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PLAN MANAGERIAL   

AN ȘCOLAR 2022 – 2023 
Pornind de la prioritățile educației, concepția managerială pentru anul școlar 2022 - 2023 se axează pe optimizarea managementului 

la nivelul școlii pentru adoptarea unor strategii adecvate pentru dezvoltarea instituțională din perspectiva școlii care învață; adecvarea 

procesului instructiv –educativ la caracteristicile învățării centrate pe competențe și la nevoile reale ale elevilor.Principalele repere de 

acțiune vizează: 
 

• centrarea pe elev, cu accent pe învățare și pe rezultatele învățării, diversificarea și adaptarea situațiilor de învățare, în acord cu nivelul 
de dezvoltare/caracteristicile de vârstă, cu interesele și aptitudinile elevilor, cu respectarea diversității (etno-culturale, lingvistice, 
religioase etc.); 

 
• construirea de parcursuri de învățare diferențiate, implementarea unor demersuri explicite de personalizare a educației, drept 

garanție a egalității de șanse în educație; 
 

• centrarea pe competențe, promovarea evaluării de competențe, ca parte a procesului de atingere a profilului de formare al absolventului 
– cu accent, în egală măsură, pe toate componentele competenței (cunoștințe, abilități și atitudini), nu doar pe cunoștințe/conținuturi ale 
învățării; 

 
• promovarea unui mediu de învățare eficient, a stării de bine în rândul elevilor și al profesorilor, precum și orientarea 

demersurilor educaționale către dezvoltarea cognitivă a elevilor în strânsă relație cu cea socioemoțională; 
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• valorificarea și corelarea contextelor formale, nonformale și informale de învățare, utilizarea de resurse de învățare 

variate, cu valorificarea oportunităților oferite de resursele educaționale deschise (RED), valorificate cu ajutorul noilor 
tehnologii. 

 
• formarea competențelor-cheie necesare pentru dezvoltare și împlinire personală, pentru inserție profesională, pentru 

incluziune socială și cetățenie activă, pentru dezvoltare durabilă și pentru un stil de viață sănătos 
 

• desfășurarea activităţilor de susţinere şi dezvoltare personală a elevilor, în vederea cultivării unei atitudini orientate spre învăţare;  
• adaptarea metodelor de predare-învățare-evaluare la particularitățile și aptitudinile elevilor;  
• asigurarea de şanse egale de acces și participare la educație pentru fiecare copil  
• consolidarea orientării şi consilierii psihopedagogice a elevilor, corespunzător potențialului și resurselor existente;  
• participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii şi creșterea relevanţei experiențelor dobândite prin implicarea în proiecte Erasmus+;  
• creşterea implicării părinţilor prin crearea unei rețele de comunicare cu aceștia, dar și cu alți actori din afara școlii. 

 

 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 
 
 

Prioritatea absolută a Școlii Gimnaziale Sfinții Împărați, Galați, o reprezintă construcţia unui învăţământ de calitate. În 
acest sens, în anul școlar 2022 - 2023, întreaga activitatea se va desfășura în concordanță cu următoarele direcții de acțiune: 

 
1. Adoptarea unor strategii adecvate pentru dezvoltarea instituțională din perspectiva școlii care învață; asigurarea 

unui management flexibil la nivelul școlii, din perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii 

absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi a îmbunătăţirii rezultatelor la evaluările/ examenele 

naţionale 
 

2. Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat și includerea în programe de abilitare curriculară pe discipline 
de studiu/cu accent pe proiectare curriculară, evaluarea la clasă, evaluarea la examenele naționale în parteneriat cu 
CCD Galați  

3. Crearea unor medii de învățare incluzive, care țin cont de nevoile și posibilitățile efective ale elevilor care provin din 

grupuri vulnerabile; 
 

4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală, în vederea asigurării echilibrului emoțional și a 
stării de bine în unitatea de învățământ. 

 



5. Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare, conform nevoilor educative ale elevilor vizând 

dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism funcțional, respectiv 

realizarea de activități asistate de tehnologie și internet  
6. Diminuarea numărului de elevi cu competențe scăzute de citit-scris și rezolvare de probleme;  
7. Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale cadrelor didactice; 

 
8. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în didactica specialității/în 

managementul educațional, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului didactic și a managementului unității de 
învățământ;  

9. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, 

sindicate, O.N.G.-uri și adecvarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii.  
R 

 
 
 

PRIORITĂȚI 
 
 

1. Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare-evaluare diferențiate, adecvate nevoilor reale ale elevilor, vizând 
dezvoltarea gândrii critice, premisă a alfabetizării științifice și diminuării riscului de analfabetism funcțional;  

