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4.1.3 Burse 

4.2. Managementul performanţei 

4.2.1. Managementul carierei de perfecţionare continuă, training şi autodezvoltare 

4.2.2. Strategii educaţionale. Dezvoltare, coordonare şi colaborare prin parteneriate 

V. MAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE DISCIPLINE 

      VI. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE PROBLEME 

II.ARGUMENT. 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice precum şi pe 

baza datelor statistice furnizate de serviciul Secretariat in perioada 1.09.2018-1.02.2019 

 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, dar şi 

disponibilitatea de a coopera. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul învaţă pentru a răspunde următoarelor 

tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi decent şi sigur în 

societate şi orice tip de comunitate.  

VIZIUNEA 

- „O şcoală nouă, modernă, o mentalitate europeană, un viitor de succes” 

 

MISIUNEA 
Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane, fiind un factor cheie în dezvoltarea societăţii. 

Scoala asigură viitoarea forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de activitate, favorizează progresul, stimulează 

curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovaţia individului; educaţia este instrumentul cel mai puternic de care 

dispunem pentru a modela viitorul.  
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Școala oferă educație pentru toti copii, astfel încât să fie capabili să răspundă exigențelor unei societăți mereu în schimbare, să-

si desăvârșească activ și responsabil propriul destin, precum și propria personalitate. 

 MISIUNEA  derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății și a comunității vizând: 

➢ Consolidarea  identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovare standardelor educaționale; 

➢ Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii româneşti și ale comunității locale; 

➢ Îmbunătățirea sistemului de management, pentru menținerea și ridicarea calității educației oferite; 

➢ Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate pentru elevii școlii; 

➢ Dezvoltarea unor parteneriate locale, naţionale şi internaţionale, cuprinse în ethosul școlii, pentru promovarea valorilor europene: 

pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială;  

➢ Formarea continuă a profesorilor, pentru aplicarea metodelor active de predare și a celor alternative de evaluare; 

➢ Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități extracurriculare și extrașcolare); 

➢ Educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, înţelegerea, respectarea şi exercitarea drepturilor omului, practicarea democraţiei 

coparticipative; 

➢ Deschiderea faţă de Europa şi promovarea dimensiunii europene în educaţie prin: 

• Continuarea studierii limbilor străine; 

• Promovarea comunicării interculturale; 

• Realizarea unităţii prin diversitate; 

• Dezvoltarea competenţelor generale şi specifice privind învăţarea informaticii şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării. 

➢ Accentuarea dimensiunii pragmatice a personalităţii tinerilor prin educaţia antreprenorială, ecologică, pentru sănătate. 

 

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial 2019-2020 precum şi a Planului de Activităţi elaborate pentru 

atingerea urmatoarelor obiective:  

• Management scolar 

• Curriculum  

• Resurse 
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• Proiecte si parteneriate 

• Relații publice, comunicare și imagine 

2.CURRICULUM  
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;  

      •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 

 Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în 

elaborarea documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de Evaluare Nationala şi a olimpiadelor şcolare;  

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii democratice. 

 

3. RESURSE UMANE  
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de 

salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre didactice cu performanţe 

profesionale;  

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 

• Realizarea evaluării personalului. 

 

   4. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

 

5. PARTENERIATE SI PROGRAME  
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea de învăţământ;  
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• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

 

6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  
• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.  

 
 
 

III.CAPACITATE INSTITUTIONALA 

 

3.1 Date de identificare a scolii 

Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD” ORĂȘTIE 

  Adresa: LUMINII, NR. 10, ORĂȘTIE, COD 335700, JUD HUNEDOARA 

  Tipul şcolii: gimnazială, cursuri de zi 

  Telefon/fax 0254241166, 0254346875 

  E-mail: scaurelvlad@yahoo.com 

  Web site: www.scoalaaurelvlad.ro 

  Limba de predare: română 

                     Minorități în unitatea școlară: rromi, maghiari 

Repere geografice:  

Municipiul Orăştie, atestat documentar în anul 1224, cunoaşte o dezvoltare rapidă în cei peste 790 de ani de existenţă şi, în pofida 

atacurilor frecvente ale armatelor turceşti şi ale distrugerilor implicite, devine unul dintre cele Şapte Scaune Săseşti ce administrează 

Transilvania în timpul Imperiului Austro-Ungar. Are trei comunităţi mari, românească, maghiară şi săsească, fiecare având propria confesiune 

creştină şi lăcaşuri de cult, dar şi elemente recognoscibile de arhitectură civilă. 

