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1. Argumente  

 

Planul de acțiune al Școlii Postliceale de Antrenori IOAN KUNST 

GHERMĂNESCU a fost elaborat pe o perioadă de 3 ani având în vedere: 

 L.E.N. nr.1/2011, republicată septembrie 2014; 

 Necesitatea dezvoltării şcolii în raport cu contextul legislativ, demografic şi 

economic actual; 

 Promovarea școlii în rândul instituțiilor de învățământ din România, ca 

singura școală postliceală din domeniul Sportiv.  

Planul de acțiune al Școlii Postliceale de Antrenori IOAN KUNST 

GHERMĂNESCU este necesar pentru o bună organizare a activităţii şi pentru 

conturarea unei viziuni unitare asupra  dezvoltării instituţiei în următorii 3 ani.  El 

oferă un orizont şi direcţii clare pentru activitatea din şcoală şi stabileşte priorităţi 

în alocarea resurselor. Pentru că beneficiarul dezvoltării instituţiei şcolare este 

elevul, în elaborarea PAS s-a avut în vedere Standardul de pregătire profesională 

pentru ocupația de Antrenor (aprobat prin OM 4815/19.08.2013), baza materială, 

resursa umană şi financiară de care dispune școala. 

Activitatea școlii se desfășoară în spațiile închiriate de la Universitatea 

Națională de Educație Fizică și Sport din București. Anual, prin contractul de 

închiriere, sunt menționate sălile de curs și de activități teoretice, precum și baza 

sportivă (sala de jocuri sportive, sală de judo, sală de gimnastică) în care elevii 

școlii își vor desfășura activitatea. Aceste spații corespund ca suprafață și dotare 

numărului de elevi și cerințelor privind materialele didactice prevăzute de 

Standardul de pregătire profesională pentru ocupația de Antrenor.  
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I.  ANALIZA DIAGNOSTICĂ A MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

        Pentru a realiza o bună diagnoză şi prognoză a activităţilor şcolare, pentru a 

obţine o reflecţie critică asupra situaţiei de fapt, am apelat în momentul alcătuirii 

PAS, la analiza PEST, care reliefează contextul politic, economic, social şi 

tehnologic, şi la analiza SWOT. 

 

1. PROFILUL SOCIO - ECONOMIC AL COMUNITĂŢII 

 

Şcoala postliceală de antrenori Ioan Kunst Ghermănescu este amplasată în 

București (sectorul 6), în apropierea unor instituţii de cultură şi educaţie 

semnificative pentru sistemul de învățământ românescu (Muzeul Cotroceni, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Universitatea Bucureşti, 

Universitatea Politehnică, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport). 

Şcoala îşi propune să construiască și să dezvolte relaţii optime de colaborare 

cu toate instituţiile locale punând accentul pe integrarea şi armonizarea relaţiilor cu 

comunitatea locală. De aceea, perceperea şcolii ca parte integrantă a realităţii 

socio-economice locale implică din partea şcolii investigarea şi conştientizarea 

acelor variabile care constituie orizontul de aşteptare a categoriilor implicate direct 

în educaţie, adică elevi, cadre didactice, comunitate locală.
1
  

ELEVI -  un cadru instituţional motivant care să faciliteze formarea de 

competenţe de specialitate, necesare unei cariere de succes în antrenorat.  

                                                           
1
 Dat fiind faptul că toți elevii școlii noastre sunt adulți, considerăm lipsită de oportunitate  

implicarea părinților în formarea şi dezvoltarea la cursanţi a competenţelor care să le permită 

integrarea profesională. 
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CADRE  DIDACTICE  - crearea unui mediu favorabil educaţiei şi învăţării 

pentru formarea elevilor ca antrenori, dar și pentru încurajarea educaţiei 

permanente. 

ŞCOALA - o unitate de învăţământ modernă capabilă să implementeze 

creativ şi specific viziuni şi politici educaţionale, naţionale şi europene, şi să 

contribuie la dezvoltarea acestora. 

COMUNITATEA LOCALĂ – un factor caracterizat de profesionalism, 

flexibilitate şi suport în formarea şi dezvoltarea specialiştilor, în strânsă 

concordanţă cu cerinţele pieţei muncii şi societăţii. 

 

2. ANALIZA P.E.S.T. 

POLITICUL 

Școala Postliceală de Antrenori IOAN KUNST GHERMĂNESCU  își propune 

să cunoască și să valorifice permanent evoluţia politicilor educaţionale existente la 

nivel internațional și naţional. De asemenea, își propune: 

 cunoașterea și aplicarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 și a 

metodologiilor aferente pentru  a crește calitatea demersului didactic; 

 cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare, cu accent pe asigurarea 

calităţii în educaţie; 

 asigurarea de multiple posibilităţi de informare (prin internet, participare la 

acţiuni organizate de MEN, ISMB şi ARACIP), cunoaşterea la timp a 

modificărilor legislaţiei în domeniu, a cursurilor de formare oferite  de 

diferiți furnizori de servicii pentru educație; 

 cunoaşterea, înţelegerea şi implementarea unor abordări educaţionale 

capabile să optimizeze calitatea procesului de formare a antrenorilor; 
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 formarea antrenorilor la nivelul standardelor naţionale şi europene; 

 oferirea unor programe de formare continuă, în parteneriat cu federaţiile 

sportive, în cadrul cărora antrenorii să poată dobândi specializări 

suplimentare, precum şi noi categorii de clasificare; 

 valorificarea potenţialului oferit de Strandardul de pregătire profesională 

pentru Antrenor, în condiţiile transmiterii celor mai recente cunoştinţe din 

domeniul modulelor de studiu; 

 valorificarea potenţialului educaţional al activităţilor extracurriculare în 

scopul formării de competenţe necesare unei bune integrări profesionale şi 

sociale.  

 

ECONOMICUL 

 nivelul taxei de studiu se va stabili în acord cu alte oferte educaționale din 

domeniul formării antrenorilor, ţinându-se cont însă şi de nevoia de 

dezvoltare a şcolii;  

 se va implementa un sistem de plată a taxei de şcolarizare în rate care să nu 

creeze dificultăţi cursanţilor; 

 nivelul taxei pentru participarea la examenul de certificare se va stabili în 

acord cu valorile cheltuielilor care se vor efectua pentru activitatea 

respectivă; 

 se va aplica un sistem de taxe adiministrative cu valoare minimă, privind 

eliberarea unor documente opționale (adeverințe, copii după documente, 

duplicate acte de studii etc.) la solicitarea elevilor; 

 se vor acorda reduceri de taxe elevilor aflați în situații defavorizate (elevi cu 

handicap locomotor, elevi proveniți de la case de copii, alte situații); 
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 se vor încheia anual protcoale de colaborare cu unități de învățământ sportiv 

și cu alte unități sportive, în vederea asigurării relației dintre teorie și 

practică; 

 şcoala nu afectează mediul ambient neavând activităţi de mică producţie; 

 în zona şcolii, mediul înconjurător nu este afectat de poluare intensă,  

neexistând unităţi economice în jur.  

 

SOCIALUL 

Încrederea în calitatea mediului educaţional oferit de învăţământul 

particular, sistematizarea şi continuitatea activităţilor educaţionale vor susţine 

dorinţa cursanţilor de a participa la cursurile oferite de Școala Postliceală de 

Antrenori Ioan Kunst Ghermănescu. 

 Prin reţeaua de parteneri care vor fi implicaţi în susţinerea activităţii şcolii 

(Ministerul Tineretului și Sportului, Centrul Național de Formare a Antrenorilor, 

federaţiile sportive pe ramuri de sport,  Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, cluburile sportive școlare, alte organizații interesate  de formare resursei 

umane în domeniul antrenoratului), elevii vor cunoaşte rapid specificul sistemului 

pentru care se pregătesc prin angrenarea în diferite activităţi organizate de şcoală în 

parteneriat cu instituţiile respective.  

Ritmul actual de dezvoltare a economiei se reflectă inclusiv în domeniul 

învățământului, prin tendința de abandon școlar, manifestată mai ales de către 

elevii care sunt deja angajați. Mai mult decât atât, școala noastră școlarizează 

persoane adulte, care au nevoie de independență financiară pentru întreținerea 

propriilor familii. Cunoscând faptul că învățământul particular se confruntă cu 
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diminuarea numărului de elevi care își permit susținerea financiară a studiilor, 

managementul școlii va menține la nivel minim taxele, va identifica noi surse de 

finanțare și de acordare de burse și scutiri de taxe. 

Oportunitatea găsirii unui loc de muncă în domeniul sportului, la nivel 

național și internațional, este un alt reper de care sperăm să putem beneficia în anii 

următori, astfel încât oferta educațională pentru programul de formare pentru 

ocupația de Antrenor să fie mai atractiv. 