2. Crearea contextelor de învățare digitală, având ca rezultat utilizarea, la nivel funcțional, a tehnologiei; 
3. Transferul competențelor din sala de clasă în viața reală , precum rezolvarea de probleme, gândirea critică, lucrul în echipă, 

creativitatea; 
 

4. Dezvoltarea și consolidarea competențelor formulate la nivelul disciplinelor de învățământ, dar și abordarea transversală a unor 

problematici precum: echitatea și incluziunea, problemele de mediu, conceptele de globalizare, consumul rațional, dezvoltare durabilă, 
sănătatea 

 
5. Promovarea unui mediu de învățare eficient, a stării de bine în rândul elevilor și al profesorilor, precum și orientarea demersurilor 

educaționale către dezvoltarea cognitivă a elevilor în strânsă relație cu cea socioemoțională. 

 

 

 

 

 



CONTEXT LEGISLATIV 
 

Planul managerial al Şcolii Gimnaziale Sfintii Imparati, Galati, a fost elaborat în concordanţă cu următoarele acte normative: 

• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi metodologiile subsecvente acesteia; 

• Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 

modificările și completările ulterioare 

• Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unitățile de învățământ; 

• Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 

• O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu modificările 

și completărie ulterioare 

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice 

• Ordinul M.E.. nr. 3505/2022 privind structura anului şcolar 2022 – 2023 

• O.M.E.C nr. 5434/2020 – Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ 

• Ordinul M.E. nr. 5241/2022 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2022-

2023 

• Ordinul M.E. nr. 5243/2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023 și tehnic 

preuniversitar în anul școlar 2022-2023 

• ORDIN M.E. privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin 

ordinul de ministru nr. 4183/ 04.07.2022 

• OMEC 5.545/2020 privind Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

• Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a inspecţiei școlare și Metodologia de 

aplicare a regulamentului inspecției școlare; 

• Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023; 

• OMECTS nr.5561/ 2011, privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar modificat și 

completat prin OMEC nr. 4303/ 21.05.2020; 

• OMEN nr. 3597/ 18.06.2014, pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și 

didactic auxiliar,aprobată prin OMECTS nr. 6143/ 2011; 

• Ordinul MEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar; 

• PDI al Școlii Gimnaziale « Sfintii Imparati » 2019 - 2023 

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/ordin%20nr.%205.447_2020_aprobare%20ROFUIP.pdf
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Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în  Şcoala Gimnazială Sfintii Impărați anul şcolar 2021-2022 scoate în evidenţă următoarele aspecte: 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• documente proiective elaborate în concordanță cu politicile educaționale ale Ministerului 

Educației și cu strategia județeană a ISJ Galați; 

• utilizarea manualelor digitale; 

• creșterea frecvenței sarcinilor de învățare care stimulează dezvoltarea creativității elevilor și 

a gândirii critice; 

• asigurarea concordanței dintre planificarea calendaristică și proiectul unității de învățare; 

• asigurarea corelării dintre rezultatele obținute la evaluarea inițială și proiectarea didactică, în 

scopul reglării/ ameliorării problemelor identificate; 

• selectarea și utilizarea unor metode moderne de predare - învățare – evaluare 

• adecvate competențelor specifice vizate și adaptate particularităților de vârstă ; 

• realizarea conexiunilor noțiunilor de științe / matematică, fizică și chimie cu aspecte din viața 

reală, legătura dintre teorie și practică este reliefată; 

• diversificarea instrumentelor de evaluare, de obținere a feedback-ului de la elevi; 

• utilizarea  de  strategii  didactice  inovative  pentru  formarea,  prin  abordare  

• transversală a a competențelor digitale ale elevilor din ciclul primar, la nivelul unor discipline 

de învățământ diverse; 

• utilizarea metodelor de evaluare tradiţională, dar şi alternativă, în special la învățământul 

preșcolar și primar (observarea sistematică, proiectul, portofoliul); 

• integrarea resurselor digitale în desfăşurarea lecţiilor, utilizarea unei game variate de aplicații 

digitale pentru predare, învățare și evaluare; 

• utilizarea unor mijloace de învăţământ care facilitează procesul de învăţare şi caresunt 

adecvate conţinuturilor învăţării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor 

• insuficienta adaptare a curriculum-ului la particularităţile 

unor categorii speciale de elevi; 

• slaba valorificare a experienţei de viaţă a elevilor în 

procesul de învăţare, a achiziţiilor dobândite de elevi în 

diverse activităţi informale/ nonformale, dificultăți în 

contextualizarea învățării; 

• teme neverificate în totalitate sau cu un grad ridicat de 

dificultate; 

• inconsecvența cadrelor didactice în abordarea 

transdisciplinară a conținuturilor: 

