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I. ARGUMENT 

 

„Caracterul însă al unei școli bune e ca elevul să învețe  în ea 

 mai mult decât i se predă, mai mult decât știe însuși profesorul”. 

(Mihai Eminescu)  

 

 

 

Elaborarea proiectului de dezvoltare instituțională ține seama de contextul actual ce 

caracterizează sistemul național de învățământ, mediul şi condițiile în care își desfășoară activitatea 

fără să uităm de factorii care influențează eficiența activității educaționale: scăderea numărului de 

elevi, ca urmare a scăderii natalității; competiția tot mai accentuată între licee; schimbările 

educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; politica managerială a școlii și a 

comunității locale. 

Proiectul de dezvoltare instituţională este elaborat în raport cu un set de standarde, criterii şi 

valori care configurează un model coerent al unui învăţământ performant, în care şcoala trebuie să 

devină un spaţiu public, cu funcţii multiple, cu rol hotărâtor în dezvoltarea individuală şi socială a 

persoanei, un spaţiu socio-cultural, profesional, o instituţie legată de familie, de comunitatea locală, 

de societate ca întreg. Totodată, proiectul propus este elaborat conform strategiei actuale a 

Ministerului Educaţiei și  Cercetării privind abordarea conceptuală şi operaţională a principalelor 

domenii de activitate, având ca scop fundamental asigurarea calităţii în educaţie, din perspectiva unui 

sistem descentralizat. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze o învățare conștientă, 

activă, orientată spre cercetare ştiinţifică și spre valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea 

ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. 

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” își propune să crească calitatea și eficiența 

educației, asigurând o pregătire generală și profesională într-un climat care să încurajeze elevii să 

parcurgă propriul traseu educațional în concordanță cu aptitudinile și interesul propriu. 
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II. Elemente de identificare  a unității: 

 

Denumirea şcolii: Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” 

Strada: Alexandru Papiu Ilarian, nr. 37 

Localitatea: Târgu Mureş, 540075 

Judeţul: Mureş 

Tel/Fax: (+40)-365.882.694 

Email: pedagogicmures@yahoo.com 

www.pedagogicmures.ro 

Limba de predare: limba română şi limba maghiară 

 

Repere geografice:  
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III. CONTEXTUL LEGISLATIV 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

OUG. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 

cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 

12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările 

ulterioare  

 H.G nr. 518/2017 pentru modificarea HG nr. 26/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale  

 LEGE-CADRU nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice 

 O.M.E.C.T.S. nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, modificat şi completat prin 

O.M.E.C.Ş. nr. 3400/2015; Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ş nr. 5079/2016 și 

completările cu ordinul 3027/2018; O.M.E.C.T.S nr. 5547/2011 Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de aplicare a 

regulamentului inspecţiei şcolare; O.M.E.C.T.S nr. 5561/2011 privind 

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, cu modificările și completărie ulterioare  

 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern  managerial al entităţilor publice  

 Ordinul M.E.N. nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului şcolar 2019-2020  

 Ordinul M.E.N. nr. 4190/23.08.2019 privind Calendarul de organizare și 

desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 

2019-2020  

 Ordinul M.E.N. 4946/27.08.2019 privind Calendarul de administrarea evaluărilor 

naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2019-2020  

 Ordinul M.E.N. nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea 

examenului de bacalaureat naţional – 2020  

 Ordinul M.E.N. nr. 4916/26.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020  

 Ordinul M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii 

în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020  

 Ordinul M.E.N. nr. 3015/08.01.2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 

3035/2012 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a 

competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în 

calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare  
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 Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.N 

IV. SCURT   ISTORIC AL LICEULUI 
 

    1. Liceul Pedagogic din Târgu Mureş (1966-1989) 

A fost înfiinţat în 1966 pe baza Legii nr. 2, ca liceu de specialitate, cu denumirea de „Liceul 

Pedagogic din Târgu Mureş”. Neavând bază logistică proprie, a funcţionat în primii doi ani în cadrul 

Liceului de Matematică-Fizică “Bolyai Farkas”. În anul şcolar 1966-1967 a funcţionat numai cu 

clasele de început (anul I), cu două specialităţi: învăţători şi educatoare, cu predare în limbile română 

şi maghiară. În anii următori s-au adăugat treptat şi ceilalţi ani de studiu, până la cinci (anii I–V), în 

1970 – 1971 ajungând să aibă cursul complet şi să dea prima promoţie de absolvenţi. În perioada 1969 

– 1972 au funcţionat şi clase de învăţământ postliceal cu durata de şcolarizare de doi ani, absolvite de 

două promoţii.  

Până în 1977 durata studiilor a fost de cinci ani. În anul şcolar 1977 – 1978 au absolvit două serii de elevi, 

una cu patru ani şi alta cu cinci ani de studii. Ulterior, până în 1990, durata studiilor a fost de patru ani. 