Încrederea în calitatea mediului educaţional oferit de școală, stabilitatea şi 

continuitatea, motivează și cadrele didactice pentru a accepta colaborarea cu 

instituția noastră. Școala are un corp profesoral stabil, căruia i se alătură anual 

cadre ddactice cu specializare în diferite discipline sportive. 

 

TEHNOLOGICUL 

Dezvoltarea tehnologiei în comunitatea din care provin elevii este peste 

medie pentru o populaţie urbană. Școala, la rândul ei, a făcut şi va face paşi 

importanţi în sensul procurării unei aparaturi moderne, necesare eficientizării 

activităţii didactice (videoproiectoare în sălile de clasă în care se desfășoară 

activitățile didactice, laptop-uri, table interactive).  

În aceste condiții, ne propunem să procurăm și sa integrăm software-uri 

educaţionale adaptate tehnologiei de ultima oră, care să vizeze procesul de predare 

– învăţare – evaluare – autoevaluare (inclusiv platformă e-learning).   
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3. DIAGNOZA ŞCOLARĂ 

Pentru a elabora un PAS care  să reflecte realitatea, este necesar să realizăm 

o analiză SWOT, care să cuprindă principalele domenii ale activității desfașurate în 

unitatea școlară. O proiectare riguroasă generează o activitate de calitate.  

Ne propune ca sistemul calității să nu constituie un scop în sine, ci un mijloc 

prin care instituția noastră să fie orientată spre performanță. În aceste condiții, 

putem fi siguri că vom dezvolta în viitor o cultură a calității în rândul cadrelor 

didactice și elevilor. 

 

ANALIZA SWOT, DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

PUNCTE TARI 

- Sediul şcolii este amplasat într-o zonă accesibilă a Bucureştiului, în incinta 

Universității Naționale de Educație Fizică și Sport (UNEFS); 

- Sediul se află în apropierea Gării de Nord, a staţiilor de metrou (Gara de 

Nord, Eroilor, Grozăvești), fapt ce permite accesul facil al elevilor, inclusiv 

a celor din alte oraşe decât Bucureşti; 

- Şcoala beneficiază, pe baza contractului de închiriere cu UNEFS, de o bază 

didactică corespunzătoare desfăşurării activităţilor teoretice şi 

practice/sportive; 

- Școala dispune de resursă umană înalt calificată, care şi-a dat acordul pentru 

susţinerea activităţilor didactice; 

- Cursanţii beneficiază de acces gratuit la infrastructura informaţională şi de 

internet ale UNEFS; 
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- Accesul la bibliotecă se face în condițiile stabilite prin protocolul de 

colaborare; 

- Există parteneriate educaționale cu cluburi sportive și cu alte organizații 

sportive prin care se asigură condiții optime de pregătire pentru stagiile 

practică în unități sportive și pentru activitățile extracurriculare. 

 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa unui sediu şi a unei baze didactice proprii; 

- Personalul didactic și nedidactic propriu redus numeric; 

- Finanțarea activităților doar din taxele de studii; 

- Promovare insuficientă la nivel național; 

- Imposibilitatea cofinanţării studiilor cursanţilor. 

 

OPORTUNITĂȚI 

- Existența unei legislații coerente/ eficiente în domeniul calității educației; 

- Posibilitatea implicării școlii în programe ale instituțiilor naționale/ europene 

și realizarea de parteneriate cu alte instituții de învățământ, pentru derularea 

unor proiecte; 

- Disponibilitatea și responsabilitatea instituțiilor coordonatoare MEN, ISMB, 

ARACIP de a veni în sprijinul învățământului particular; 

- Singura instituție la nivel național, acreditată pentru un program de studii 

postliceal de formare a antrenorilor; 
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- Colaborarea cu UNEFS - instituţie de renume din domeniul formării 

profesionale a specialiștilor din domeniul sportiv, dar şi cu alte instituţii 

interesate de procesul de formare a antrenorilor; 

- Cererea care există pentru ocupaţia de antrenor, în diferite ramuri de sport; 

- Colaborarea cu cluburile sportive de renume din Bucureşti, în vederea 

desfăşurării activităţilor de formare, dar şi a altor activităţi care contribuie la 

formarea profesională a viitorilor antrenori. 

 

AMENINȚĂRI 

- Concurenţa care există în domeniul formării antrenorilor, la nivelul 

învățământului superior existând numeroase oferte; 

- Populaţie sportivă în scădere și cu interes redus de a urma școala postliceală; 

- Costuri relativ ridicate pentru participarea la activitățile școlii, în comparație 

cu alte oferte similare din domeniul formării antrenorilor (taxă studii, 

transport, cazare pentru elevi din provincie). 
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ANALIZA SWOT – STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

PENTRU OCUPAȚIA DE ANTRENOR 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Respectarea structurii anului școlar  

 Alcătuirea semestrială a unor scheme orare 

modulare  

 Susținerea participării elevilor la activități 

extracurriculare, cu caracter profesional/ 

sportiv   

 Întocmirea cu responsabilitate și 

competență a planificării și proiectării 

conținuturilor  

 Realizarea evaluării în acord cu 

prevederile Standardului de pregătire 

profesională pentru ocupația de Antrenor  

 Asigurarea resurselor informaționale 

necesare pregătirii în cadrul modulelor de 

specialitate   

 Asigurarea accesului la platformă e-

learning și la alte resurse informaționale 

electronice  

 Existența unor neconcordanțe între 

planificare/ proiectare și alegerea celor 

mai potrivite strategii didactice, dat fiind 

faptul că se lucrează cu adulți  

 Cadrele didactice provin din mediul 

universitar și întîmpină unele dificultăți 

în realizarea documentelor de proiectare 

și planificare  

 Apariția unor greșeli de completare a 

cataloagelor  

 Manualele proprii școlii nu au fost 

elaborate pentru toate modulele de 

studiu 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Îndrumarea și controlul extern al calității 

realizat de ISMB, IS 6  

 Colaborarea cu cadre didactice 

competente, cu experiență în domeniul 

formării pentru ocupația de Antrenor  

 Implicarea elevilor în activitățile 

sportive de performanță, cu statut de 

profesioniști, crește riscul 

absenteismului 

 Unii elevi sunt sportivi profesioniști/ 

adulți ale căror obligații contractuale 

obligă la unele activități care se pot 

suprapune cu cele din programul școlar 
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ANALIZA SWOT - RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența unei strategii de dezvoltare a 

resurselor umane  

 Încadrarea cu cadre didactice înalt calificate  

 Implicarea profesorilor în activitățile 

didactice ale școlii, curriculare și 

extracurriculare 

 Buna colaborare dintre cadrele didactice și 

conducerea unității de învățământ, precum 

și în cadrul comisiei metodice și a ariilor 

curriculare 

 Participarea permanentă a cadrelor didactice 

la activităţile metodice organizate la nivel 

de școală  

 Participarea cadrelor didactice la diferite 

forme de perfecționare profesională   

 Relațiile interpersonale optime, care 

favorizează crearea unui climat educațional 

deschis, stimulativ  

 “Neîncrederea” în aplicarea unor 

metode noi de predare şi evaluare, 

specifice educației adulților  

 Activitatea se desfășoară cu cadre 

didactice asociate care nu se pot implica 

100% în activitățile specifice unei școli 

de nivel preuniversitar 

 Cadrele didactice nu pot fi angajate în 

urma unui concurs local (îndeosebi când 

vacantarea postului s-a realizat pe 

parcursul anului școlar)  

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Motivarea cadrelor didactice printr-o 

retribuţie decentă  

 Posibilitatea inițierii unor colaborări pe 

termen lung cu aceleași cadre didactice 

 Conducerea asociației s-a implicat de la 

începutul acesteia în identificarea nevoilor 

de formare relevante pentru: 

- dezvoltarea personală a angajaţilor 

- dezvoltarea instituţională 

- implementarea măsurilor de reformă ale 

 Programul care include activități ce se 

desfașoară uneori sâmbata și duminica, 

și supraîncarcă profesorii asociați 

 Fluctuația numărului de elevi determină 

și fluctuația posturilor, și implicit a 

numărului de profesori  

  Suprasolicitarea cu sarcini specifice 

învățământului preuniversitar, având în 

vedere că profesorii provin din mediul 

universitar. 
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ministerului de resort 

- creditele profesionale transferabile sunt în 

atenția conducerii școlii, cât şi a 

profesorilor. 