• motivația unor elevi este insuficientă, efortul acestora este 

redus, raportat la volumul de studiu; 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

• existența politicilor educaționale care vizează prevenirea violenței în unitatea de 

• învățământ și a abandonului școlar 

• şcoala are posibilitatea de a concepe o ofertă curriculară mai atractivă, armonizată cu 

• interesele elevilor şi cu cerinţele părinţilor în contextul comunităţii locale 

• reconfigurarea curriculumului, prin centrarea acestuia asupra procesului de formare 

• și dezvoltare a competențelor-cheie; 

• existența manualelor digitale; 

• posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor platforme educaționale online și a unor 

• resurse digitale, inclusiv RED; 

• diminuarea  interesului/capacităţii  familiei  de  a  susţine  

pregătireaşcolară a copilului şi de a-i monitoriza timpul 

liber;  

• mentalitatea unor familii  de  a  considera  că  asigurarea  

succesului  şcolar  este responsabilitatea exclusivă a şcolii; 



 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• asigurarea încadrării, cu personal didactic calificat  la nivelul școlii există psiholog, asistență 

medicală  

• interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice pentru propria formare şi dezvoltare 

profesională prin stagii de formare continuă, de perfecţionare prin grade didactice; 

• interesul cadrelor didactice pentru participarea la activitățile metodico- științifice și 

psihopedagogice organizate la nivelul cercului pedagogic  

• interesul cadrelor didactice pentru pregătirea în vederea susținerii examenelor, cât și pentru 

formarea/ dezvoltarea competențelor de predare– învățare -evaluare; 

• interesul  cadrelor  didactice  și  al  elevilor  pentru  formarea-dezvoltarea  competențelor 

digitale; 

• preocuparea personalului din învăţământ pentru diseminarea de bune practici, 

• pentru publicarea de articole, participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări şi 

• schimburi de experienţă organizate față în față sau online, participarea la proiecte 

• educaționale; 

• rezultatele foarte bune obținute de elevii școlii la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a, 

precum și la celelate evaluări de la claselel II-IV-VI, precum și la olimpiade și concursuri 

școlare 

• asigurarea unei comunicări eficiente cu celelalte unităţile şcolare, prin intermediul 

grupurilor de WhatsApp 

• colaborarea eficientă cu Poliția locală, cu Siguranța Școlară în gestionarea situațiilor de 

indisciplină 

• Pregătirea insuficientă a unor cadre didactice pentru 

lucrul cu elevii cu CES integrați în învățământul de masă; 

• creșterea frecvenței transmiterii de instrucțiuni către 

părinți folosind aplicația WhattsApp în detrimental 

consilierii acestora; 

• numărul redus de cadre didactice formate în domeniul 

antibullying; 

• interesul diminuat al unor   elevi și părinți pentru 

activitățile de consiliere individuală pe problematica 

orientării în carieră, dezvoltării socio-emoționale, 

dezvoltării personale, managementului învățării,  

• slaba colaborare cu școala; 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

• ofertă diversificată a programelor de formare acreditate sau avizate ale CCD Galați;  

• colaborarea cu CCD Galați în vederea formării cadrelor didactice pentru utilizarea 

platformelor educaționale și a unor aplicații digitale, a formării 

• cadrelor didactice care sunt înscrise la examenele de obținere a gradelor didactice; 

• crearea Grupului de acțiune anibullying la nivelul școlii cu activitate specifică de prevenție 

• înregistrarea unui declin demografic general, cu reduceri 

semnificative pentru populaţia de vârstă şcolară, având 

drept consecință, dificultatea realizării planului de 

școlarizare; 

• preocupările unor elevi nu se mai circumscriu activităților 

școlare; 

 

 

 

 

 



RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• interesul pentru modernizarea infrastructurii şi dotarea cu table inteligente, 

• televizoare, imprimante necesare bunei desfășurări a activității didactice; 

• existența și utilizarea calculatoarelor , a tabletelor și utilizarea platformelor; 

• existența unui mobilier adecvat vârstei elevilor și a unor spații pentru afișarea 

lucrărilor elevilor; 

• amenajarea bine gândită a sălii de clasă cu existența spațiilor de lectură și a 

activităților dedicate lecturii 

• obținerea de contracte de sponsorizare prin asociația de părinți în vederea  dotării 

bazei materiale; 

• desfășurarea programuui Școală după școală cu elevi de la ciclul primar; 

 

• insuficiența fondurilor alocate perfecționării, respectiv 

recompensării 

• lipsa fondurilor alocate pentru achiziționarea de noi titluri în 

biblioteca școlară 

• proiecte internaționale slab reprezentate și lipsa interconectării 

la cultura europeană; 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

• posibilități de accesare a fondurilor structurale prin proiecte strategice; 