  Acces. Orăştie este situat în partea estică a judeţului Hunedoara, la 27 de kilometri de municipiul Deva, reşedinţa de judeţ. Se 

întinde pe o suprafaţă de 3862 ha, având coordonatele geografice: 45 grade 47 min şi 30 sec latitudine nordică şi 23 grade 11 min şi 30 sec 

mailto:scaurelvlad@yahoo.com
http://www.scoalaaurelvlad.ro/


                         ȘCOALA GIMNAZIALA ”DR. AUREL VLAD”   ORĂȘTIE                                                                            MINISTERUL       EDUCAȚIEI     NAȚIONALE 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                

7 
 

longitudine estică, pe Drumul Naţional Deva – Sebeş, Alba Iulia. Fiind situat pe Drumul Naţional, are ieşire spre următoarele căi de comunicaţie 

rutieră: DN 7: Bucureşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Sebeş – Orăştie – Deva – Arad – Nădlac; DJ 705: Orăştie – Costeşti; DC 40: Orăştie – 

Pricaz; DC 42: Orăştie – Gelmar – Geoagiu. 

                         Climă. Din punct de vedere climatologic Orăştie se caracterizează printr-o climă temperat continentală cu temperaturi medii 

multianuale de + 9,8 grade C, extremele (+ -) fiind situate în lunile iulie, respectiv ianuarie. 

În municipiul Orăștie funcționează două Școli Gimnaziale și anume ”Dr. Aurel Vlad” și ”Dominic Stanca”,  un Colegiu Național  

numit ”Aurel Vlaicu” și Liceul Tehnologic ”N. Olahus” precum și o grădinița cu 7 locații de educație. 

 

3.2 Organigrama Scolii Gimnaziale “Dr. Aurel Vlad” 
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3.3. STRUCTURI  INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 

 

1. DIRECTOR : prof. BULZ DIONISIE / SUSAN MIRELA 

2. DIRECTOR ADJ. : Prof. dr. ing. MIRELA SUSAN/ CRACIUN RAMONA 

3. COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE: Prof. CRACIUN RAMONA/ TAMBA MALINA 

4. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 

Prof. SUSAN MIRELA –director - presedinte 

Prof. dr. ing. CRACIUN RAMONA- director adjunct-membru 

Prof. TALMACIU CAMELIA - membru 

Prof. CRACIUN RAMONA -membru 

Reprezentant Consiliul Local LUCA C- membru 

Reprezentant Primar STEȚCO MONICA - membru 

Reprezentanţi Comitet părinţi: NENADICI  DIANA -membru 

                                                  Aleonescu L -membru 

Reprezentant sindicat: JUDE EMIL 

Secretar prof. ABRUDEAN MARIA 

 

3.4. STRUCTURI  ADMINISTRATIVE si DIDACTICE  
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COMISII PERMANENTE 

 
NR 

CRT. 

COMISIA  RESPONSABIL 

1 CEAC MENYHART RITA 

2 CURRICULUM FLOREA  GABRIELA 

3 SSM SUSAN MIRELA 

4 COMBATEREA VIOLENTEI  VINCZI GAVRILA 

5 CORN SI LAPTE STOICA FLORIN 

/DIRIGINTII/INV. 

6 PERFECTIONARE  SI FORMARE CONTINUA VUCEA ALINA 

7 COMBATEREA ESECULUI SI  ABANDONULUI SCOLAR VINCZI GAVRILA 

8 DIRIGINIILOR TAMBA MALINA 

9 INTOCMIREA ORARULOUI SI ORGANIZAREA SERVICIULUI PE 

SCOALA 

ABRUDEAN 

MARIA/SIRBU 

CRISTIAN 

10 PENTRU SELECTIA OFERTELOR PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE STOICA FLORIN 

11 PROGRAME SI PROIECTE CRACIUN RAMONA/ 

TAMBA MALINA 

12 SCIM SUSAN 

MIRELA/CRACIUN 

RAMONA 

13 INCADRARE SI SALARIZARE BULZ DIONISIE/SUSAN 

MIRELA 
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14 PSI DOBROTA FLORIAN 

15 COMISII METODICE VEZI ANEXA 

 

COMISII TEMPORARE 
NR 

CRT. 