 

ANALIZA SWOT - CONDUCERE ŞI ADMINISTRAŢIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Implicarea tuturor membrilor Consiliului de 

Administratie în activitățile școlii 

 Stabilirea sarcinilor acestora în 

conformitate cu potențialul și cerințele  

legislative  

 Realizarea unei echipe capabile să cunoască 

și să aplice legislația elaborată de minister 

 Proiectarea activităţii în baza unor analize 

serioase, a stabilirii viziunii şi misiunii 

școlii    

 Supraîncarcarea directorului cu 

sarcini administrative, 

financiar/contabile  

 Directorul școlii nu este membru al  

Corpului National de Experți în 

Management Educațional 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Sprijinul primit în actul managerial din 

partea Consiliului Director al asociației 

 Transparenţa în luarea deciziilor şi 

gestionarea fondurilor   

 Creșterea calității actului managerial ca 

urmare a organizării de către ARACIP a 

cursurilor  pe problematica înțelegerii 

standardelor de calitate în domeniul 

Capacitate institutionala (Management 

strategic și operational); 

 Introducerea de catre ARACIP a unor 

criterii clare și unitare de evaluare a 

unităților de învățământ  

 Scăderea nivelului economic al 

familiilor elevilor 

 Posibile disfunctionalități ale fluxului 

informațional între școală și instituții 

coordonatoare: ISMB, IS 6 

 Suprapunerea lucrărilor urgente și 

termenelor pentru unele lucrări 

solicitate la nivelul inspectoratelor 

școlare  
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 Publicarea de catre ARACIP a unor ghiduri 

de bună practică în domeniul calității 

 Activitatea CEAC pe platforma ARACIP 

 

ANALIZA SWOT 

FINANŢAREA ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE         

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Planul anterior de dezvoltare 

instituţională  a avut în componența sa 

inclusiv proiectul de management 

financiar avizat de asociație 

 Intocmirea P.D.I și a Planurilor 

Manageriale conțin sarcini de dezvoltare 

a bazei materiale, în lumina normativelor 

de dotare elaborate de minister 

 Adecvarea mijloacelor de învățământ și a 

auxiliarelor curriculare deținute la planul 

de școlarizare  prognozat și realizat  

 Grija pentru accesul elevilor la mijloacele 

de învățământ, la tehnologia informatică 

și de comunicare 

 Veniturile provenite din taxe de 

școlarizare au fost reinvestite în dotări 

materiale, în proporție de 25%. 

 “Nesiguranţa” fondurilor provenite 

din taxe 

 Atragerea unor fonduri din 

sponsorizări şi donații  

 Parteneriate în cadrul unor proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Angajamentul asociației de a dezvolta 

baza materială a școlii și dotarea 

acesteia la standardele cerute de noua 

lege a calității, transparență în luarea 

decizilor  

 Inexistenta unei legislații clare în 

privința sponsorizării  

 Situatie economică nesigură ca 

urmare a contextului intern și 

internațional  
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ANALIZA SWOT – RELAŢIA SCOLII CU MEDIUL COMUNITAR 

                           PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Relația cu comunitatea locală s-a 

realizat permanent prin: 

 colaborarea cu autorităţile locale  

 parteneriate ale unităţii de învăţământ 

cu agenţii economici, instituții 

culturale  

 relaţia cu poliţia și ISU în vederea 

unei protecţii mai bune a elevilor, 

creării unui mediu de siguranţă    

 participarea la proiectul Tabăra de 

dans urban, în calitate de partener 

(proiectul a fost finanțat de ARCUB) 

 Imposibilitatea gestionării timpului 

pentru a putea participa la activități 

alături de școală 

 Existenta unei mentalități retrograde 

privind aspectele pozitive ale 

relațiilor de parteneriat  

 Legislaţia în domeniul sponsorizării, 

implicării agenţilor economici în 

activitatea de educaţie nu este destul 

de flexibilă şi clară  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Promovarea ofertei Școlii Postliceale 

de Antrenori Ioan Kunst 

Ghermănescu 

 Posibilitatea școlilor de a-și prezenta 

oferta educațională prin diverse 

mijloace 

 Disponibilitatea și responsabilitatea 

unor instituții de a veni în sprijinul 

școlii, prin activitățile desfașurate cu 

și pentru elevi 

 Neîncrederea în sistemul de formare 

particular 

 Existența unor oferte educaționale, 

cu taxe mai mici  

 

 Posibilitatea cadrelor didactice de a 

aplica pentru participarea la proiecte cu 

finanțare externă   

 Transparență în luarea deciziilor și 

gestionarea fondurilor asociației 

 Scăderea nivelului economic al 

familiilor elevilor  
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II.  VIZIUNEA ȘCOLII 

,,Calitate în formarea antrenorilor – prima condiție pentru performanța 

sportivă” 

O unitate şcolară care să asigure un proces de învăţământ de calitate, în 

acord cu exigenţele de formare a antrenorilor, pe plan european şi internaţional, 

capabilă să asigure nivelul de competenţă solicitat antrenorilor pentru conducerea 

unui proces de antrenament de calitate şi pentru valorificarea întregului potenţial 

performanţial al sportivilor, în context competiţional.  

 

III.  MISIUNEA ŞCOLII 

 

Şcoala de antrenori Ioan Kunst Ghermănescu îşi asumă misiunea: 

- de a pregăti antrenori, în diferite ramuri de sport, la standardele de calitate şi 

exigenţă impuse la nivel european, de organizaţiile profesionale similare, precum 

şi de federaţiile pe ramuri de sport; 

- de a pune accentul pe formarea şi dezvoltarea competenţelor (cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini)  care să îi permită absolventului inserţia profesională în 

domeniu, la nivel naţional şi internaţional; 

        - de a furniza servicii de formare de calitate, care să asigure finalizarea cu 

succes a programului de formare furnizat; 

- de a crea un mediu şcolar eficient unde toate resursele (umane, materiale, 

financiare, informaţionale) sunt folosite pentru formarea profesională de calitate, 

conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale; 
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- de a crea un for metodologic în domeniul sportului de performanţă, unde 

viitori specialişti să găsească resurse pentru formarea iniţială şi continuă; 

- de a dezvolta serviciile educaţionale care promovează în comunitate valori 

morale şi de fair-play; 

- de a crea parteneriate educaţionale cu instituţii de învăţământ din ţară şi din 

străinătate. 

 

IV. VALORI: 

 

 Calitate 

 Responsabilitate 

 Performanţă 

 

Şcoala de antrenori Ioan Kunst Ghermănescu va promova un învăţământ 

bazat pe calitate în furnizarea serviciilor educaţionale, responsabilitate în asumarea 

şi îndeplinirea misiunii sale, performanţă prin nivelul de pregătire şi procentul de 

inserţie profesională a absolvenţilor. 

 Școala Postliceală de Antrenori IOAN KUNST GHERMĂNESCU este un 

proiect dezvoltat începând cu 2013 

 Ca urmare a experienţei în domeniul educaţiei, motivării şi implicării 

oamenilor din echipă, devine treptat un model de succes, o referinţă în 

domeniul educaţiei private pentru formarea în ocupația de Antrenor 

 5 ani de experienţă în domeniul instituţiilor de învăţământ privat din 

România   

 87 de absolvenți în cele trei promoții de absolvenți  

 23 profesori competenți, colaboratori ai școlii 
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Școala s-a dezvoltat de-a lungul perioadei sale de existență, mai ales din 

punctul de vedere al fomării antrenorilor în diferite discipline sportive, o 

contribuție semnificativă având continuitatea colaborării cu cadre didactice de o 

înaltă ținută profesională. 

  Considerăm că noul proiect de dezvoltare instituțională reprezintă un 

element de continuare a trendului ascendent al activității școlii noastre. 

 

V. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ŞCOLII 

                                                                                                                        

 ŢINTE STRATEGICE 

    

1. Atingerea pragului de excelenţă a activităţii didactice printr-o abordare 

educaţională în raport cu competenţele formulate pentru ocupaţia de 

Antrenor, prin folosirea metodelor active şi interactive de predare, a învăţării 

asistate de calculator. 

2. Optimizarea managementului unității de învățământ și pregătirii resurselor 

umane. 

3. Dezvoltarea unui program educaţional cu caracter informativ, dar şi 

formativ, prin valorificarea potențialului activităţilor curriculare şi 

extracurriculare. 

4. Dezvoltarea colaborării cu alţi factori interesaţi în procesul de formare a 

antrenorilor. 

5. Asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi profesori. 

6. Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii. 
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ŢINTE/OPTIUNI STRATEGICE 

Ţinta nr.1     

Atingerea pragului de excelenţă a activităţii didactice printr-o abordare 

educaţională în raport cu competenţele formulate pentru ocupaţia de 

Antrenor, prin folosirea metodelor active şi interactive de predare, a învăţării 

asistate de calculator. 

OPȚIUNI STRATEGICE 

a) dezvoltarea unui învăţământ de calitate, centrat pe elev, prin generalizarea 

folosirii unor metode didactice care sa favorizeze învăţarea creativă şi 

participativă, ca suport pentru formarea de competenţe specifice; 

b) dezvoltarea activităţii de pregătire profesională a cursanţilor, prin 

implementarea unor activităţi şi programe care să favorizeze succesul şcolar 

al acestora; 

c) promovarea predării și evaluării formative a conţinuturilor, aspecte în 

concordanţă cu politica educaţională vizând promovarea unui învăţământ 

centrat pe competenţe; 

d) stimularea participării cadrelor didactice la cursuri de formare,  la examene 

de promovare a gradelor didactice, completarea studiilor şi înscrierea la 

programe de masterat şi doctorat;  

e) participarea  tuturor cadrelor didactice la cursuri de instruire interactivă; 

f) îmbogăţirea bazei materiale prin dotarea cu echipamente sportive, materiale 

didactice, cărţi, echipamente hardware şi software-uri educaţionale. 