• oportunități de finanțare extrabugetară identificate de unitățile școlare prin 

• contracte de sponsorizări, dotări și parteneriate; 

• sprijinirea școlarizării elevilor și performanței în educație, prin acordarea de burse 

și alte facilități; 

situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii 

copii; 

 

 

RELAȚII COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• foarte buna colaborare cu reprezentanți ai autorităților locale, Consiliu Local, 

• Primărie, Asociația de părinți în vederea sprijinirii procesului de eficientizare a 

• activităților derulate în școală; 

 

• număr insuficient de parteneriate reale cu agenţi economici din 

anumite domenii de pregătire; 

• proiecte și programe insuficiente care vizează grupurile 

dezavantajate; 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

• posibilitatea dezvoltării instituţionale şi a resursei umane prin accesarea unor 

programe diverse care finanţează parteneriatele europene, strategice şi mobilităţile 
implicarea  constructivă  a  mass-media  în  evenimentele  legate  de  sistemul educațional; 

• accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea și modernizarea școlii. 

 

• dezinteresul și lipsa de preocupare și de timp a părinților în 

susținerea actului educational; 

• colaborarea parțială a părinților cu personalul didactic și 

participarea scăzută la viața școlii, număr redus de activități în 

colaborare cu părinții; 

• insuficientă conştientizare de către părinți a a rolului de 

principal partener educaţional al şcolii. 



 

 II. FILOSOFIA EDUCAȚIONALĂ 

  

VIZIUNEA  

Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte: 

– Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile; 

– Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ; 

– Garantarea pregătirii pentru adaptarea la viata şcolară, apoi cea socială; 

– Iimplicarea activă a părinților în viața școlii în scopul educării propriilor copii în parteneriat real cu ceilalți factori educaționali. 

MISIUNEA  

• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor 

copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă. 

• Integrarea in colectivitate a copiilor cu dizabilitati. 

• Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi. 

• Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.  

• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului 

liber de opinii. 

• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu  sigur, într-o formare personală permanentă; 

• Aplicarea corectă a legislaţiei şcolare şi a planurilor de învăţământ; 

• Formarea continuă a cadrelor didactice, lucru ce va permite asigurarea unui învăţământ de calitate.   

Promovând spiritul de echipă, dialogul şi responsabilitatea, şcoala pune la dispoziţie servicii educaţionale care au la bază asigurarea calităţii 

în educaţie, oferirea de şanse egale şi oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii tuturor participanţilor. 

 

 

 

VALORI 

➢ Profesionalismul- a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

➢ Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă. 

➢ Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi. 

➢ Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.  

➢ Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni. 

➢ Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a 

da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

 



 

PRINCIPII  

➢ Asigurarea de sanse egale si calitate in educatie; 

➢ Adaptarea actului educational la nevoile de dezvoltare personala si profesionala a elevilor in vederea unei insertii sociale si profesionale 

corespunzatoare; 

➢  Adaptarea actului educational la nevoile de dezvoltare personala si profesionala a elevilor in vederea unei insertii sociale si profesionale 

corespunzatoare; 

➢ Promovarea invatarii permanente prin asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale; 

➢ Asigurarea unui sistem educational bazat pe onestitate, deschidere, integritate si respect din partea tuturor participantilor: profesori, elevi, 

parinti si autoritati. 

 

 

 

 

III. ȚINTE STRATEGICE 

In urma analizei Planului de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale "Sfinţii împăraţi", Galaţi, se constată că ţintele stategice 

derivă din misiune şi reprezintă intenţiile majore care vor fi realizate prin proiect. Ele sunt realiste şi clar formulate reprezentând domeniile pe 

care comunitatea educaţională le consideră prioritare şi doreşte să le dezvolte. Aceste ţinte sunt: 

 

ȚINTA 1: Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţămant prin modernizarea abordării predării-învăţării-evaluării 

ȚINTA 2: Îmbunătăţirea managementului la nivelul instituţiei și la nivelul clasei de elevi( decizional, informaţional, organizatoric, 

metodologic), bazat pe motivare, implicare, participare, transparenţă decizională, eficientizare, în scopul creșterii calităţii în 

educaţie 

ȚINTA 3: Derularea unor proiecte şi parteneriate institutionale, naţionale, europene, extraeuropene, în vederea asigurării unui 

proces de educaţie compatibil cu cel european/extraeuropean, prin sporirea accesului la educaţia de calitate, prin asigurarea 

politicilor de echitate socială și a egalităţii șanselor. 

 



       În anul şcolar 2022-2023 ne propunem să realizăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea catedrelor şi a cadrelor didactice, în 

speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective 

şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală.  

