cu piper şi boia de ardei.  

În general populaţia din Berechiu şi Moţiori este o populaţie îmbătrânită cu venituri 

mici, dar cu tendinţe de schimbare a acestei ponderi deoarece tot mai mulţi dintre absolvenţii 

învăţământului rămân în localitate după terminarea studiilor. 

În Berechiu trăiesc după ultimul recensământ aproximativ 870 de persoane. 

Nivelul sărăciei în localitatea Berechiu este destul de ridicat datorită lipsei locurilor de 

muncă, a şomajului ridicat şi prin urmare a veniturilor permanente. 

În ceea ce priveşte starea infracţională este scăzută şi sunt puţine cazurile de furturi 

sau agresiuni. 

În ultimii ani s-a constatat o creştere a natalităţii dar şi mortalitatea este destul de 

ridicată rezultând un indice demografic negativ. 

În structura etnică a localităţii predomină populaţia de etnie română, aproximativ 5% 

din populaţie sunt rromi, 1 maghiar, 2 ucrainieni. 

 Din punct de vedere religios în Berechiu trăiesc: 

• 84% ortodocşi 

• 10% baptişti 

• 5% penticostali 

• 1% adventişti 

 

 

 

 



T - Tehnologic 

  

Apateu  

Drumul judeţean 794 străbate localitatea Apateu făcând legătura cu DN 79 ( E 671 ) 

spre Arad şi cu DJ 709 spre Ineu, este o şosea bitumizată, puternic afectată de ploi şi îngheţ. 

În dreptul canalelor de desecare, pe şosea , sunt poduri de beton, iar în dreptul 

străzilor pentru scurgerea apelor sunt tuburi de beton armat. 

Străzile sunt asfaltate  iar pe marginea acestora sunt trotuare pentru pietoni. Accesul 

este permis spre localităţile Satu Nou şi Berechiu, iar în continuare spre oraşele Chişineu 

Criş, Ineu, Arad , Salonta şi Oradea. Transporturile se asigură , cu autobuzele, spre Ineu şi 

Arad, iar în zilele de piaţă spre Pâncota şi Beliu ; duminica este asigurat transportul spre gara 

Zerind efectuându-se legătura cu trenurile de călători pe ruta Oradea – Timişoara. 

Reţeaua electrică asigură iluminatul public în comunitate şi şcoală. În comunitate sunt  

cetăţeni care au curent trifazic, ceea ce permite agenţilor economici să implementeze 

tehnologii. 

Reţeaua de apă  asigură apa potabilă pentru şcoală şi comunitate. Şcoala este racordată 

la reţeaua de apă. În localitate sunt 315 abonaţi la apă şi mai sunt încă 10 fântâni arteziene. 

Reţea de canalizare nu există. Toaletele sunt de tip latrină în mare majoritate și puține 

modernizate. 

Reţea de alimentare cu gaze nu există, dar se comercializează butelii cu butan în 

diverse puncte special amenajate , pe teritoriul comunităţii. 

Reţeaua de telefonie fixă are peste patru sute de abonaţi în comunitate. Şcoala are 

telefonie fixă, computere, fax şi acces la internet , la fel şi comunitatea. 

Reţeaua de cablu Tv asigură transmiterea de programe Tv . 

La moara din localitate avem un investitor şi agenţi economici care implementează 

tehnologii. 

Berechiu 

Localitatea Berechiu este o localitate izolată chiar dacă se găseşte la graniţa cu judeţul 

Bihor. Abia în urmă cu cinci ani drumul care traversează satul a fost asfaltat. Legătura cu 

judeţul Bihor se face prin intermediul unui drum pietruit şi greu accesibil autoturismelor. 

Legătura cu oraşul reşedinţă de judeţ Arad, prin intermediul transportului în comun se face cu 

ajutorul unui autobuz o singură dată pe zi, dimineaţa la ora 520. În localitate nu există cale 

ferată. Electricitatea a pătruns în fiecare casă. 



În ceea ce priveşte utilităţi precum: apa curentă, gazul metan sau sistem de canalizare 

acestea lipsesc cu desăvârşire. 

În domeniul comunicaţiilor în sat există semnal şi pentru telefonia mobilă la toate 

rețelele existente la nivel național. Conexiune la internet există la  majoritatea familiilor din 

sat. 

Numărul calculatoarelor personale a crescut în ultimul timp exploziv majoritatea 

familiilor tinere deținând un PC sau un laptop. 

Aproape în totalitate populația este conectată la  reţeaua de cablu TV. 

Ecologic 

 

În prezent situaţia gunoaielor este rezolvată datorită iniţiativei Consiliului Local 

Apateu de a colecta gunoaiele menajere o dată pe săptămână de pe raza întregului sat în 

cadrul unui proiect european. 

O problemă majoră din punct de vedere ecologic o constituie şi poluarea aerului cu 

sedimente mai ales în timpul verii când cantitatea de praf existentă pe drumuri este imensă.  

Toaletele moderne lipsesc aproape cu desăvârşire, majoritatea fiind aşezate în ogradă, 

numărul foselor septice este redus. 