 

Ținta nr.2 

Optimizarea managementului unității de învățământ și pregătirii resurselor 

umane. 

OPȚIUNI STRATEGICE 

a. creşterea calităţii funcţionării sistemului de gestionare a informaţiei; 

înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor; 

b. completarea tuturor procedurilor la nivel managerial; 
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c. dezvoltarea unor programe de formare şi informare a cadrelor didactice 

asupra problematicii schimbărilor produse în ştiinţele educaţiei și în legislaţie; 

d. creşterea calităţii documentelor de proiectare şi planificare, din punct de 

vedere al viziunii, al structurii şi al conţinutului; 

e. pregătirea personalului şcolii pentru cunoaşterea şi aplicarea sistemului 

asigurării calităţii în activitatea cu elevii; 

f. optimizarea procedurilor de înregistrare a progresului școlar și de evaluare 

a rezultatelor învățării. 

Tinta nr. 3 

Dezvoltarea unui program educaţional cu caracter informativ, dar şi 

formativ, prin valorificarea potențialului activităţilor curriculare şi extracurriculare. 

 OPȚIUNI STRATEGICE 

a. asigurarea unor activităţi de formare de calitate, prin valorificarea 

metodelor interactive de instruire la toate modulele cuprinse în planul de 

învăţământ  

b. dezvoltarea unor proiecte educative pe domeniile: sport şi societate, sport 

şi cultură, sport adaptat, sport şi cultura de securitate, în care să fie angrenaţi 

cursanţii şi cadrele didactice ale şcolii   

c. inițierea unor parteneriate cu organizații de prestigiu, din țară și din 

străinătate, care să promoveze activitățile extracurriculare  

d. organizarea permanentă a unor programe de comunicare și diseminare a 

informațiilor relevante privind proiectele și programele desfășurate de școală, dar 

și cunoașterea altor proiecte naționale și internaționale, în vederea participării, în 

cunostință de cauză, la acestea  

e. elaborarea unei strategii de marketing, care să contribuie la crearea unei 

imagini pozitive a școlii. 
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Ţinta nr. 4 

Dezvoltarea colaborării cu alţi factori interesaţi în procesul de formare a 

antrenorilor.  

OPȚIUNI STRATEGICE 

a. existenţa şi derularea unor programe şi parteneriate cu reprezentanţi ai 

comunităţii; 

b. organizarea/participarea la parteneriate şi programe de nivel naţional/ 

internaţional; 

c. instruirea şi formarea cadrelor didactice în spiritul înţelegerii şi 

valorificării valenţelor pozitive ale parteneriatului educaţional şi diseminarea în 

cadrul organizaţiei a unor informaţii relevante privind relaţiile cu comunitatea; 

d. organizarea de activităţi de interes comunitar prin implicarea elevilor şi 

profesorilor, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile din domeniul sportului; 

e. promovarea imaginii şcolii printr-o activitate susţinută de marketing şi 

comunicare. 

 

Ținta nr. 5 

Asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi profesori. 

OPTIUNI STRATEGICE 

a. aplicarea legislației privind protecția muncii și P.S.I.  

b. prevenirea și reducerea violenței, în vederea realizării unui climat de 

siguranță pentru elevi și profesori  

c. organizarea și buna funcționare a comisiei de disciplină și instaurarea 

unui climat de disciplină liber consimțită 

d. promovarea actiunilor comune cu politia, jandarmeria și alte persoane sau 

institutii interesate  

e. asigurarea protecției permanente în perimetrul școlii  

f. revizuirea si completarea procedurilor privind realizarea permanentă a 

unui climat de siguranţă pentru elevi și profesori  
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g. desfăşurarea activităţii în acord cu regulamentele de funcţionare ale 

instituţiei cu care s-a încheiat contractul de închiriere 

 

Ținta nr. 6 

Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii. 

OPTIUNI STRATEGICE 

a. identificarea nevoilor de resurse ale școlii, în vederea îmbunătățirii 

dotărilor; 

b. atragerea de surse de venit prin apelarea la parteneriatul educațional cu 

comunitatea, agenții economici, asociații non-guvernamentale; 

c. dezvoltarea bazei materiale prin contractarea fondurilor structural;  

d. cointeresarea cadrelor didactice în vederea participării la activitățile de 

identificare și atragere a surselor de venit alternative;  

e. realizarea unor laboratoare noi, adaptate standardelor de predare-învățare 

specifice studiilor postliceale din domeniul sportiv. 

 

  V. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

A. Programe de dezvoltare curriculară 

1. Program de creștere a calității activităților educative și sportive cu 

caracter extracurricular, cu accent pe aspectele civice, ecologice, interculturale și 

de marketing.  

2. Programe de utilizare a software-urilor educaționale în predare- învățare și 

în activitățile extracurriculare.  

3.  Programe de combatere a insuccesului școlar al elevilor, în vederea 

realizării progreselor individuale.  
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4. Programe de optimizare a procesului de evaluare a rezultatelor școlare, 

conform Standardului de pregătire profesională pentru ocupația de Antrenor.  

5. Program de pregatire pentru obținerea performanței în cadrul evaluărilor 

și a examenului de certificare  

6. Program de monitorizare a inserției profesionale a absolvenților pe piața 

muncii. 

 

B. Programe de dezvoltare a resurselor umane 

1. Programul de dezvoltare și stimulare a participării personalului didactic la 

obținerea gradelor didactice, la cursuri de formare profesională. 

2. Programul de dezvoltare a resursei umane, în accord cu exigențele 

învățământului postliceal, domeniul sportiv 

3. Programul de formare a profesorilor/diriginților din perspectiva 

dezvoltării dotarilor cu tehnologie modernă și a practicării unui management al 

clasei de tip democratic activ - participative.   

4. Continuarea selectării cadrelor didactice pe baza respectării metodologiei 

existente și a unui set de criterii specifice, elaborat la nivelul exigenței școlii de 

antrenori. 

5. Module de formare în vederea pregătirii profesorilor din școală cu privire 

la utilizarea platformelor educaționale.  

 

C. Programe de dezvoltare a bazei materiale 

1.  Dezvoltarea dotărilor școlii – echipamente sportive, materiale didactice. 

2.  Îmbunatățirea dotării cu echipament hard și software  

3. Continuarea activității de dotare a spațiilor de desfășurare a activităților 

didactice  
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D. Programe de dezvoltare a comunicării în cadrul sistemului de întărire a 

legăturilor cu comunitatea 

1. Programe de promovare a imaginii școlii și a ofertei educaționale.   

2. Programe de participare a școlii în proiecte, programe și parteneriate 

educaționale.  

3. Programe de accesare a fondurilor structurale și de dezvoltare a 

schimburilor culturale.  

 

VI. PLANURI OPERAȚIONALE 

 

A. Programe de dezvoltare curriculară   

A.1.1. Program de creștere a calității activităților educative și sportive cu 

caracter extracurricular, cu accent pe aspectele civice, ecologice, interculturale și 

de marketing (perioada de implementare septembrie 2018 – august 2021) 

Nr. 

Crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Acțiuni de instruire și consiliere a 

profesorilor diriginți de către 

responsabilul coordonator al 

activităților educative. Prezentarea 

proiectului calendarului de evenimente 

pentru anul școlar în curs. 

Septembrie/ 

anual 

Comisiile 

implicate/ 

Coordonatorul 

activitatilor 

educative 

Cadrele 

didactice  

2. Desfășurarea în cadrul comisiei 

diriginților a unor acțiuni pe probleme 

legate de managementul clasei, 

egalizarea șanselor, formarea 

competențelor civice, 

comportamentelor ecologice, 

Semestrial, 

conform 

planificării 

comisiilor 

Comisiile 

implicate 

Cadrele 

didactice 
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Nr. 

Crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

interculturale și de educație pentru 

marketing  

3. Program de prevenire și combatere a 

violenței în mediul sportiv și în afara 

acestuia, a consumului de substanțe 

dopante, a traficului de ființe umane. 

Conform 

planificării 

comisiilor 

Cadrele 

didactice 

Comisiile 

implicate 

Cadrele 

didactice, 

asociația, 

ONG-uri 

4. Inserarea pe pagina de facebook a unor 

articole pe teme sportive, civice, 

ecologice, manageriale și de marketing. 