COMISIA  RESPONSABIL 

1 DE ORGANIZAREA EXAMENELOR SCOLARE SUSAN M 

2 DE ACORDAREA BURSELOR VITONESCU  E 

3 DE APARAREA CIVILA SI  EDUCATIE RUTIERA DOBROTA F 

4 DE PASTRAREA SI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI STOICA F 

5 DE RECEPTIE A AMATERIALELOR BULZ D /SUSAN M 

6 DE CASARE  

7 DE DISCIPLINA BULZ D/ SUSAN M 

8 PENTRU PROIECTE CU FINANTARE EXTRABUGETARA BULZ D/ SUSAN M 

9 PDI BULZ  D/ SUSAN M 

10 DE ECHIVALARE  CREDITE VUCEA A 
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3.5 FORMATIUNI DE STUDIU 

Populaţia şcolară: AUGUST  2021  
 

 

TOTAL _ număr de elevi:881 

Învățământ primar 560 

 CLASA 

Număr elevi/ 

 

 

 Clasa pregătitoare 132  

 Clasa I 133  

 Clasa a II- a 106  

 Clasa a III- a 100 
 

   

 Clasa a IV- a 89 
 

   

 TOTAL 560  
   

Învăţământ gimnazia  321  
 

 CLASA Număr elevi   

 Clasa a V-a 92  

 Clasa a VI-a 100  

 Clasa a VII- a 71  

 Clasa a VIII- a 58 
 

   

 TOTAL 321  
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_ număr de clase în anul școlar 2020-2021 ,dupa cum urmeaza: 

• 3.6 RESURSE UMANE 

 

3.6.1.Personalul şcolii: 2020-2021 

_ didactic: 71 

_ titular: 43 

_ suplinitor: 29 

_ didactic auxiliar: 6,5 

_ nedidactic: 10,5 
 
 

3.6.2.Distribuţia după statut a personalului didactic angajat:  

Personalul didactic    

angajat Total Primar Gimnazial 

Titulari ai şcolii 43 22 21 

Detaşaţi din alte unităţi * * * 

Suplinitori calificaţi 27 16 11 

Suplinitori necalificaţi 2 2 * 

Personal didactic * * * 

asociat/pensionari    
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*Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Personalul didactic  

angajat Total 

Gradul I 39 

Gradul II 18 

Definitivat 8 

Debutanţi 7 

Doua cadre didactice din învățământul gimnazial, au Titlul de DOCTOR ÎN ȘTIINȚE 

 

3.6.3.PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR  

Total posturi Secretar Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Bibliotecar  Laborant  Mediator  

6,5 2 1 1 1 1 0.5 

 

3.6.4. PERSONAL NEDIDACTIC 

Total posturi Îngrijitor școlar Muncitor  Muncitor calificat 

cantina 

10,5 7 2 1 

+0,5 vacant 
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3.7.BAZA MATERIALA 

 

Resurse materiale si informationale ale unităţii şcolare: 

_ numărul sălilor de clasă: 43 

_ numărul laboratoarelor şi cabinetelor: 5 

_ numărul cabinetelor de informatică: 2 

_ conectare la internet: da 

_ bibliotecă şcolară – număr de volume de carte: 15012  si 7 calculatoare 

_ cabinet medical: da 

_ cabinet stomatologic : da  

_ cabinet AEL: da 

_ centru de documentare cu 10 PC 

_ starea clădirilor, număr de corpuri: bună, 4 

_ nivel de dotare cu resurse educaţionale: calculatoare, mobilier 

 

DOTARI  : 

-65 de calculatoare și 17 laptopuri 

-20 video proiectoare 

-10 tv, 

- 3 table Smart Board 

-30 de calculatoare sponsorizare brandul Kaufland’’ 

-spaţiile şcolare cuprind: 

-săli de clasă: 43 

-cabinete: 5 

-teren de sport 

            -sală de sport 

            -100 tablete sponsorizare Fares 

            -centru de documentare cu 10+5 PC +1 tabla smart board 

            -143 tablete din programele nationale 
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IV.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 
4.1. Managementul procesului de predare - învăţare – evaluare 
4.1.1. Oferta curriculară 

Curriculum la decizia şcolii se prezintă ca un dispozitiv reglementat şi ca un proces etapizat. Pentru 
proiectarea acestuia s-au parcurs următorii paşi: 