O altă problemă o constituie deversarea apei menajere în şanţurile satului datorită 

faptului că reţeaua de canalizare lipseşte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORI INSTITUȚIONALE PROMOVATE 

 

Valorile școlii noastre sunt  elementele de bază ale modului în care tratăm activitatea de zi cu 

zi. Ele ne modelează cultura şi ne definesc identitatea. Ele ne ghidează în materie de 

comportament şi luarea deciziilor. Ele sunt practicile pe care le aplicăm zi de zi în tot ceea ce 

întreprindem 

 

Calitate 

▪ Calitatea este forţa motrice a tuturor activităţilor noastre, întrucât ne angrenează într-o 

competiţie permanentă pentru obţinerea rezultatelor așteptate de către comunitatea pe 

care o deservim.  

 

Munca în echipă 

▪ Lucrăm ca o organizaţie unită, eliminând bariere şi depunând în permanenţă eforturi 

pentru succese şi mai mari.  

 

Integritatea 

▪ Suntem oneşti, onorabili, demni de încredere şi dăm dovadă de spirit etic în permanenţă.  

 

Conducere 

▪ Avem convingerea că personalul școlii reprezintă cea mai valoroasă resursă a noastră 

care își valorifică potențialul de care dispune în activități carcterizate prin eficiență, 

creativitate și inovare. 

 

Rezultate de calitate superioară 

▪ Succesul nostru se datorează implicării, pasiunii și dăruirii pentru depășirea barierelor 

educaționale.  

 

Optimizarea activității 

▪ Suntem încredinţaţi că pregătirea noastră ca profesori poate fi îmbunătăţită şi căutăm 

mereu căi de perfecţionare continuă a întregii noastre munci.  

 

Avem convingerea că rezultate optime se obţin prin: 

▪ Explorarea continuă a ideilor şi acţiunilor pentru îmbunătăţirea proceselor sau a 

mediului educațional.  

▪ Implementarea de idei sau de proiecte pentru o școală deschisă. 

 

 

 

 

 

 

 



VIZIUNEA ȘCOLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educație de calitate  

într-o școală conectată la comunitate ! 

 



MISIUNEA ȘCOLII 

 

 

 

           Dezvoltarea unei culturi a calităţii la nivelul şcolii prin promovarea unui  

comportament proactiv și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea este misiunea 

afirmată şi asumată. 

 

           Elementele care definesc misiunea şcolii pentru perioada următoare sunt: 

 

• Demararea oricărui demers legat de implementarea unei culturi a calităţii în şcoală  de 

la analiza şi evaluarea situaţiilor, a nevoilor şi limitelor, înţelegerea şi luarea în 

considerare a întregului context în care-şi exercită acţiunea şi deciziile comunitatea 

şcolară;  

• Ne propunem ca școala să acționeze ca un catalizator al resurselor educaționale 

existente la nivelul diferitelor instituții/organizații din localitate. Pentru a fi atractivă, o 

școală trebuie să fie recunoscută de elevi, părinți și comunitate ca instituția” lor”. Ca 

urmare, este necesar ca cei din comunitate să găsească elemente din cultura și valorile 

lor în școală, mediul școlar să fie atractiv pentru fiecare copil și școala să se implice în 

viața din comunitate.  

• utilizarea interactivă a instrumentelor educaţionale, adaptarea, transformarea şi 

dezvoltarea acestora pentru a contura un cadru optim de dezvoltare a unei educaţii 

bazate pe învăţare autentică, considerată de noi a fi un posibil răspuns la  provocările  

unei lumi deschise;  

• interacţionarea în reţeaua profesioniştilor şi a echipelor multifuncţionale, asigurarea 

unui management centrat pe şcoală şi asistat comunitar în vederea formării atitudinilor 

bazate pe responsabilizarea tuturor actorilor educaţionali pentru devenirea personală şi 

profesională a educabilului. 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECȚII ȘI ŢINTE STRATEGICE 

 
În urma analizei de stare a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popovici” Arad, rezultată în urma 

aplicării instrumentelor descrise mai sus, a înregistrării și analizei rezultatelor, s-au conturat 

următoarele  ținte strategice ale instituției noastre: 

 

 

ȚINTE STRATEGICE: 

 

1. Optimizarea calității procesului de învățare, cu accent pe învățarea autentică, în vederea 

creșterii  performanțelor şcolare, a promovabilității şi diminuării ratei abandonului 

școlar;  

 

2. Transformarea școlii într-un spațiu pentru dialog, dezbateri, decizii  și învățare autentică 

necesar atingerii succesului. 

 

3. Realizarea incluziunii școlare, ca parte a incluziunii sociale, oferind o  modalitate de 

regăsire a valorilor culturii comunitare în viața școlii și de realizare a unui mediu școlar 

atractiv pentru fiecare copil; 

 

4. Stimularea participării la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot 

parcursul vieţii; 

 

5. Adecvarea resurselor material-financiare pentru crearea unui mediu educațional 

stimulativ pentru copiii proveniți din comunitate; 

 

6. Reorganizarea strategiei şcolii pe baza principiului pro activității actorilor educaţionali, 

condiţie a realizării unei învăţări de calitate; 

 

7. Dezvoltarea culturii parteneriatului și a rețelelor colaborative ca modalitate de face față 

provocărilor lumii contemporane.  