Lunar Responsabil 

comisie 

imagine  

Elevi, 

cadre 

didactice, 

asociație 

5. Desfășurarea de acțiuni de 

responsabilitate socială și caritabile în 

centrele de plasament. Campanie de 

susținere a sportivilor din familii aflate 

în dificultate 

Conform 

planificarii 

comisiilor 

  

Directorul 

Comisiile 

implicate 

Elevi, 

cadre 

didactice, 

asociație, 

ONG-uri, 

televiziuni 

6. Vizionarea de spectacole sportive, 

competiții sportive 

Conform 

planificării 

Comisiei de 

programe și 

proiecte 

educative 

Comisii 

implicate 

Cadrele 

didactice, 

elevi, 

asociația 

9. Festivități de decernare de premii și 

distincții elevilor, cadrelor didactice, 

care au contribuit la sporirea 

prestigiului școlii  

La sfârșitul 

anului 

școlar, la 

festivitatea 

de premiere 

 Director Asociația 

10. Participarea elevilor la workshop-uri și 

seminarii pe teme de interes din 

domeniul sportului. Organizarea de 

Conform 

planificării 

Diriginții Elevi, 

cadrele 

didactice, 
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Nr. 

Crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

întâlniri cu absolvenți care au 

cunoascut succesul profesional în 

domeniul sportiv 

comisiilor instituții 

implicate 

11. Organizarea Cupei IOAN KUNST 

GHERMĂNESCU, la diferite ramuri 

de sport 

Martie – 

mai, anual 

Titulari 

module de 

specializare 

Elevii, 

asociația 

 

Indicatori de performanță: 

 Atragerea unui procent cat mai mare de elevi (peste 80%) pentru 

participarea la activitățile extracurriculare  

 Cel puțin 80% dintre elevii școlii să-și poată valoriza propriile experiențe 

în scopul unei orientări optime pe piața muncii  

 Fiecare elev al școlii să fie implicat în minimum 5 activități cu caracter 

educativ, în fiecare an 

 Fiecare elev al școlii să participă la cel puțin 2 seminarii/workshop-uri pe 

teme de interes în domeniul sportului, în fiecare an 

 Organizarea întrecerilor la Cupa IOAN KUNST GHERMĂNESCU, pe 

fiecare ramură de sport de specializare 

 

A.2. Programe de utilizare a software-urilor educaționale în predare - învățare și în 

activitățile extracurriculare (septembrie 2018 – august 2021) 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Realizarea, împreuna cu 

reprezentanții asociației, a dotării 

claselor cu laptop-uri     

Februarie 

2019 

Director, 

Consiliul 

Director al 

asociației  

Asociație 

 

2. Organizarea unui program de 

formare a cadrelor didactice, în 

Sem II  Comisia 

pentru 

Asociație, 

alți 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

vederea utilizării în predare a 

software-urilor educaționale 

aferente 

Iunie 2019  perfecționare 

și formare 

continuă, 

Directorul 

furnizori de 

formare 

3. Creșterea calității demersului 

didactic, prin introducerea 

utilizării la toate disciplinele de  

predare a software-urilor 

educaționale  

Iunie 2019 Responsabil  

comisie 

metodica  

Cadrele 

didactice, 

asociația, 

alți 

furnizori de 

formare 

4. Identificarea potențialelor surse de 

sponsorizare și finanțare, pentru 

continuarea dotării materiale  

 

Permanent Director, 

Consiliul 

Director al 

asociației 

Cadrele 

didactice, 

asociația 

5. Participarea la târguri educaționale Anual Cadrele 

didatice, 

elevi, 

responsabil 

comisia 

metodică  

Elevi, 

cadrele 

didactice 

6. Asigurarea accesului tuturor 

elevilor și a cadrelor didactice la 

documentare și informare   

Permanent Director Cadrele 

didactice, 

elevi, 

personal 

administrat

iv 

7. Utilizarea tehnologiei informatice Permanent Director Personal 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

și de comunicare în activitatea 

administrativă, de secretariat, de 

documentare (biblioteca) 

didactic, 

didactic 

auxiliar, 

nedidactic 

 

Indicatori de performanță: 

 Utilizarea calculatorului pentru documentare și dezvoltarea propriei 

pregătiri profesionale de către toți elevii școlii 

 Dotarea claselor cu laptopuri proprii școlii, în proporție de 100% 

 Participarea în proporție de 100% la cursurile de formare a cadrelor 

didactice, în vederea utilizarii în predare a software-urilor educaționale 

 Utilizarea de către cadrele didactice a tabletelor, pentru interacțiunea pe 

platforma educațională cu elevii 

 Utilizarea TIC în administrație în procent de 100%  

 

A.3.  Programe de combatere a insuccesului școlar al elevilor, în vederea 

realizării progreselor individuale (perioada de implementare – septembrie 2018 – 

august 2021) 

Nr. 

Crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Analiza în cadrul ședințelor 

comisiilor metodice/catedrelor, a 

cazurilor de elevi care înregistrează 

întârzieri în pregătire/ corigențe și 

stabilirea programelor remediale în 

vederea recuperării lor  

Cu revizuire 

permanenta 

Cadrele 

didactice, 

CEAC 

Elevi   

2. La orele de pregătire se va pune 

accent pe completarea și 

aprofundarea cunoștințelor, tratând 

Permanent Cadrele 

didactice 

Diriginți,elevi 
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Nr. 

Crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

elevii diferențiat  

3. Introducerea în tematica consiliului 

profesoral a problematicii 

insuccesului școlar  

Anual - 

Conform 

tematicii și 

planificării 

CP  

Comisie 

diriginți 

Cadre 

didactice, 

elevi  

4. Desfășurarea unor consilii 

profesorale cu teme privind analiza 

insuccesului școlar: cauze, efecte, 

metode de combatere  

Conform 

tematicii și 

planificării 

CP 

Director Cadrele 

didactice 

5. Elaborarea și reactualizarea unor 

proceduri obiective și transparente 

de evaluare a rezultatelor învățării  

Iunie 2019, 

2020, 2021 

  

Responsabil 

CEAC  

Cadrele 

didactice 

6. Orientarea predării – învățării pe 

formarea competențelor, conform 

prevederilor Standardului de 

pregătire profesională pentru 

ocupația de Antrenor și actualizarea 

prevederilor acestui standard  

Permanent Cadrele 

didactice, 

responsabili 

comisii 

metodice 

Cadrele 

didatice, 

inspector de 

specialitate   

8. Realizarea periodică a activităților 

de evaluare a satisfacției elevilor 

față de rezultatele școlare, 

extrașcolare și generale ale 

activității unității școlare  

Februarie/ 

iunie ale 

fiecărui an 

școlar 

 Director Cadrele 

didactice, 

asociația, 

elevii 

9. Facilitarea accesului tuturor elevilor 

la mijloacele moderne de 

învățământ/ baze de date biblioteca 

Permanent Director Cadrele 

didactice, 
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Nr. 

Crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

etc., în vederea îndeplinirii 

cerințelor principiului egalității de 

șanse. 

elevi 

 

Indicatori de performanță: 

 Menținerea unui nivel scăzut al abandonului școlar  

 Procent de 95% de promovare   

 Nivelul de corigențe sub 5%   

 Procent de satisfacție de peste 80%  

 Depășirea anuală cu cel puțin 5% a rezultatelor evaluărilor privind 

formarea competențelor elevilor   

 Procent de 100% privind accesul elevilor la mijloacele didactice 

 

A.4 . Programe de optimizare a procesului de evaluare a rezultatelor școlare, 

conform standardului de pregătire profesională pentru ocupația de Antrenor 

(Perioada de implementare: septembrie — iunie, în fiecare an școlar) 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Abordarea în consiliul profesoral/ 

comisia diriginților a unor teme legate 

de problematica evaluării. Initierea 

unui studiu la nivelul școlii, având ca 

tematica metodele și mijloacele de 

evaluare. 

Conform 

tematicii și 

planificării 

CP 

 

Comisia 

diriginților 

 

Cadrele 

didactice, 

specialiști 

în educatie  

2. Prezentarea unor activități 

demonstrative, bazate pe alternative 

de evaluare  

 Luna iunie a 

fiecărui an 

școlar 

Comisia 

diriginților 

Cadrele 

did. 
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3. Efectuarea de asistențe și 

interasistențe la ore, atât în cadrul 

comisiilor, cât și în afara lor  

Conform 

graficului de 

desfășurare a 

asistențelor la 

lecții 

Director/ 

responsabil 

comisie 

metodică, 

CEAC 

Cadre 

didactice, 

responsabil

i comisii 

4. Realizarea și revizuirea la nivelul 

comisiei metodice a unor proceduri de 

evaluare pe module   

Anual 

 

Responsabili 

CEAC, 

comisie 

metodică   

Cadre  

didactice 

5. Comunicarea indicatorilor de 

performanță elevilor, pe măsura 

avansării materiei, prin intermediul   

consultațiilor individuale, a fișei de 

monitorizare a evaluării proiectului de 

absolvire 

Conform 

termenelor 

asumat în 

anexa 

proiectului de 

absolvire  

Cadrele 

didactice 

îndrumătoare 

proiecte 

absolvire 

 Elevii 

6. Realizarea programelor de intervenție 

evaluativă diferențială (pt. elevi cu 

CES, sportivi de mare performanță 

aflați în activitate etc.). 