1. Analiza de nevoi  
2. Identificarea aşteptărilor  
3. Informarea şi implicarea elevilor 

4. Consultarea cu părinţii 
5. Realizarea proiectului de CDŞ 

6. Discutarea şi avizarea lui în comisiile metodice / catedre 
7. Supunerea aprobării Consiliului profesoral şi avizarea de către acesta a pachetelor CDŞ din oferta 
educaţională a şcolii 
8. Aprobarea ofertei educaţionale în Consiliul de administraţie 

9. Aprobarea pachetului de CDŞ în Consiliul de administraţie, concomitent cu programele disciplinelor opţionale (programa însoţită obligatoriu 

de fişa de avizare din anexa 1) 

10. Înaintarea spre aprobare a documentaţiei complete a CDŞ-ului inspectorului şcolar de specialitate 

 
Nr crt Denumire optional  Programa avizata MEN/ISJ 

1 Lectura ca abilitate de viata IsJ 

2 Creaza-ti mediu OMEN  2291/2007 

3 Educatie financiara OMEN 

5517/2010 

4 Universal fizicii  Isj  

5 Matematica si stiinta in 

societatea cunoasterii  

MEN 

3806/2013 

6 Chimia, ajutor pentru viata 

si sanatate 

ISJ 

88/2017 

7 Matematica si stiinta in 

societatea cunoasterii 

MEN 

3806/2013 

8 Lectura ca abilitate de viata MEN 

3961/3.05.2012 
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4.12Rezultatele invatarii/*Situatie scolara  neincheiata/repetenti 

 Clasa 

pregatitoare 

CLASA I CLAS

A a IIa 

CLASA 

 a III a 

CLASA 

a IV a 

Total  

Invatamant 

primar 

11 7 2 4 1 25 

  V VI VII VIII  

Invatamant 

gimnazial 

 5 9 4 8 27 

 

4.1.2.2.Situatia frecventei elevilor in anul scolar 2020-2021 

Total absente inv primar 20454 

Total absente inv gimnazial 40726 

 
 

 

 

 
4.1.3 Situatia burselor in anul scolar 2020-2021 
 

Total 
burse 
/valoare 

Sociale  
                                              122 

125040 

 Merit                                    144 120676 

 Studiu                                     21 12719 

 Performanta                          0 0 

Valoare 
totala  

287  258435 ron 
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4.2.Managementul performantei  

4.2.1.Managementul carierei de perfecţionare continuă, training şi autodezvoltare 

Obiective urmărite: 

            Reconsiderarea strategiei de formare continuă prin reorganizarea Comisiei de formare continuă 

           Motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la cursuri acreditate, aplicarea unui program orar armonizat care să permită/ faciliteze 

prezenţa la cursuri 

           Valorificarea experienţei cadrelor didactice prin organizarea de activităţi complexe (workshopuri, sesiuni de comunicare, simpozioane 

etc) 

Acţiuni realizate: 

 

Stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei de formare continua 

Cresterea flexibilitatii sistemului de formare profesionala prin extinderea ariei de formare la 

nivel european 

Existenţa în şcoală şi asigurarea accesului la toate documentele de politică educaţională, 

precum şi implementarea acestora în procesul instructiv-educativ 

Iniţierea de activităţi de consiliere şi de orientare a cadrelor didactice 

Stimularea (auto) formării şi dezvoltării profesionale prin participarea la cursuri de formare la 

nivel naţional/european 

Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou 

Organizarea de activitati complexe (workshopuri, sesiuni de comunicare, simpozioane etc) de 

catre cadrele didactice cu experienta de la nivelul unitatii cu alte entitati din zona si respectiv 

din tara . 

Mediatizarea ofertei CCD în fiecare comisie metodică 

Mediatizarea metodologiei de perfecţionare prin grade didactice şi afişarea graficului de 

înscriere pentru acestea 

Evidenţa gradelor didactice 

Evidenţa cursurilor de perfecţionare şi formare continuă 

Evidenţa activităţilor de perfecţionare în şcoală la nivel de comisie metodică, consilii 

profesorale şi de administraţie 
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Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în şcoală (formarea curentă)/ formare online. 

În acest sens s-au realizat următoarele: 

- prezentarea la avizier şi comunicarea prin email a informaţiei referitoare la activităţile de formare 

continuă iniţiate de MEN şi CCD HD; 

- activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, organizate la nivelul unităţii de învăţământ în 

cadrul Consiliului profesoral, respectiv comisii metodice şi catedre:  

-studierea/ aprofundarea programei şcolare şi întocmirea corectă a planificărilor calendaristice şi pe unităţi de învăţare;  

-elaborarea de proiecte didactice în cadrul fiecărei catedre;  

-elaborarea testelor iniţiale, a fişelor de evaluare, a metodelor de individualizare a învăţării;  

- discutarea la nivel de catedră a metodelor de evaluare modernă şi punerea lor în practică prin 

organizarea unor activităţi la nivel de comisie metodică, 

- prezentarea la avizier a metodologiei, calendarului şi a programelor de perfecţionare pentru anul 

şcolar 2020 – 2021. 