Demersul managerial pentru Şcoala Gimnazială „Sfinţii împăraţi" Galaţi, pentru anul şcolar 2022-2023 porneşte de la priorităţile politicii 

educaţionale ale ME: descentralizare, resurse umane, învăţare continuă, ofertă educaţională, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, 

standarde europene şi ia în considerare raportul cu privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale pentru anul 2021-2022. 

Concepţia managerială pentru anul şcolar 2022-2023 are la bază idealul educaţional promovat de Legea Educaţiei Naţionale, precum şi 

documentele de politică educaţională elaborate de Ministerul Educaţiei, învăţământul constituie o prioritate naţională şi este un serviciu public 

prin care se urmăreşte realizarea idealului educaţional, având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de 

învăţământ, deschiderea acestuia către spaţiul european, facilitarea accesului universal la educaţie şi dezvoltare personală. 

Din această perspectivă finalităţile unităţii şcolare trebuie să aibă în vedere formarea unui absolvent dornic să se dezvolte în plan personal, 

să se integreze cu uşurinţă în colegii sau şcoli tehnice şi de meserii, să devină o persoană activă şi responsabilă a societăţii actuale. 

Am gândit oferta managerială pornind de la premisa că educaţia într-un sistem democratic trebuie să respecte unicitatea fiecărei persoane. 

Cea mai bună cale de realizare a acestui obiectiv este diferenţierea oportunităţilor şi resurselor educaţionale şi încurajarea tuturor elevilor. O şcoală 

îşi îndeplineşte misiunea dacă valorizează fiecare copil, îl stimulează intelectual, din punct de vedere aptitudinal, al atitudinilor şi trăsăturilor sale 

de personalitate. 

Trăsăturile excelenţei intelectuale funcţionează într-un sistem al influenţelor corelate dintre lumea internă a copilului şi mediul său 

înconjurător (familia, şcoala, prietenii). 

Mediul provoacă şi potenţează inteligenţa, creativitatea, talentele specifice. Această interacţiune dintre „eul" copilului şi stimulii exteriori 

generează „curajul de a-şi încerca şansele" şi motivaţia de a se implica şi persevera. 

Numai interacţiunea dintre abilităţile intelectuale şi un mediu de stimulare concomitentă, emoţională şi cognitivă, poate conduce la 

realizarea performanţelor. 



Cadrele didactice susţin evoluţia aptitudinală a copiilor prin asigurarea unui climat de exprimare liberă şi securizantă, până în faza în care 

copiii se vor simţi suficient de puternici, stimulându-i emoţional şi cognitiv, pentru a evita frustrarea emoţională, respectiv, frustrarea intelectuală. 

Atmosfera din şcoală trebuie să fie încurajatoare, relaţiile apropiate, atitudinea pozitivă, valorizatoare faţă de prestaţiile copilului. 

Şcoala va oferi adolescenţilor performanţi o provocare continuă pentru a-şi demonstra posibilităţile înalte de asimilare în diverse domenii 

de interes. Capacităţile antrenate în activitatea de învăţare pot atinge cele mai înalte niveluri individuale de dezvoltare, când se dezvoltă concomitent 

motivaţia învăţării. Motivaţia este un construct ce include perseverenţă, asumarea riscurilor, orientarea în perspectivă, este sursă de energie, şi 

sistem de direcţionare. 

Gândesc în şcoala programe educaţionale de esenţă, elaborate cu onestitate, care sunt mai silenţioase şi lente în fazele de lansare şi de 

desfăşurare, cer profesionalism, resurse financiare, resurse de inteligenţă şi creativitate mult mai mari şi investite pe o lungă perioadă de timp, dar 

conduc mult mai sigur la manifestarea consecventă a talentelor, la consacrarea profesională. Şcoala trebuie să ofere elevilor condiţii si deschideri 

care sa le faciliteze integrarea în societatea sec. XXI, să vină în întâmpinarea părinţilor, devenind un partener real şi pe termen lung pentru aceştia 

şi comunitate. 

Atitudini şi conduite ale educatorilor cultivate în şcoală 

Aprecierea calităţii instructiv-educative din şcoală, nu numai în termeni de ,număr" şi de „importanţă" a premiilor obţinute de elevi, ci şi prin 

indicatorii calitativi: 

• ai suportului acordat elevilor pentru a-şi atinge nivelele maxime ale capacităţilor intelectuale ; 

• ai deprinderilor, abilităţilor, atitudinilor elevilor cu privire la educaţia permanentă; 

• ai adaptării elevilor la microgrupurile de apartenenţă; 

• ai optimizării climatului de studiu şi de viaţă şcolară, familială, comunitară. 