 

 



OPȚIUNI STRATEGICE, PROGRAME DE DEZVOLTARE, ALOCAREA GENERALĂ A 

RESURSELOR, INDICATORI GENERALI DE PERFORMANŢĂ, TERMENE DE APLICARE 

 

Domeniul vizat: CURRICULUM 
 

Ţinta strategică:  
 

1. Optimizarea calității procesului de învățare, cu accent pe învățarea autentică, în vederea creșterii performanțelor școlare, a promovabilității și 

diminuării ratei abandonului școlar 

2. Transformarea școlii într-un spațiu pentru dialog, dezbateri, decizii  și învățare autentică necesar atingerii succesului. 

3. Realizarea incluziunii școlare, ca parte a incluziunii sociale, oferind o  modalitate de regăsire a valorilor culturii comunitare în viața școlii și 

de realizare a unui mediu școlar atractiv pentru fiecare copil; 

 

Opţiuni strategice 
Programe de 

dezvoltare 

Alocarea generală a resurselor 

 
Indicatori generali de 

performanţă 

Termene de 

aplicare Resurse 

umane 

 

Resurse 

materiale 

Resurse 

finaciare 

Resurse 

strategice 

O.1.1. Dezvoltarea de 

programe de învăţare 

autentică în mediu formal, 

informal şi nonformal 

P.1. Învăţare în 

societatea 

cunoaşterii-învăţare 

bazată pe proiect 

profesorii 

şcolii 

 

cabinet de 

informatică; 

echipamente, 

internet 

consumabile 

bugetul şcolii profesori 

formaţi 

pentru 

aplicarea 

învăţării 

bazate pe 

proiect 

1 proiect derulat 

pentru fiecare profesor 

şi pentru fiecare 

disciplină 

an 1,2,3,4,5 

 

O.1 2. Fundamentarea actului 

educaţional pe baza nevoilor 

de dezvoltare personală ale 

elevilor, pe realizarea unei 

învățări care presupune 

participare, implicare și 

asumare 

P.2. Program de 

pregătire 

suplimentară a 

elevilor pentru 

evaluările naționale 

de la clasele II, IV, 

VI, VIII 

Profesorii de 

specialitate și 

învățătorii 

Consumabile 

Materiale 

auxiliare 

(modele de 

teste) 

 

Buget școală  Profesorii de 

specialitate 

Învățătorii 

1 program al pregătirii 

pentru evaluări 

naționale  

an 1,2,3,4,5 

 



 P.3. ”START” 

Program de stimulare 

a învăţării la copiii 

capabili de 

performanţă 

superioară 

profesori, 

 

echipamente, 

consumabile, 

internet 

Buget școală profesori 

formaţi să 

lucreze cu 

elevi capabili 

de 

performanţă 

participanţi la 

concursurile şcolare-  

10% din numărul 

elevilor 

an 1,2,3,4,5 

 

O.1.3. Dezvoltarea 

abilităților digitale în găsirea, 

selectarea și utilizarea 

informației în scopul 

derulării unor proiecte 

personale sau de grup 

P.4. Programul 

Generația ”nativi 

digitali” –asumarea 

unei învățări de 

calitate 

 

profesori, 

specialiști în 

IT 

voluntari 

cabinet de 

informatică; 

echipamente, 

conectare 

internet 

 

Buget școală  Profesori care 

dețin 

competențe 

IT 

Experți IT 

Fiecare copil și 

profesor implicat într-

un proiect realizat în 

diverse contexte, 

utilizând IT 

an  

1,2,3,4,5 

 

O.1.4.Transformarea 

copilului în protagonistul 

propriului său succes 

 

P.5. Programul ”Am 

ceva de spus!” 

Sprijinirea  

funcționării  și 

dezvoltării continue 

organizațiilor 

elevilor:  

învățători, 

diriginți, 

părinți, 

voluntari, 

psiholog 

echipamente, 

jocuri, 

consumabile, 

recompense  

Buget școală  profesori 

consilieri, 

experți în 

activitatea cu 

tineri și copii 

 

 

Cel puțin o structură 

funcțională de 

organizare a elevilor-

Consiliul elevilor 

1 set documente ale 

structurilor organizate 

ale elevilor 

an  

1,2, 3,4,5 

 

O.1.5. Dezvoltarea de 

programe de învăţare 

adaptate pentru elevii cu 

dificultăţi de învăţare. 

P.6. Program 

educaţional 

ameliorativ-

recuperatoriu în 

Şcoala după şcoală 

profesori, 

voluntari 

jocuri, 

consumabile 

 

bugetul şcolii profesori 

formaţi să 

lucreze cu 

elevi cu 

dificultăţi de 

învăţare 

promovabilitate 

crescută cu 10%; 

abandon şcolar redus 

cu 5%; 

 

an 2,3,4,5 

săptămânal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domeniul vizat: RESURSE UMANE 
2. Transformarea școlii într-un spațiu pentru dialog, dezbateri, decizii  și învățare autentică necesar atingerii succesului. 

3. Realizarea incluziunii școlare, ca parte a incluziunii sociale, oferind o  modalitate de regăsire a valorilor culturii comunitare în viața școlii și 

de realizare a unui mediu școlar atractiv pentru fiecare copil; 

4. Stimularea participării la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii 

 

Opţiuni strategice Programe de dezvoltare  Alocarea generală a resurselor 

  

Indicatori generali 

de performanţă 

Termene 

de aplicare  

Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

finaciare 

Resurse 

strategice  

O. 2.1 Asigurarea unei serii 

de servicii care să 

îmbunătățească învățarea 

elevilor, a familiilor și a 

membrilor comunității  

P.7. Art start 

Încurajarea inovației în 

sala de clasă și în afara ei. 