Au fost depuse dosarele în vederea recunoașterii și echivalării cu 90 CPT rezultate din obținerea sau absolvirea formelor de organizare a formării 

continue 

 

          În urma analizei dosarelor și în conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 

5562/2011, art. 8 și 9, cererile au fost aprobate cu echivalarea gradelor didactice cu 90 CPT. 

           Cercuri pedagogice desfasurate in sistem online 

                          .   

Majoritatea profesorilor au participat la Consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie –octombrie 2020  

Perfecţionarea profesională prin forme organizate  la nivelul judeţului Hunedoara.( in sistem online) La aceste acţiuni,desfăşurate, de regulă, în 

zilele metodice. 
 

4.2.2. Strategii educaţionale. Dezvoltare, coordonare şi colaborare prin parteneriate 

Categoriile cele mai importante în care se încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimul timp: 
1) Necesităţi de formare - acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul membrilor 
comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează educarea non-formală a elevilor prin participarea la 
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manifestări culturale şi artistice, etc. 

2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general susţinută de 
conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât şi către diverşi alţi parteneri. 

3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul şcolii noastre, spiritului umanitar format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii în 

general create şi duse la îndeplinire prin iniţiativa concretă a elevilor 

4) Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca scop atât 

facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse probleme cât şi necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente. 

Problemele şcolii sunt problemele comunităţii din care aceasta face parte – iar parteneriatul înidentificarea şi soluţionarea acestora este cel care 

asigură transpunerea în practică a priorităţilor dezvoltăriiinstituţiei. 
               Eficienţa actului educaţional depinde, printre altele, de stabilirea şi dezvoltarea unei relaţii optime cu comunitatea: administraţia publică 

locală (Primărie, Consiliul Local), mass-media, instituţii de cultură, organizaţii neguvernamentale, biserici, părinţi etc. 

              Toate aceste componente ale comunităţii locale trebuie angrenate în formarea elevilor astfel încât să devină mai târziu obiectul unei 

integrări optime în societate. În acest sens, actorilor comunităţii trebuie să li se ofere informaţii privitoare la mediul şcolar şi să li se asigure 

posibilităţi de participare sau implicare în procesul de dezvoltare a şcolii şi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. În esenţă, finalităţile educaţiei –

idealuri, scopuri, obiective, ş.a. – nu privesc doar instituţia şcolară, ci se înscriu în tabloul mai vast al construcţiei sociale. De aceea comunitatea 

trebuie să-şi asume responsabilităţi cât mai clare în diverse activităţi extracurriculare desfăşurate de elevii şi cadrele didactice din şcoală, precum 

şi în descoperirea de noi resurse financiare şi materiale menite a dărui actului didactic un plus de calitate. Această din urmă activitate poate fi 

realizată prin sponsorizări ale unor activităţi (conceperea de reviste şi/sau publicaţii şcolare, excursii tematice, vizite, vizionări de spectacole, 

dotarea cu echipament sau mijloace de învăţământ), precum şi prin sprijinirea elevilor cu probleme sociale deosebite sau a celor supradotaţi (prin 

acordarea de burse, stimulente financiare, premii etc.). 
                 Un management eficient trebuie să anticipeze evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă la nivel local şi naţional pentru a răspunde în mod 

eficient prin politicile şcolii în domeniul curriculum-ului, dezvoltării personalului, finanţării, etc., provocărilor următorilor ani.  

                 Anticipând în mod corect aceste evoluţii, credem  că se va putea acţiona astfel încât instituţia noastră să fie pregătită: să menţină un 

standard înalt de pregătire a actualilor elevi, oferindu-le acestora un set de competenţe, cunoştinţe şi abilităţi necesare în societatea actuală; să 

atragă prin programele sale noi categorii de beneficiari ai unei educaţii şi instrucţii moderne şi eficiente; să îndeplinească, pe termen lung, 

cerinţele comunităţii pe care doreşte să o deserveasca. 
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Raport activitate cadre didactice.* 
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