Permanent 

 

Cadrele 

didactice  

  Elevii 

7. Utilizarea autoevaluării elevilor, a 

evaluării formative și a feedback-ului, 

pentru optimizarea procesului de 

învățare. 

Permanent Cadrele 

didactice, 

comisii 

metodice, 

CEAC 

Elevii 

8. Creșterea calității activităților de 

evaluare (curente, finale) la nivelul 

modulelor de specialitate. Realizarea 

activitatilor de evaluare pe baza 

prevederilor standardului de pregătire 

Modulele 

orare 2, 3, 4 

ale fiecărui 

semestru, 

pentru fiecare 

Cadrele 

didactice, 

catedrele, 

CEAC 

Responsabi

li comisii, 

insp. de 

specialitate 
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 Indicatori de performanță: 

 Creșterea numărului de elevi cu medii peste 7 (în proporție de peste 80%)   

 Însușirea cerințelor privind evaluarea de către toate cadrele didactice (100%)  

 Realizarea asistențelor și interasistențelor prevăzute de lege în proporție de 

100%   

 Cunoașterea de către toate cadrele didactice a prevederilor Standardului de 

pregătire profesională pentru ocupația de Antrenor și participarea acestora la 

revizuirea standardului 

 

A.5. Program de pregatire pentru obținerea performanței în cadrul 

evaluărilor și a examenului de certificare (Perioada de implementare: februarie — 

iunie, în fiecare an școlar) 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Realizarea unor activități de orientare 

școlară și profesională a elevilor    

 

Conform 

planificării/ 

semestriale 

Comisiile 

implicate 

 

Cadrele 

didactice 

 

1. Elaborarea și revizuirea criteriilor de 

evaluare pentru fiecare modul 

Octombrie, 

anual 

Cadre didactice  Elevii 

1. Organizarea consultațiilor pentru 

examenul scris la Teoria și metodica 

antrenamentului sportiv 

Aprilie – 

mai, anual 

Titular module Elevii 

2. Organizarea consultațiilor pentru 

proba practico-metodică la modulele 

de specializare (Teoria și metodica 

Aprilie – 

mai, anual 

Titulari module Elevii 

profesională pentru ocupația de 

Antrenor. 

an de studiu 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

antrenamentului sportiv pe ramură 

de sport) 

 

3. Organizarea întâlnirilor cu 

îndrumătorii proiectelor de absolvire 

Februarie – 

iunie, anual 

Cadre didactice 

îndrumătoare 

Elevii 

4. Întâlnire consultative cu elevii pentru 

prezentarea metodologiei de 

organizare a examenului de 

certificare 

Februarie - 

mai, anual 

Director, 

diriginți 

Elevii 

 

Indicatori de performanță: 

 Toti profesorii vor elabora criterii clare pentru modulul pe care îl predau, 

privind succesul/ insuccesul școlar   

 Promovabilitate 100 % la examenul de certificare 

 Creșterea numărului de elevi cu medii peste 8 la examenul de ceritifcare (în 

proporție de peste 80%)   

 Cunoașterea manierei de desfășurare a examenului de certificare de către toți 

elevii  

 

A.6 . Program de monitorizare a inserției profesionale a absolvenților pe 

piața muncii. (Perioada de implementare: iunie - august, în fiecare an școlar) 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Revizuirea chestionarului privind 

inserția profesională a absolvenților 

Martie 

2019 

Responsabil 

CEAC 

Absolvenți 

2. Aplicarea chestionarului, în format 

Google Docs 

Septembri, 

anual 

Membri CEAC Absolvenții 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

3. Prelucrarea și interpretarea datelor, 

realizarea raportului 

Decembrie, 

anual 

Responsabil 

CEAC 

Absolvenții 

 

Indicatori de performanță: 

 Participarea tuturor absolvenților la ancheta privind inserția pe piața muncii 

 Peste 80% dintre absolvenți să lucreze în domeniul sportului  

 

 

B. Program de dezvoltare a resurselor umane 

B.1. Programul de dezvoltare și stimulare a participării personalului didactic la 

obținerea gradelor didactice, la cursuri de formare profesională (Perioada de 

implementare: septembrie – iunie, anual) 

Nr. 

crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Identificarea ofertei de cursuri de 

formare existente pe piață, selectarea 

acestora in raport de concluziile 

desprinse in urma asistentelor si a 

interpretarii chestionarelor de nevoi 

aplicate cadrelor didactice. 

Sept - oct./ 

Anual 

Comisiile 

implicate 

Cadrele 

didactice, 

inspectori de 

specialitate, 

CCD 

2. Aplicarea în cunoștință de cauza și la 

timp a  metodologiei de perfecționare  

Conform 

planificării 

comisiei 

metodice 

 

Responsabil 

comisie pentru 

perfecționare și 

formare 

continuă 

Cadrele 

didactice 

3. Stabilirea și recomandarea la nivelul Octombrie, Director, Cadrele 
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Nr. 

crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

comisiei metodice/catedrelor a cadrelor 

didactice care   trebuie incluse intr-un 

proces de formare sau abilitare 

curriculară 

anual 

 

responsabili 

comisii 

didactice 

4. Finanțarea cursurilor la care participă 

cadrele didactice, îndeosebi cele cu 

credite, se va face la propunerea 

Comisiei metodice și cu aprobarea 

directorului/ asociatiei 

Conform 

planificării 

furnizorilor 

de formare 

 

Asociația 

Comisia pentru 

perfecționare și 

formare 

continuă 

Directorul 

Cadrele 

didactice 

5. Efectuarea de asistențe/ interasistențe la 

ore de către conducerea școlii cu 

precadere la cadrele didactice fără 

experiență  

Conform 

graficului 

Director  Cadre 

didactice, 

elevii 

6. Popularizarea în comisiile metodice și 

consiliile profesorale a tematicii abordate 

la cursurile de perfecționare; 

multiplicarea și diseminarea informatiilor 

primite la cursuri  

Permanent 

  

Director Cadrele 

didactice 

7. Reconsiderarea și completarea strategiei 

de dezvoltare a resurselor umane   

Iunie 2019 Director Cadre 

didactice, 

asociație 

9. Stabilirea anuala a tematicii 

perfectionarii interne, in raport cu 

solicitarile cadrelor didactice si a 

concluziilor desprinse in urma 

asistentelor si interasistentelor și în 

funcție de necesitățile impuse de 

Septembri, 

anual 

Director,  

Responsabil 

comisie de 

perfecționare și 

formare 

Cadre 

didactice, 

asociație  
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Nr. 

crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

examenul de absolvire continuă 

10. Evidența strictă a participării la activități 

de perfecționare, de către Comisia de 

echivalare a creditelor profesionale 

transferabile. 

Anual Comisii 

implicate 

Cadrele 

didactice 

ISMB 

 

 Indicatori de performanță: 

 După caz, cadrele didactice se vor inscrie în timp util la examenul pentru 

obtinerea gradelor didactice. 

 100% din cadrele didactice vor participa la diferite forme de perfecționare 

(cursuri, evenimente științifice etc.) 

 

 

B.2. Programul de dezvoltare a resursei umane, în acord cu exigențele 

învățământului postliceal, domeniul Sportiv (Perioada de implementare: 

septembrie 2018 – iunie 2021) 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Introducerea in actiunile organizate 

pentru cadrele didactice, la nivelul 

comisiilor/ consiliului profesoral, de 

teme care să contribuie la 

evidențierea particularităților elevilor 

școlii de antrenori    

Anual Responsabil 

comisia  pentru 

perfecționare și 

formare 

continua, 

CEAC 

Cadrele 

didactice, 

inspectori 

specialitate   

2. Revizuirea R.O.I. Compatibilizarea 

acestuia cu noul regulament   

elaborat pe baza LEN nr. 1/ 2011. 

În funcție de 

modificările 

legislației în 

Director Cadrele 

didactice, 

asociație 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

 vigoare 

3. Cunoașterea sarcinilor din fișa 

postului și a sarcinilor individuale/ 

anuale și luarea la cunoștință (prin 

semnatură) 

Septembrie/ 

februarie , 

anual 

Director Asociație, cadre 

didactice, 

responsabili 

comisii 

4. Elaborarea fișelor postului pentru 

personalul didactic auxiliar și 

nedidactic nou angajat, stabilirea 

sarcinilor individuale și luarea la 

cunoștință sub semnatură  

Septembrie, 

anual  

Director Asociație, 

personal angajat 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

5. Conducerea școlii și consiliul de 

administratie vor avea permanent în 

vedere :  

 dezvoltarea unui management 

centrat pe angajament; 

 promovarea unei activități 

manageriale bazate pe relații 

de comunicare continuă, 

încredere și respect reciproc la 

toate nivelurile;  

 implicarea și motivarea 

personalului pentru realizarea 

obiectivelor  unității de 

învățământ; 

 stabilirea unui echilibru 

permanent între nevoile 

organizationale și nevoile 

personalului, în contextul 

influenței factorilor social-

economici, culturali și ai 

politicii asociației în domeniul 

salarial. 