 

echipe 

multiprofe 

sionale: 

profesori+ 

profesionişti pe 

diferite 

domenii, 

voluntari 

echipamente, 

consumabile, 

internet 

 

Buget școală  profesori cu 

abilităţi şi 

talente  

1 program de editare 

a unei reviste școlare  

1 program ”Micii 

reporteri” 

 

 

An 

1,2,3,4,5  

 

 

P.8. Program: Învăț să fiu 

părinte implicat! Program 

de consiliere pentru 

Consilul Reprezentativ al 

Părinților.  

 

profesori, 

 

echipamente, 

consumabile, 

internet 

 

Buget școală  Consilier 

educativ  

1 program de 

consiliere pentru 

Consilul 

Reprezentativ al 

Părinților.  

 

50% dintre părinți 

participă la program 

an 2,3,4,5 

 

 

P.9. Program Oportunități 

de învățare 

intergenerațională.  

-Încurajarea profesorilor 

și elevilor   să își 

folosească abilitățile și 

cunoștințele pentru a oferi 

servicii comunității 

locale, dar și deschidere 

manifestată pentru a 

învăța de la membrii 

comunității  

echipe 

multiprofe 

sionale: 

profesori+ 

profesionişti pe 

diferite 

domenii, 

voluntary 

elevi  

echipamente, 

consumabile, 

internet 

costume 

 

Buget școală  Profesori și 

membri ai 

comunității  

cu abilităţi şi 

talente  

1 program de resurse 

legat de valorificarea 

folclorului local 

 

1 formația de dansuri 

populare 

 

an 1,2,3,4,5  



O. 2.2. Dezvoltarea de 

programe motivaţionale 

pentru elevi. 

P.10. Program 

motivaţional pentru 

succes şcolar 

diriginţi, 

învăţători, 

psiholog 

 

echipa 

mente; 

consuma 

bile 

bugetul şcolii profesori 

abilitati in 

consiliere si 

orientare 

80% dintre elevii 

participanţi la 

program 

înregistrează succes 

şcolar 

 

an 3,4,5 

O. 2.3. Dezvoltarea de 

programe care să favorizeze 

includerea elevilor 

P.11. Program de abilitare 

a profesorilor în utilizarea 

diversității ca sursă de 

învățare 

diriginți, 

învățători 

echipa 

mente; 

consuma 

bile 

bugetul şcolii Formatori  25% dintre profesorii 

școlii pot utiliza 

elementele de multi 

și interculturalitate ca 

sursă de învățare 

An 2 

 

P.12.  Program Implicarea 

elevilor și profesorilor  în 

evenimentele care au loc 

în comunitate (expoziții, 

concerte, carnaval etc.) 

 

profesori, 

elevi 

Consumabile 

echipamente 

Buget școală  Reprezentanți 

comunitari 

Profesori  cu 

expertiză în 

diferite 

domenii 

50% din personalul 

școlii și din elevi 

sunt implicați în 

evenimentele 

comunității  

an 1,2,3,4,5  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domeniul vizat: RESURSE MATERIAL-FINANCIARE 
5. Adecvarea resurselor material-financiare pentru crearea unui mediu educaţional stimulativ 

7. Dezvoltarea culturii parteneriatului și a rețelelor colaborative ca modalitate de face față provocărilor lumii contemporane.  

 

 

Opţiuni strategice Programe de 

dezvoltare  

Alocarea generală a resurselor 

  

Indicatori generali 

de performanţă 

Termene de 

aplicare  

Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

finaciare 

Resurse 

strategice  

 

O.3.1.Reabilitarea/renovare

a/întreţinerea clădirilor 

şcolii 

P.13. O şcoală a 

vremii-program de 

reabilitare a 

clădirilor vechi ale 

şcolii 

Muncitori 

calificaţi 

Materiale de 

construcţie  

bugetul şcolii  2 clădiri ale şcolii 

reabilitate; 

an 3-5  

Toalete moderne la 

ciclul gimnazial și 

Școala Primară 

Berechiu 

an 1-an 4 

Școala Primară 

Berechiu racordată 

la reţea de apă 

curentă 

an 3-5 

O.3.2. Adaptarea spaţiilor 

şcolii la necesităţile 

educaţionale  

P.14. Program de 

înfiinţare a unor 

spaţii de care să 

beneficieze şcoala şi 

comunitatea 

echipă 

constructori 

Materiale de 

construcţie 

bugetul şcolii  Amenajarea unui 

spațiu CDI 

an 1-2 

P.15. Program de 

adecvare a spaţiilor 

pentru activităţi 

extracurriculare 

profesori care 

vor lucra în 

ateliere 

Echipamente şi 

consumabile, 

internet 

bugetul şcolii cadre didactice 

cu abilităţi şi 

talente  

2 săli de clasă 

amenajate pentru 

învăţare în mediu 

nonformal. 