Centrarea obiectivelor educaţionale pe evoluţia cognitivă, afectivă şi atitudinală a copilului în egală măsură cu materia de predat şi rezultatele 

la examene. 

Promovarea în microgrupurile de elevi a atitudinilor de acceptare, înţelegere, prietenie faţă de colegi şi diminuare a reacţiilor de ostilitate. 

 



 

Prin definirea opţiunilor strategice se identifică în primul rând căi privilegiate de acţiune urmate de definirea categoriilor mari de resurse 

necesare atingerii scopului, de stabilirea termenelor şi etapelor necesare în atingerea ţintelor şi de identificare a rezultatelor aşteptate. Opţiunile 

strategice sunt selectate pornind de la punctele tari şi oportunităţile constatate în diagnoză dar urmăresc compensarea slăbiciunilor si evitarea 

ameninţărilor. Rezultatele aşteptate funcţionează ca nişte indicatori de performanţă (putând fi masurabili cantitativ sau calitativ) ai întregii strategii. 

Programele prin care va fi realizată misiunea proiectului reprezintă sisteme unitare şi coerente de activităţi şi sunt structurate pe cele ptru 

domenii funcţionale: programe de dezvoltare curriculară, programe de dezvoltare a bazei materiale şi pentru achiziţii, programe de dezvoltare a 

resurselor umane şi programe de întărire a legăturilor cu comunitatea. 

Obiectivul fundamental este acela ca Şcoala Gimnazială „Sfinţii Împăraţi" trebuie să fie una din şcolile de prestigiu din municipiul Galaţi, 

apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, pentru asigurarea condiţiilor materiale 

necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru 

ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană. 

 

DIRECTOR,  

Prof. Cristea Elena Laura 
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PLAN OPERAȚIONAL  

AN ȘCOLAR 2021– 2022 

Obiective şi acţiuni Responsabil                             Resurse Indicator de 

realizare 

Indicator de 

feedback 
Materiale Umane De timp 

Imbunătăţirea promovării ofertei educaţionale la nivelul comunităţii 

1.1. Incurajarea unei comunicari 

deschise atat in interiorul unitatii 

scolare cat si cu elevii parintii si 

comunitatea locala 

Consilier 

educativ 

Director 

Inv dirig 

Mijloace de 

comunicare 

variate 

Prof. Diriginţi, 

învăţătoare 

zilnic Procese verbale 

Revista scolii 

situl scolii 

Monitorizarea 

Rezultatelor 

Upload pe site a 

informatiilor 

1.2. Consolidarea simtului civic al 

partenerilor educationali 

Consilier 

educativ 

Director 

Inv dirig 

Programe si 

proiecte 

tematice 

Ore de 

consultatii  

 

 

 

 

 

 

 

cuparintii 

pparinti 

Diriginţi, 

învăţători 

Elevi  

parinti 

zilnic Situaţiile 

statistice 

Monitorizarea 

rezultatelor la 

învăţătură şi a 

comportamentului 

1.3. Utilizarea mijloacelor moderne de 

promovare a ofertei educationale a 

scolii 

Directori 

informatician 

 

Blog 

Revista scolii 

Laptop 

Diriginţi, 

învăţători 

Elevi  

parinti 

semestrial Revista scolii  

Situl  scolii 

chestionare 

Monitorizarea 

Rezultatelor 
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2.  Implementarea strategiilor de standardizarea evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării adecvate curriculumului structurat 

pe competenţe şi standardelor pentru examenele naţionale din anul 2021 

2.1 Aplicarea instrumentelor  de 

evaluare    standardizată 

(elaborarea   unei   analize 

comparative   a    rezultatelor 

evaluării iniţiale) 

pentru optimizarea     

învăţării,pentru cunoaşterea 

 nivelului real   de 

cunoştinţe/competenţe  ale 

elevilor 

Directorii 
 
 

Modele de 

teste 

date de 

CNEE, 

MEN, ISJ 

Toate cadrele 

didactice, 

elevii, părinţii 

Conform 

planificărilor 
 
Sem I 

 
Sem al II lea 

Rezultatele 

testelor, 

Monitorizarea 

progresului/re 

gresului fiecărui 

elev 

2.2 Monitorizarea activităţilor de 

învăţare permanentă centrate pe 

sprijinirea elevilor în atingerea 

performanţei la evaluările naţionale 

Directorii, 

responsabil

ii de arii 

curriculare, 

comisii 

metodice şi 

catedre 

Fişe de 

observare a 

activităţilor 

asistente 

si inter 

asistente 

Cadrele didactice, 

elevii 

Sem I 
 
Sem al II lea 

Rezultatele şi 

observaţiile 

constatate 

prin fise de 

evaluare a 

lectiilor/pro

cese –

verbale 

 