Septembrie, 

conform 

tematicii CA  

Director, CA Cadre didactice, 

asociație 

6. Evaluarea/ autoevaluarea anuală a 

cadrelor didactice, realizată conform 

metodologiei în vigoare (criteria:  

atitudinea față de muncă, 

comportamentul și nivelul de 

implicare a cadrelor didactice în 

activitatea școlii) 

Sfârșitul 

fiecărui an  

școlar 

  

Director, 

catedre, 

consiliu de 

administraţie  

Cadrele 

didactice, 

asociație 

7. Stimularea motivației profesionale, Anual Director Asociație 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

prin acordarea de creșteri salariale și 

prime. 

 

 Indicatori de performanță: 

 Toate  cadrele didactice vor aborda o atitudine corespunzătoare față de elevi,   

conducerea unității și față de conduita didactică la clasa  

 Creșterea performanțelor în educație – atingerea tuturor indicatorilor stabiliți 

în standardele de calitate, pentru evaluarea externă periodică 

 Acordarea de stimulente financiare pentru cel puțin  20% din personalul 

didactic angajat  

 

B.3. Programul de formare a profesorilor/diriginților din perspectiva 

dezvoltării dotărilor cu tehnologie modernă și a practicării unui management al 

clasei de tip democractic, activ – participativ. (Perioada de implementare:  

septembrie 2018 – iunie 2021) 

Nr. 

Crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Continuarea abordării la nivelul 

catedrelor a unor seturi de tematici  

care să urmărească formarea unor 

atitudini și comportamente 

adecvate idealului educațional, 

misiunii și viziunii școlii și 

practicării unui management al 

clasei de tip participativ  

La începutul 

fiecarui an 

școlar 

 

Responsabilii 

de catedră 

Cadrele 

didactice, 

inspectori de 

specialitate   

2. Dotarea bibliotecii școlii cu 

materiale bibliografice  elaborate 

de cadrele didactice asociate 

Octombrie  

2018 – 

decembrie 

Responsabilul 

Comisiei 

pentru 

Cadrele 

didactice 
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Nr. 

Crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

2018 perfecționare 

și formare 

continuă 

3. Participarea la workshop-uri, 

dezbateri și cursuri de 

managementul clasei de elevi 

 

 

 

 Conform 

planificarii 

Director, 

Responsabilii 

de catedră, 

comisia 

pentru 

formare 

profesionala, 

alte comisii 

Cadre 

didactice, 

responsabili 

comisii 

4. Accesarea de fonduri structurale, 

proiecte 

 

În funcție de 

termenele 

stabilite de 

finanțatori 

Asociație Director, 

cadrele 

didactice 

5. Obiectivele stabilite prin asistențele 

la lecții se  vor referi și la 

obiectivele managementului clasei : 

 asigurarea climatului propice 

desfasurarii lectiei/activitatii  

 realizarea unui climat 

adecvat predarii- invatarii  

 activitatea organizatorica  

 diseminarea informatiilor 

despre colectivul de elevii, 

catre intregul corp 

profesoral; 

 gestionarea corecta a 

timpului  

 valorificarea oportună a 

Anual, pe 

fiecare 

semestru 

 

 

 

 

 

 

Directorul, 

comisia 

dirigintilor, 

comisia 

metodică, 

CEAC 

 cadre 

didactice, 

elevi 
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Nr. 

Crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

mijloacelor de 

invatamant disponibile  

 abordarea  diferențiată a 

elevilor 

 nivelul de activizare a 

elevilor 

 diversitatea formelor de 

organizare a lecției/ 

activității 

 

Indicatori de performanță: 

 Asigurarea materialelor de specialitate, bibliografice, pentru toate 

modulele din planul de învățământ 

 Elaborarea resurselor bibliografice proprii, de către cadrele didactice 

asociate ale școlii 

 Implicarea tuturor profesorilor în proiecte și programe, atât individual, 

cât și în grup 

 Depunerea a cel puțin două cereri de finanțare pentru proiectele școlii 

 

B.4. Continuarea selectării cadrelor didactice pe baza respectării 

metodologiei existente și a unui set de criterii specifice, elaborat de școală. 

(Perioada de implementare:  septembrie 2018 – septembrie 2021) 

Nr. 

crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Cunoașterea schimbărilor apărute în 

Metodologia de Mișcare a 

Personalului Didactic și respectarea 

acestora 

Septembrie, 

anual 

Comisia 

metodică 

Cadrele 

didactice, 

inspectori de 

specialitate 
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Nr. 

crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

2. Revizuirea criteriilor de selecție a 

personalului didactic, didactic 

auxiliar si nedidactic 

Septembrie 

2019 

 

Director, CA Cadrele 

didactice 

3. Realizarea unei analize de nevoi de 

personal, la finalul fiecarui an 

școlar, pentru anul școlar următor și 

stabilirea modalităților de recrutare 

a acestuia 

Anual/ luna 

iunie  

Director, 

comisie 

metodică, CA 

Cadre 

didactice, 

responsabili 

comisii 

4. Revizuirea și completarea 

procedurii de selectare și angajare a 

personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic, care să 

respecte cerințele Codului Muncii 

Septembrie 

2019 

Director Asociația 

5. Utilizarea rezultatelor evaluărilor 

anuale în acordarea, în anul școlar 

următor, a continuității pe post, în 

cazurile de suplinire și plata cu ora 

Anual/ 

Luna august 

Directorul, 

comisia 

diriginților, 

catedre, 

CEAC 

Cadre  

didactice, 

elevi 

6. Organizarea concursurilor de 

titularizare, în acord cu prevederile 

metodologiilor în vigoare 

În funcție 

de necesități 

Directorul Asociația 

 

Indicatori de performanță: 

 Revizuirea procedurii de selectare și angajare a personalului didactic 

auxiliar și nedidactic și aplicarea acesteia la toate angajările care se 

vor face în unitate  

 Titularizarea cadrelor didactice conform standardelor ARACIP 
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B.5. Module de formare în vederea pregătirii profesorilor din școală cu 

privire la utilizarea platformelor educaționale. (Perioada de implementare:  

septembrie 2018 – iunie 2021) 

Nr. 

crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Organizarea unui curs de 

perfecționare a cadrelor didactice 

pentru folosirea platformei e-

learniing 

Septembrie, 

annual 2019 

Comisia 

metodică 

Cadrele 

didactice  

2. Actualizarea materialelor didactice 

care vor fi puse la dispoziția 

cursanților prin intermediul 

platformei e-learning 

Septembrie, 

februarie 

(anual, la 

începutul 

semestrului)   

Comisia 

metodică 

Cadrele 

didactice 

3. Realizarea unei baze de resurse 

bibliografice electronice care să 

acopere nevoia de informare a 

cadrelor didactice și a elevilor 

Iunie 2021 Comisia 

metodică 

Cadrele 

didactice 

 

Indicatori de performanță: 

 Participarea tuturor cadrelor didactice la cel puțin 2 module de 

formare, care să vizeze utilizarea platformei e-learning 

 Realizarea în format digital a tuturor modulelor din planul de 

învățământ și încărcarea lor pe platforma e-learning 

 

C. Programe de dezvoltare a bazei materiale 

C 1.  Dezvoltarea dotărilor școlii – echipamente sportive, materiale didactice 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Dotarea bibliotecii cu resurse 

informaționale proprii 

Septembrie 

2018 

Director Biblioteca 

UNEFS 

2. Dotarea spațiilor utilizate de școală 

cu videoproiectoare 

 

An școlar 

2019 - 2020 

Director, 

asociație 

Asociație 

3. Accesarea de proiecte finanțate 

pentru dezvoltarea bazei materiale a 

școlii 

În funcție 

de 

competiții 

proiecte 

(2018 – 

2021) 

Director, 

cadrele 

didactice 

Asociație 

  

Indicatori de performanță: 

 Completarea dotărilor sălilor de clasă și de sport la nivelul cerințelor 

standardului de pregătire profesională pentru ocupația de Antrenor 

 Dotarea spațiilor administrative la nivelul cerințelor minimale, în proporție 

de 100% 

 Dotarea sălilor de clasă cu laptop-uri proprii școlii 

 Încheierea tuturor contractelor necesare bunei funcționări a unității școlare  

 

C.2.  Îmbunatățirea dotării cu echipament hard și software  

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Constituirea bugetului școlii, 

adecvarea bugetului prognozat, la 

noul proiect de dezvoltare     

August, 

anual 

Director/ 

Contabil/ 

Consiliul 

director 

Instituții 

finanțatoar

e 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

 asociație  

2. Realizarea unor studii de nevoi și de 

priorități în cadrul comisiei 

metodice 

 

Septembrie 

2018 — 

octombrie 

2020 

Cadre 

didactice  

Asociație 

 

3. Identificarea și atragerea de 

sponsorizări/ donații 

Permanent Asociația Cadre 

didactice,   

sponsori 

 

Indicatori de performanță: 

 Dotarea școlii cu o rețea de cel puțin 4 laptop-uri  

 Achizitionarea de software-uri educaționale  

 Închirierea anuală a platformei e-learning 

 

C. 3.   Continuarea activității de dotare a spațiilor de desfășurare a activităților 

didactice (Perioada de implementare: septembrie 2018 – septembrie 2020) 

 Nr. 

crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Analiza inventarului pentru fiecare 

modul, în vederea cunoașterii stării 

materialelor didactice 

Septembrie, 

anual 

Director  

 

Cadre 

didactice 

Asociație 

2. Completarea dotărilor laboratorului 

de psihopedagogie 

Octombrie 

2020 

Director  

  

Cadre 

didactice de 

specialitate 
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 Nr. 

crt. 

Actiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

3. Dotarea bibliotecii cu calculator si 

achiziționarea unui soft de 

gestionare a bazei de date a 

bibliotecii.    

Februarie 

2020 

Director Biblioteca 

UNEFS, 

asociație 

4.  Achiziționarea unui copiator 

destinat bibliotecii și cadrelor           

didactice pentru multiplicarea 

materialelor necesare unei bune 

desfașurări a procesului de predare 

— învățare. 

Septembrie 

2020 

 

Director Asociație 

5. Organizarea unor demersuri 

concrete pentru  diversificarea și/sau 

suplimentarea surselor de finanțare 

(contracte de sponsorizări, donații, 

parteneriat). 

Permanent Director   Cadre 

didactice, 

asociație 

 

Indicatori de performanță: 

 Dotarea modulelor cu materiale didactice la nivelul cerințelor (în proporție 

de 85%) 

 Dotarea bibliotecii, la nivelul cerințelor, în proporție de 80%  

 

 

D. Programe de dezvoltare a comunicării în cadrul sistemului de întărire a 

legăturilor cu comunitatea 

1. Programe de promovare a imaginii școlii și a ofertei educaționale   

2. Programe de participare a școlii în proiecte, programe și parteneriate 

educaționale  

3. Programe de accesare a fondurilor structurale și de dezvoltare a schimburilor 

culturale 
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D1.  Programe de promovare a imaginii școlii și a ofertei educaționale (Perioada 

de implementare: septembrie 2018 – septembrie 2021) 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Revizuirea ofertei educaționale, 

completarea pliantului,  

completarea site-ului și 

îmbunătățirea conținutului paginii 

de facebook 

Anual 

Ianuarie - 

mai, anual 

Director, 

responsabil 

comisia 

comunicare 

Asociație 

 

2. Adecvarea permanentă a noii 

oferte educaționale la diagnoza 

contextului socio-economic și 

cultural în care va funcționa 

școala, la proiectul de dezvoltare, 

la dotarea existentă și la 

personalul selectat. 

Anual Director Cadre 

didactice 

2. Organizarea de activități de 

promovare a școlii în comunitate   

Conform 

planificării/ 

procedurii 

Asociație Cadrele 

didactice   

3. Publicarea unor materiale 

informative  

Permanent Responsabil 

comisie 

imagine   

Cadre 

didactice, 

asociație 

4. Dezvoltarea, actualizarea si 

îmbunătățirea site-ului școlii. 

Permanent Administrator 

site, director 

Cadrele 

didactice, 

asociație 

5. Participarea la târgurile 

educaționale. 

Anual, în 

funcție de 

evenimente 

Comisia 

imagine 

 Asociație 

6. Promovarea  siglei în spațiile din Permanent Comisia Asociație 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

apropierea școlii, panouri 

direcționale 

imagine 

7. Organizarea unor acțiuni 

caritabile  

Anual Cadre 

didactice, 

diriginți  

Asociație 

televiziuni, 

institutii 

interesate 

8. Promovarea școlii prin site-ul 

www.ikg.ro (locația, specificul 

ofertei educaționale, echipa, 

perspective de dezvoltare) 

Permanent Director, 

administrator 

site 

Asociație 

 

Indicatori de performanță: 

 Toate cadrele didactice vor cunoaște oferta educaţională  

 Completarea cu elevi a două clase, pentru fiecare an de studiu  

 

D.2 Programe de participare a școlii în proiecte, programe și parteneriate 

educaționale (Perioada de implementare 2018 -2021) 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Stabilirea de noi legături și parteneri 

cu care pot fi dezvoltate proiecte si 

parteneriate de colaborare, care sa 

contribuie la indeplinirea tintelor si 

programelor propuse in PAS 

Septembrie

2018 – 

august 2021 

Responsabil 

comisie 

pentru 

proiecte si 

programe 

educative 

Cadrele 

didactice 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

3. Desfășurarea unor acțiuni caritabile 

cu implicarea elevilor, cadrelor 

didactice, direcționate către casele 

de batrani, caminele de copii, familii 

cu greutati materiale  

Anual/ cu 

ocazia 

sarbatorilor 

Director, 

comisia 

pentru 

proiecte și 

programe 

educative 

Cadre 

didactice, 

elevi 

4. Consolidarea parteneriatelor  

educaționale, identificarea si 

realizarea unor parteneriate noi, 

pentru activități curriculare și 

extracurriculare 

Anual, 

conform 

activităților 

din SPP 

Cadre 

didactice, 

responsabili 

de comisii, 

parinti 

Asociație, 

parteneri 

educaționali 

5. Diseminarea la nivelul unității de 

învățământ și al comunității a 

rezultatelor parteneriatelor stabilite 

Permanent Director, 

comisia 

imagine 

Asociație, 

cadre 

didactice,   

elevi 

 

Indicatori de performanță: 

 Incheierea parteneriatelor la începutul anului școlar prin: protocoale, 

convenții sau acorduri  

 Încheierea protocoalelor de colaborare cu unități de 

învățământ/sportive care permit desfășurarea practicii de specialitate, 

din cadrul modulelor de specializare 

 Încheierea protocoalelor cu federațiile de specialitate, MTS si CNFPA 

pentru eliberarea carnetelor de antrenor absolvenților școlii 

 Creșterea numărului de elevi, ca urmare a creșterii prestigiului școlii  

 

D.3 Programe de accesare a fondurilor structurale și de dezvoltare a 

schimburilor culturale (Perioada de implementare 2018 — 2021) 
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Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

1. Identificarea unor proiecte 

naționale și internaționale; 

accesarea de fonduri structurale  

Conform 

termenelor 

competițiilor 

organizate de 

diferiți 

finanțatori  

 

Director 

responsabil 

comisie 

programe și 

proiecte 

educative 

Asociație   

2. Identificarea organizațiilor 

guvernamentale și 

neguvernamentale care doresc să 

se implice în programe de 

cooperare internațională 

 Permanent Director, 

responsabil 

comisie 

programe și 

proiecte 

educative 

Asociație, 

cadrele 

didactice 

3. Antrenarea cadrelor didactice din 

școala în activitatea de cooperare 

internațională și în schimburi de 

experiență 

Conform 

parteneriatelor 

Responsabil 

comisie 

perfecționare 

și formare 

continuă   

Cadre 

didactice, 

asociație, 

alți 

furnizori de 

formare 

4. Întocmirea unor proiecte pentru 

atragerea de fonduri 

nerambursabile, provenite de la 

Comunitatea Europeana  

 În funcție de 

termenele 

competițiilor 

din perioada 

2018 - 2021 

Director, 

comisia 

pentru 

programe și 

proiecte 

educative 

Cadrele 

didactice, 

asociație 

5. Participarea cadrelor didactice la 

informari/cursuri de formare în 

şcoală, prin atragerea de 

Anual Comisia 

pentru 

proiecte si 

Cadre 

didactice, 

formatori, 



 

51 

 

Nr. 

crt. 

Acțiuni Orizont de 

timp 

Persoane 

responsabile 

Parteneri 

formatori specializați si fonduri  programe, 

comisia de 

perfecționare 

și formare 

continuă 

instituții de 

formare 

 

Indicatori de performanță 

 Implicarea școlii în minimum un program internațional, în perioada 2018-

2021 

 Participarea tuturor cadrelor didactice la schimburi de experiență 

 Participarea a cel puțin 50% dintre cadrele didactice la proiecte și programe 

culturale 

 

Notă: Începand cu primul an de aplicare a proiectului, comisia pentru revizuirea, 

aplicarea și monitorizarea PAS-ului, cu atribuţii în evaluarea proiectului, va urmări 

modul de aplicare și realizare a acestuia, va sintetiza propunerile cadrelor didactice 

și elevilor, va concluziona asupra chestionarelor de satisfacție aplicate, în vederea 

completării și eficientizării acestuia. 

 

Director, 

Prof. ION IORGOGLU 
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