 

an 2-an 5 

1sala de festivităţi 

funcţională; 

an 5 



P.16. Program de 

reorganizare a 

spaţiilor existente  

personalul 

şcolii, părinţi,  

materiale de 

construcţii, 

 

bugetul şcolii Colaborare cu 

Primăria  

3 curţi reamenajate an 2-4 

O.3.3. Dotarea cu materiale 

şi echipamente şi sporirea 

accesului la acestea pentru 

oferirea unei educaţii de 

calitate 

P. 17. Program de 

dotare a spaţiilor 

existente: 

dotarea spațiilor cu 

mobilier și 

tehnologie IT, a 

grădinițelor cu 

jucării, extindere 

retea internet 

profesori 

abilitaţi în 

utilizarea IT 

echipamente 

IT: 

calculatoare, 

imprimante, 

multifuncţio 

nale  

bugetul şcolii profesori 

abilitaţi în 

utilizarea IT 

3 clădiri dotate cu 

echipamente IT  şi 

internet; 

an 1 

învățători Echipamente 

IT,  

bugetul şcolii profesori 

abilitaţi în 

utilizarea IT 

Cabinet multimedia 

amenajat 

An 1 

profesori de 

ştiinţe  

truse, 

mobilier 

adecvat 

bugetul şcolii profesori 

abilitaţi  

1 cabinete de ştiinţe 

dotate cu  

echipamente, truse 

şi material 

corespunzător 

an 3 

educatoare material 

didactic 

adecvat 

bugetul şcolii educatoare dotarea grădinițelor 

cu spații de joacă 

interioare 

An 1,2 

responsabil 

CDI 

soft didactic, 

carte pentru 

bibliotecă 

bugetul şcolii bibliotecar 1 program de 

funcţionare CDI 

an 2,3,4,5 

O.3.4. Utilizarea eficientă a 

resurselor financiare 

bugetare şi atragerea de 

fonduri extrabugetare prin 

accesarea fondurilor 

europene 

P.18.Program de 

utilizare a fondurilor 

financiare bugetare 

contabil,  

secretar 

programe 

contabilitate  

bugetul şcolii contabil, 

secretar 

1 proiect de 

utilizare a 

fondurilor 

financiare bugetare 

anual 

 

 

  

P.19. Programul 

„Pentru o lume 

deschisă”: accesarea 

de proiecte locale, 

naţionale şi 

europene, atragerea 

de sponsorizări  

echipă de 

profesori 

pentru scrierea 

de proiecte 

acces internet bugetul şcolii profesori cu 

expertiză în 

scrierea de 

proiecte 

2 proiecte cu 

fonduri 

extrabugetare 

(locale, regionale, 

europene) 

an1-an 5 

director 

adjunct şi 

responsabilii 

clădirilor 

consumabile  bugetul şcolii profesori 

voluntari 

1 acţiune de 

atragere de 

sponsorizări 

anual  



 

Domeniul vizat: MANAGEMENT 
 

6. Reorganizarea strategiei şcolii pe baza principiului proactivităţii actorilor educaţionali, condiţie a realizării unei învăţări de calitate . 

7. Dezvoltarea culturii parteneriatului și a rețelelor colaborative ca modalitate de face față provocărilor lumii contemporane .  

 

Opţiuni strategice Programe de 

dezvoltare  

Alocarea generală a resurselor 

  

Indicatori generali 

de performanţă 

Termene de 

aplicare  

Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

finaciare 

Resurse 

strategice  

 

O. 4.1 Realizarea de 

planuri strategice ținând 

cont de nevoile elevilor, 

părinților, profesorilor și 

ale altor factori interesați 

P.20. Planul strategic 

al școlii, răspuns la 

nevoile comunității 

Planul strategic este 

construit pe nevoile 

comunității și pe 

consultarea factorilor 

interesați  

Echipă de 

proiect, 

membrii 

CEAC 

părinți, 

reprezentanți 

ai comunității 

 

echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet, 

consumabile 

Bugetul școlii  Experți în 

scrierea de 

proiecte 

Un plan strategic  

accesibil pentru 

public și prezentat 

tuturor celor 

interesați 

 

an 1 

O. 4.2. Adecvarea ofertei 

educaţionale la nevoile de 

dezvoltare ale 

beneficiarilor 

P.21. Dezvoltarea 

CDŞ-ului prin 

constituirea unui 

pachet de opţionale 

atractive, bazate pe 

cunoaşterea nevoilor 

de educaţie ale 

elevilor şi a resurselor 

şcolii  

corpul 

profesoral, 

membrii 

Comisiei 

pentru 

curriculum 

echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile, 

ghiduri, cărţi 

de specialitate 

bugetul şcolii responsabilii 

comisiilor 

metodice 

1 pachet de 

opţionale  

luna 

februarie  

anual  

O. 4.3. Optimizarea 

capacităţii de aplicare a 

instrumentelor de 

management şi de 

asigurare a calităţii 

P.22..Implementa rea 

sistemului calităţii 

 

comisia CEAC echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile 

 

bugetul şcolii profesori 

experţi în 

construirea 

sistemelor de 

calitate 

1 program de 

dezvoltare a 

calităţii pe un 

domeniu, asumat 

de către fiecare 

membru al 

personalului;  

Fişa postului care 

cuprinde şi 1  grilă 

cu indicatorii care 

Luna 

octombrie a 

fiecărui an; 

permanent 

 



trebuie atinşi 

pentru programul 

asumat de către 

fiecare  membru al 

personalului  

 

P.23. Evaluarea şi 

revizuirea sistemului 

calităţii educaţiei. 