Monitorizarea 

eficienţei 

activităţilor 

2.3. Organizarea pregătirii 

suplimentare a  elevilor, prin 

meditaţii şi  consultaţii  pe 

discipline  de   învăţământ   

 

 

 

 

Director 

adjunct  

Responsabilii 

de catedre, 

Săli de clasă, 
 
Manuale 

culegeri 

Cadre didactice, 

elevi 

Săptămânal Rezultatele 

şcolare şi la 

olimpiade şi 

concursuri 

Progresul şcolar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.  Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismuluisi a violentei  în vederea creşterii ratei de participare la educaţie şi a asigurării 

egalităţii şanselor 

 
Obiective şi acţiuni Responsabil Resurse Indicator 

de 

realiza

re 

Indicator de 

feedback 
Materiale Umane De timp 

3.1. Monitorizarea săptămânală a 

absenţelor şi motivarea lor 

respectând reglementările prevăzute 

de MEN şi ROI al şcolii 

Consilier 

Educativ/dirig 

invatatori 
 
 

Catalogul Prof. Diriginţi, 

învăţătoare 

Săptamânal Reducerea 

numărului 

de absenţe, 

anunţarea 

părinţilor 

Monitorizarea 

rezultatelor 

3.2. Derularea optimă a programelor 

de facilităţi sociale pentru elevi 

„lapte şi corn”, burse, rechizite. 

Directori 

Cristea Laura 

Nestian Cornel 

Resp comisii  

Lăzi, 
 
Cameră 

specială cu 

frigider 

Secretar şef, 

Resp. Lapte 

şi corn 

Dirigin

ţi, 

învăţăt

ori 

zilnic Situaţiile 

statistice 

Toţi elevii îşi 

primesc laptele şi 

cornul 

3.3 Discuţiile dirig/ inv cu 

Elevii  care au tendinţa să 

lipsească nemotivat de la şcoală 

şi cu părinţii acestora in vederea 

obţinerii rezultatelor bune la 

evaluările naţionale şi la 

olimpiadele şi concursurile 

şcolare 

Directori 

Cristea Laura 

Nestian Cornel 

 
comisii, arii 

curriculare  

Procese verbale elevi Părinţi 

Diriginţi/învăţăt

ori 

Prof de serviciu 

lunar Situaţia 

absenţelor 
Concursuri 

Grafice pt 

pregatirea 

suplimentara a 

elevilor 

Monitorizarea 

rezultatelor la 

învăţătură şi a 

comportamentului 

3.4. Organizarea simulărilor pentru 

examenele naţionale-Evaluarea 

Naţională pentru elevii cls 

 aVIII a 

Directorii Săli de clasă, 

subiecte unice, 

hârtie, etichete, 

copiator,etc 

Prof de 

matematica si de 

lb rom 

Sem  I si al al II 

lea 

Rezultatele 

obţinute 

de elevi 

Analiza 

rezultatelor 

3.5. Diseminarea rezultatelor 

obţinute la Evaluare Naţională de 

către elevii şcolii la şedinţele cu 

părinţii, în presă 

Director  

Director adj 

Situaţiile 

statistice 

Informatician Luna iulie 2021 Rezultatele 

obţinute 

de elevi 

Analiza 

rezultatelor 

 

 



