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Scopuri 

strategice 

Obiective strategice Activităţi  

Dezvoltarea 

curriculară 
 promovarea unei educaţii de calitate 

 sprijinirea performanţei la elevi 

 dezvoltarea abilităţilor de relaţionare socială 

 promovarea unui curriculum la decizia şcolii care să 

răspundă nevoilor de educaţie 

 sprijinirea pentru alegerea direcţiei de continuare a educaţiei 

în concordanţă cu aspiraţiile şi competenţele elevilor 

 îmbunătățirea rezultatelor la Evaluările Națioinale II, IV, VI 

și VIII, cu 10 % față de anul trecut. 

 folosirea metodelor interactive 

 jocuri de cunoaştere şi autocunoaştere 

 mediatizarea opţionalelor în mediul şcolar 

(panouri, informări la şedinţele cu părinţii) 

 consilierea şi orientarea şcolară în vederea 

alegerii liceului, pentru elevii claselor a VII şi a 

VIII-a 

 monitorizarea permanentă şi prelucrarea 

informativă a rezultatelor elevilor  

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

 

 formarea continuă a cadrelor didactice, prin patriciparea la 

cursuri, proiecte, schimburi de experienţă 

 monitorizarea permanentă a formării continue 

 eficientizarea activităţii Comisiei pentru dezvoltare 

personală şi managementul carierei 

 participarea anuală la cursuri de formare a cel 

puţin 1/3 din cadrele didactice 

 alcătuirea unei baze de date privind formarea 

continuă 

 popularizarea ofertei de cursuri de formare 

 iniţierea unor parteneriate cu alte şcoli 

Atragerea 

de resurse 
 folosirea eficientă a resurselor existente 

 sprijinirea materială a familiilor aflate în dificultate 

 atragerea de finanţare pentru un program Şcoală după Şcoală 

şi pentru construirea unei noi clădiri a şcolii 

 

 folosirea laboratorului de informatică, a 

materialelor didactice existente 

 obţinerea de sprijin de la Biserică (Parohia 

locală) pentru achiziţionarea de cărţi şi 

rechizite şcolare 

 obţinerea de sponsorizări de la oamenii de 

afaceri locali 

 realizarea unor demersuri pentru extinderea 

spaţiului construit şi pentru înfiinţarea unei 
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grădiniţe 

Dezvoltarea 

relaţiei cu 

comunitatea 

 

 promovarea imaginii şcolii 

 transformarea şcolii într-un mediu mai prietenos 

 dezvoltarea spiritului de apartenenţă la şcoală (promovarea 

imnului şcolii, deja existent) 

 inițierea proiectului ”Capsula timpului”, ca o punte între 

generații 

 

 alcătuirea unor pliante informative despre 

şcoala noastră, care vor fi împrţite în 

comunitate cu diferite ocazii 

 amenajarea holului şcolii astfel încât să fie un 

spaţiu educativ funcţional 

 popularizarea Imnului şcolii, participarea la 

competiţii sportive interşcoli 
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