 

comisia CEAC echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile 

 

bugetul şcolii profesori 

experţi în 

construirea 

sistemelor de 

calitate 

1 set de 

instrumente de 

monitorizare şi 

evaluare a calităţii 

Anual  

 

P.24. Potențialități care 

trebuie valorificate! 

Program de evaluare 

periodică a abilităților 

personalului pentru a 

identifica expertiza 

existent și posibilitatea 

ei de valorificare  

Consilierul 

școlii 

Experți în 

resurse umane 

 

echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet, 

consumabile 

Bugetul școlii  Experți în 

resurse umane  

1 evaluare anuală a 

potențialului și 

nevoilor 

personalului școlii  

 

Fiecare membru al 

personalului școlii 

implicat într-un 

program în care să-

și valorifice 

potențialul  

an 1,2,3,4  

 

P.25. Celebrăm 

succesul! Program de 

promovare a 

rezultatelor pozitive, 

individuale și de grup 

Sărbătorirea  

succesului, în spațiul 

public, în diferite 

forme și  celebrarea 

succeselor întregii 

comunități 

echipe 

multiprofe 

sionale: 

profesori+ 

profesionişti pe 

diferite 

domenii, 

voluntari 

elevi  

echipamente, 

consumabile, 

internet 

 

Buget școală Profesori și 

membri ai 

comunității  cu 

expertiză în 

diferite 

domenii 

1 activitate de 

sărbătorire a 

succesului în 

spațiul public/an 

 

1 activitatea de 

promovare în 

școală a succeselor 

comunității/an 

an1, 2, 3,4,5 

O. 4.4. Realizarea unei 

culturi şcolare 

participative şi deschidere 

prin realizarea de proiecte 

P.26.”Cultura 

proiectului” 

scrierea şi 

implementarea de 

proiecte 

Responsabilul 

cu proiectele 

Profesori şi 

învăţători 

echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile 

 

Fonduri 

extrabugetare 

Formatori 

experţi în 

scrierea de 

proiecte  

3 profesori anual 

participă la cursuri 

de scriere de 

proiecte; 

3  proiecte depuse 

în fiecare an  

Anual  



O. 4.5. Dezvoltarea 

proactivă a  

parteneriatelor 

P.27. Cultura 

parteneriatului- 

program de statuare a 

parteneriatelor școlii 

bazate pe: proiectarea, 

derularea  activităților 

și asumarea rezultaelor 

împreună; oferirea de  

expertiză în derularea 

programelor 

comunitare; 

promovarea și 

susținerea reciprocă a 

activităţile fiecărui 

partener 

Reprezentanţi 

instituţii locale 

Membri ai unor 

ONG-uri; 

Elevi cu 

aptitudini 

superioare 

Spaţii ale şcolii 

puse la 

dispoziţie; 

 

 

Buget școală Reprezentanţi 

ONG cu 

expertiză în 

domeniu   

3 parteneriate 

încheiate   

an1, 2, 3,4,5 

O. 4.6.Participarea la 

rețele de școli comunitare 

regionale și naționale 

P.28. Reţea 

colaborativă de 

promovare a unor 

programe de succes-

Program pentru 

transferul de 

experiențe, de 

competențe și de bune 

practici 

echipe 

multiprofe 

sionale: 

profesori+ 

profesionişti pe 

diferite 

domenii, 

voluntari 

echipamente, 

consumabile, 

internet 

 

Buget școală Experți în școli 

comunitare  

1 activitate de 

diseminare de bune 

practici 

1 colocviu realizat  

  

An 3,4,5  

O. 4.7. Practicarea 

voluntariatului în 

beneficiul comunității  

P.29. Oportunități de 

voluntariat pentru 

elevi și adulți 

echipe 

multiprofe 

sionale: 

profesori+ 

profesionişti pe 

diferite 

domenii, 

voluntari 

echipamente, 

consumabile, 

internet 

 

Buget școală Experți în școli 

comunitare  

Un plan anual de 

inițiative pentru 

voluntari.  

O echipă care 

coordonează toate 

acţiunile de 

voluntariat.  

 O activitate de 

voluntariat/an   

Un parteneriat cu 

voluntari din alte 

zone/ regiuni/țări 

Un program pentru 

motivarea  

voluntarilor elevi 

An4,5 

 

 



Domeniul vizat: RELAŢIONAREA CU COMUNITATEA 
 

2. Transformarea școlii într-un spațiu pentru dialog, dezbateri, decizii  și învățare autentică necesar atingerii succesului. 

7. Dezvoltarea culturii parteneriatului și a rețelelor colaborative ca modalitate de face față provocărilor lumii contemporane.  