4.  Asigurarea managemetului educational eficient în şcoală 

Obiective şi acţiuni Responsabil Resurse Indicator de 

realizare 

Indicator 

de 

feedback Materiale Umane De timp 

4.1. Proiectarea documentelor 

manageriale: ROI, Raportul de activitate , 

Planul managerial,Tematica şedinţelor 

CA, Tematica şedinţelor CP, planuri de 

măsuri proprii privind educaţia antidrog, 

combaterea violenţei,Seturi de proceduri 

privind aplicarea prevederilorlegislative, a 

încadrărilor pe catedre şi posturi 

Directorii 
 
Membrii CA 

Informare 

privind 

activitatea an 

şcolar 2020- 

2021 

Plan managerial 

Plan operaţional 

Cadre 

didactice 

 1.09.2021-

31.10.2022 

Rezolvarea 

încadrărilor 

Acoperirea 

normelor 

didactice cu 

personal 

specializat in 

limita cererii 

de posturi 

4.2. Realizarea unei baze de date la nivelul 

turor disciplinelor cuprinzând 

documentele curriculare, auxiliare 

curriculare, softuri educaţionale 

Comisia ptr 

Curriculum 

Resurse 

curriculare 

Resp arii 

curriculare, 

comisii şi 

catedre 

1.11.2021 Existenţa 

documentelor 

Evaluarea 

periodică prin 

inspecţii şi 

interasistenţe 

4.3. Monitorizarea aplicării 

planurilor -cadru şi a parcurgerii integrale 

a materiei cu focalizare 

Direct

orii 

Portofoliile 

personale 

ale cadrelor 

Resp arii 

curriculare,co

misii, catedre 

Sem I Gradul de 

parcurgere al 

programelor 

Analiza 

rezultatelor, 

aplicarea 

4.4. Monitorizarea aplicării 

planurilor -cadru şi a parcurgerii integrale 

a materiei cu focalizare 

Direct

orii 

Portofoliile 

personale 

ale cadrelor 

Responsabili 

arii.curriculare

,comisii, 

catedre 

Sem I Gradul de 

parcurgere al 

programelor 

Analiza 

rezultatelor, 

aplicarea 

        



 

 

 

5.  Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale 

 

 

 

 

Obiective şi acţiuni Responsabil Resurse Indicator de 

realizare 

Indicator de 

feedback 
 

 

 

  Materiale Umane De timp 

5.1. Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare organizate de 

furnizori de formare acreditaţi 

de MECTS ptr a-şi însuşi metode 

moderne de predare- învăţare-

evaluare 

Responsabil cu 

Formarea 

Programe 

aprobate 

de MEN 

Cadre didactice Conform 

graficului 

Indicatori de 

calitate, 

realizarea 

standardelor 

curriculare 

Diseminarea 

activităţilor de 

bună practică 

5.2. Modernizarea  procedurilor  de 

formare continuă la  nivelul 

catedrelor, ariilor curriculare şi 

comisiilor  metodice,  în  scopul 

abilitării profesorilor ptr predarea  

şi formarea privind creşterea  calităţii  

proceselor de predare-învăţare-evaluare

  pe baza curriculumului   

structurat pe competenţe 

Directorii Documente 

informative 

Responsabilii 

arii 

curriculare, 

catedre, 

comisii 

metodice 

Sem I si al II-

lea 

Indicatori de 

performanţă 

Analiza 

indicatorilor 

6.  Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane şi a a resurselor materiale şi financiare 

6.1. Stimularea spiritul competitiv al 

elevilor, recompensarea cadrelor 

didactice cu rezultate deosebite 

prin recomandarea ptr obţinerea 

gradației de merit 

 

 

 

 

 

 

Membrii CA Metodologiile 

în vigoare 

 

Cadre didactice 

şi 

elevi 

 

Sem I şi sem 

al II lea 

 

Rezultatele 

obţinute 

 

Analiza şi 

diseminarea 

rezultatelor 

 



 

DIRECTOR,               

Prof. CRISTEA ELENA LAURA 

 

 

6.2. Reorganizarea bibliotecii pe baze 

moderne, înregistrarea împrumuturilor 

de carte pe calculator, situaţia clară a 

manualelor existente. Organizarea 

unor acţiuni în cadrul bibliotecii 

Director 

 

Cărţi din 

bibliotecă, 

manuale şcolare 

Bibliotecar 

Cadre didactice 

ciclul primar,  

prof de lb română, 

şi limbi moderne 

Sem I Nr de cititori Diseminarea 

activităţilor 

 

 

6.3.  Gestionarea eficientă a resurselor 

financiare bugetare şi extrabugetare, 

monitorizarea şi controlul legalităţii 

administrării fondurilor la nivelul 

unităţii de învăţământ 

 

 

Directori Materiale 

necesare 

Contabil 

Personalul de 

curăţenie 

Sem al II lea   

7. Coordonarea programelor comunitare şi a unor proiecte educaţionale menite să asigure crearea spaţiului comun al educaţiei europene 

7.1. Continuarea demersurilor pentru 

realizarea de proiecte europene 

 

Consilier 

educativ 
 
Coordonator 

de proiecte 

Resursele 

materiale 

prevăzute 

prin proiecte 

Cadre didactice, 

elevi, părinţi 

Intervalul de 

timp propus ptr 

derularea 

proiectului 

Indicatorii 

specifici 

Diseminarea 

activităţilor 

/prezentarea 

produselor 

de proiect 

7.2. Consilierea cadrelor didactice 

ptr accesarea burselor de formare 

continuă în străinătate în cadrul 

programelor de Direcţia Generală 

ptr Integrare Europeană şi 

Cooperare Internaţională din cadrul 

MEN 

 

Coordonator 

de proiecte 

Metodologia 

în vigoare 

Cadre didactice An şcolar 2021- 

2022 

Creşterea nr de 

cadre didactice 

admise la burse 

Analiza şi 

diseminarea 

rezultatelor 