 

Opţiuni strategice 
Programe de 

dezvoltare 

Alocarea generală a resurselor 

 Indicatori 

generali de 

performanţă 

Termene de 

aplicare Resurse 

umane 

Resurse 

materiale 

Resurse 

finaciare 

Resurse 

strategice  

O. 5.1. Stabilirea unui 

parteneriat  funcțional cu 

părinții în calitate de 

promotori ai educației de 

calitate 

P.30. Cum creștem 

copiii care vor 

schimba lumea  de 

mâine  

Oferirea de  

oportunități pentru 

părinți de a fi parte 

activă în viața școlii  

Conducerea 

şcolii 

Părinți 

Voluntari 

 

Echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile 

Buget școală Expert în 

educarea 

părinților  

Structura de 

conducere a 

școlii cuprinde 

reprezentanții 

părinților; 

1 program de 

întâlniri 

periodice ale 

grupurilor de 

părinți cu 

reprezentanți ai 

școlii sau ai 

altor organizații 

1 program de 

activități în care 

părinții sunt 

implicați 

 

An 1,2,3,4,5 

O. 5.2. Implementarea 

conceptului de „şcoală 

comunitară deschisă” 

P.31. Cluburile 

școlii deschise - 

Oferirea unui 

pachet minim de 

servicii gratuite 

pentru membrii 

comunității care nu 

își permit să 

plătească pentru a 

accesa facilitățile / 

spațiile noastre să 

echipe 

multiprofesiona

le: profesori+ 

profesionişti pe 

diferite 

domenii, 

voluntari 

Resursele școlii 

și resurse 

comunitare  

Buget școală Experți în 

derularea 

atelierelor din 

cluburile 

școlii: artă, 

sport, dans, 

sănătate 

2 cluburi 

funcționale 

pentru 

comunitate  

An 4,5 



le poată accesa 

gratuit.  

O. 5.3. Asigurarea 

vizibilităţii şcolii la nivelul 

comunităţii locale 

P.32. Promovarea 

unei oferte 

educaţionale 

competitive în 

cadrul grădiniţelor, 

a comunităţii 

Responsabilii 

de clădiri, 

conducerea 

şcolii 

Echipamente 

IT: calculator, 

imprimantă, 

internet,  

consumabile 

bugetul şcolii Profesorul 

responsabil cu 

promovarea 

imaginii şcolii 

1 program de 

activităţi comun 

cu grădiniţele,  

1 pliant, 

1 afiş 

luna 

octombrie a 

fiecărui an;  

lunar în 

fiecare an  

P.33. Realizarea 

unei culturi 

moderne a 

comunicării pentru 

promovarea şi 

diseminarea 

activităţilor de 

succes ale şcolii 

Responsabil 

activităţi 

educative, 

Responsabil 

comisia de 

promovare a 

imaginii şcolii 

Internet, 

Aparat de 

înregistrare 

foto-video 

bugetul şcolii Expert în 

construirea şi 

administarea 

website 

1 website  

 

An 1 

Postări 

periodice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

 
Nr. crt. Programul An 1 An 2 An3 An4 An 5 

1.  P.1. Învăţare în societatea cunoaşterii-învăţare bazată pe proiect      

2.  P.2. Program de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluările naționale de la clasele II, IV, VI, VIII      

3.  P.3. ”START” Program de stimulare a învăţării la copiii capabili de performanţă superioară      

4.  P.4. Programul Generația ”nativi digitali” –asumarea unei învățări de calitate      

5.  P.5. Programul ”Am ceva de spus!” Sprijinirea  funcționării  și dezvoltării continue organizațiilor elevilor:      

6.  P.6. Program educaţional ameliorativ-recuperatoriu în Şcoala după şcoală      

7.  P.7. Art start. Încurajarea inovației în sala de clasă și în afara ei.      

8.  P.8. Program: Învăț să fiu părinte implicat! Program de consiliere pentru Consilul Reprezentativ al Părinților.       

9.  P.9. Program Oportunități de învățare intergenerațională. Încurajarea profesorilor și elevilor   să își folosească 

abilitățile și cunoștințele pentru a oferi servicii comunității locale, dar și deschidere manifestată pentru a învăța 

de la membrii comunității 

     

10.  P.10. Program motivaţional pentru succes şcolar      

11.  P.11. Program de abilitare a profesorilor în utilizarea diversității ca sursă de învățare      

12.  P.12.  Program Implicarea elevilor și profesorilor  în evenimentele care au loc în comunitate (expoziții, 

concerte, carnaval etc.) 
     

13.  P.13. O şcoală a vremii-program de reabilitare a clădirilor vechi ale şcolii      

14.  P.14. Program de înfiinţare a unor spaţii de care să beneficieze şcoala şi comunitatea      

15.  P.15. Program de adecvare a spaţiilor pentru activităţi extracurriculare      

16.  P.16. Program de reorganizare a spaţiilor existente      

17.  P. 17. Program de dotare a spaţiilor existente      

18.  P.18.Program de utilizare a fondurilor financiare bugetare      

19.  P.19. Programul „Pentru o lume deschisă”: accesarea de proiecte locale, naţionale şi europene, atragerea de 

sponsorizări 
     

20.  P.20. Planul strategic al școlii, răspuns la nevoile comunității 

Planul strategic este construit pe nevoile comunității și pe consultarea factorilor interesați 
     

21.  P.21. Dezvoltarea CDŞ-ului prin constituirea unui pachet de opţionale atractive, bazate pe cunoaşterea 

nevoilor de educaţie ale elevilor şi a resurselor şcolii 
     

22.  P.22..Implementarea sistemului calităţii      

23.  P.23. Evaluarea şi revizuirea sistemului calităţii educaţiei      

24.  P.24. Potenționalități care trebuie valorificate! Program de evaluare periodică a abilităților personalului pentru 

a identifica expertiza existent și posibilitatea ei de valorificare 
     

25.  P.25. Celebrăm succesul! Program de promovare a rezultatelor pozitive, individuale și de grup 

Sărbătorirea  succesului, în spațiul public, în diferite forme și  celebrarea succeselor întregii comunități 
     



26.  P.26.”Cultura proiectului” scrierea şi implementarea de proiecte      

27.  P.27. Cultura parteneriatului-program de statuare a parteneriatelor școlii bazate pe: proiectarea, derularea  

activităților și asumarea rezultaelor împreună; oferirea de  expertiză în derularea programelor comunitare; 

promovarea și susținerea reciprocă a activităţile fiecărui partener 

     

28.  P.28. Reţea colaborativă de promovare a unor programe de succes-Program pentru transferul de experiențe, de 

competențe și de bune practici 
     

29.  P.29. Oportunități de voluntariat pentru elevi și adulți      

30.  P.30. Cum creștem copiii care vor schimba lumea  de mâine  

Oferirea de  oportunități pentru părinți de a fi parte activă în viața școlii 
     

31.  P.31. Cluburile școlii deschise - Oferirea unui pachet minim de servicii gratuite pentru membrii comunității 

care nu își permit să plătească pentru a accesa facilitățile / spațiile noastre să le poată accesa gratuit. 
     

32.  P.32. Promovarea unei oferte educaţionale competitive în cadrul grădiniţelor, a comunităţii      

33.  P.33. Realizarea unei culturi moderne a comunicării pentru promovarea şi diseminarea activităţilor de succes 

ale şcolii 
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA PROIECTULUI 
 

În contextul acestui proiect inovator si complex, evaluarea este văzută ca un proces important, 

proactiv  şi productiv care are un rol reglator al demesului proiectului, principalul aspect  supus 

evaluării fiind  gradul de corespondenţă dintre obiectivele, rezultatele, activitatile proiectului și   

impactul produs de acesta,  oferind contextul implicării partenerilor și participanților la realizarea 

performanţei proiectului, a identificării riscurilor și a depășirii acestora. Nivelurile la care se 

realizează evaluarea sunt: evaluarea procesului de implementare a proiectului; evaluarea impactului 

proiectului. 

La nivelul procesului de implementare a proiectului participanții sunt implicați activ în  

activitatea de monitorizare și evaluare a programului pentru a înţelege ce funcţionează şi ce nu 

funcționează bine, evidențiind punctele slabe care trebuie schimbate, şi a permite schimbarea şi 

adaptarea metodelor de acţiune pe parcursul activităţii ca proiectul să-și atingă obiectivele.. Pentru 

aceasta se va utiliza un instrument, Fișă de observare și analiză a activității derulate prin proiectul 

atelierului, care vizează aspecte legate de: existența și calitatea documentelor doveditoare, realizarea 

activităților, participarea, rezultatele obținute. Pe baza aplicării și interpretării datelor din acest 

instrument, prin aplicarea de  chestionare, se vor interpreta rezultatele care se vor cuprinde aceste 

date în raportul lunar de derulare a activtiății,  

Colectarea și interpretarea datelor despre proiect vor lua în considerare atât aspecte cantitative 

(număr de programe educaționale realizate, număr de instrumente pentru implementarea programului 

educațional, numărul beneficiarilor programului din comunitate etc ), cât și aspecte calitative pentru 

a avea  o imagine cât mai corectă și clară a rezultatelor obținute şi a impactului proiectului: cooperarea 

și comunicarea între parteneri, calitatea programelor de pregătire, asiguarea condițiilor necesare 

derulării activității, gradul de satisfacere a nevoilor prevăzute în proiect. Activitatea se va realiza prin 

aplicare de chestionare, prin interviuri, observarea activității și implicării participanților, examinarea 

materialelor scrise. Toate aceste date vor fi cuprinse în rapoartele realizate de către coordonator. 

Evaluarea progresului procesului de implementare a activităților planificate, planificarea 

detaliată şi distribuirea sarcinilor printre membrii echipei,  revizuirea produselor provizorii sa face 

prin:  întâlniri de lucru periodice în cadrul cărora este adunat feedback-ul formulat de participanți; 

consultarea cu partenerii în mediul on-line va fi periodică; se vor realiza vizite la partenerii locali.  

Evaluarea impactului imediat, dar și pentru a vedea care este acesta după finalizarea 

proiectului asupra beneficiarilor din comunitate, asupra organizațiilor implicate, impactul la nivel 

local, regional și internațional, este o componentă importantă. Se va realiza prin sondaje cu privire la 

beneficiari pentru a obține informații de la cei direct afectați de intervenție şi care beneficiază de 

consecințele proiectului. Coordonatorul proiectului își va asuma evaluarea proiectului în toate etapele 

dezvoltării sale prin  asigurarea acțiunii de construire, aplicare și colectare: a instrumentelor de 

evaluare; a livrabilelor și documentelor jutificative, prin realizarea raportului intermediar și final.  

Evaluarea proiectului se constituie într-o demers onest, motivant și responsabil care oferă 

repere de sens pentru optimizarea activităților proiectului, astfel încât atingerea scopului și a 

obiectivelor acestuia să fie rezultatul unui efort colectiv care valorifică opinii, expertiză și idei fără 

nicio discriminare. 
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