Desfiinţarea Liceului de Arte din Târgu Mureş în anul 1977, respectiv înfiinţarea unei şcoli generale (nr. 18) care 

să asigure şcolarizarea elevilor în clasele I–VIII şi realizarea unui program special de educaţie artistică, precum 

şi repartizarea pentru judeţul Mureş a unui număr de locuri în clasele a IX-a – a XII-a la Liceul de Arte din Cluj 

Napoca nu a fost împărtăşită de elevi, părinţi şi cadrele didactice. De aceea autorităţile au fost nevoite să accepte 

şcolarizarea în continuare a elevilor la profilurile artistice în judeţ, clasele liceale respective fiind transferate la 

Liceul Pedagogic din Târgu Mureş, unde au funcţionat până în 1990, nu fără a suferi amputări substanţiale la 

efective, până când numărul redus al elevilor a impus organizarea de clase cu două specializări (muzică şi arte 

plastice şi decoraţiuni) şi două limbi de predare (română şi maghiară). Reduceri însemnate de efective au fost 

operate şi la profilurile pedagogice. Între 1978 şi 1988 la profilul artistic au funcţionat şi clase de învăţământ 

seral, cu limba de predare română. 

Pentru asigurarea supravieţuirii instituţiei, în condiţiile reducerii masive a numărului de elevi, 

începând din anul şcolar 1983-1984 au fost înfiinţate clase de liceu industrial cu profil prelucrarea 

(artistică) a lemnului. În 1989 aceste clase au fost transferate la liceul de profil din localitate (astăzi 

Grupul Şcolar Industrial “Ion Vlasiu”). În schimb au fost transferate aici clasele profilului filologie-

istorie de la Liceul de Matematică-Fizică “Al. Papiu Ilarian” şi au fost înfiinţate, pentru scurt timp 

două clase de liceu industrial cu profil industrie uşoară. 

2. Şcoala Normală „Mihai Eminescu” din Târgu Mureş (1990-1997) 

În anul 1990 liceul a cunoscut transformări esenţiale, în conţinut şi organizare. Au fost scoase din 

planul de învăţământ unele discipline şi au fost introduse altele, a fost schimbat radical conţinutul 
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procesului de învăţământ. Au fost majorate cifrele de şcolarizare şi mărită la cinci ani durata 

şcolarizării la profilul pedagogic. Au fost reînfiinţate clase cu limba de predare maghiară.  

Clasele profilurilor artistice au fost transferate la recent reînfiinţatul “Liceu de Arte” (care a 

înglobat şi Şcoala Generală Nr. 18 de Arte). 

Printr-o hotărâre de Guvern a fost reintrodusă denumirea de „şcoală normală” pentru liceele cu 

profil pedagogic: „Şcolile Normale se organizează cu clasele IX – XIII învăţământ de zi. Aceste şcoli 

pregătesc învăţătorii şi educatoarele necesare şcolilor primare respectiv grădiniţelor de copii şi caselor 

de copii preşcolari.” 

Tot în anul 1990 la „Şcoala Normală din Târgu Mureş” s-au înfiinţat şi clase postliceale cu predare 

în limbile română şi maghiară. Noutatea absolută a fost înfiinţarea la profil pedagogic a două clase cu 

limba de predare română, una cu elevi din Republica Moldova şi alta pentru rromi. Au fost menţinute 

şi diversificate specializările la profilul umanist (filologie, limbi moderne, istorie-ştiinţe sociale). 

La împlinirea a 75 de ani de la înfiinţarea „Şcolii Normale de Învăţători din Târgu Mureş”, 

manifestările dedicate „Zilelor Şcolii” din 15 ianuarie 1993 au avut ca punct central atribuirea numelui 

poetului “nepereche”, instituţia numindu-se de atunci „Şcoala Normală Mihai Eminescu” din Târgu 

Mureş”. 

 Liceul Pedagogic sau Liceul Vocațional Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureş (1998-

2013/ 2014-2018) 

Cu toate că actele normative statorniciseră denumirea de Şcoală Normală pentru şcolile de 

pregătire a învăţătorilor şi a educatoarelor, în uz se mai menţinea şi aceea de Liceu Pedagogic, care 

câştigă teren în faţa celei istorice. După discuţii contradictorii în legătură cu denumirea acestui tip de 

şcoală şi folosirea alternativă a celor două denumiri, din 1998 s-a impus aceea de Liceul Pedagogic 

„Mihai Eminescu” din Târgu Mureş. 

În ansamblul dezbaterilor privind reforma învăţământului a fost abordată şi problema tipului cel 

mai potrivit de şcoală pentru pregătirea învăţătorilor şi educatoarelor. A biruit opinia susţinută şi de 

corpul didactic al acestei instituţii şi impusă de experienţa practică în domeniu, că Liceul pedagogic 

trebuie să fie şi în continuare cadrul cel mai potrivit pentru formarea personalului didactic de predare 

în şcolile primare şi grădiniţele de copii. Paralel, s-au înfiinţat şi funcţionează şi alte tipuri de instituţii 

pedagogice: Colegiul Universitar, cum este cel extern al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca 

ce funcţionează din anul 2000, în localul Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureş sau 

Şcoala de Cantori şi învăţători cu predare în limba maghiară organizată de Biserică şi care 

funcţionează de mai mulţi ani în Târgu Mureş. 

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureş (din 2018) 

Anul 2019 cumulează pentru Colegiul Național Pedagogic Mihai Eminescu din Târgu Mureş 

mai multe date aniversare, împlinindu-se un număr mai mult sau mai puțin rotund de ani de la 
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evenimente care au marcat evoluția instituţiei. Se împlinesc 116 ani de la înființarea primei şcoli de 

pregătire a învățătorilor din judeţul Mureş: Şcoala Pedagogică Germană de Învățătoare din Sighişoara 

(1903-1904), al cărei continuator – ca obiect, arie geografică şi rol în viața economico-socială şi 

culturală – poate fi considerat liceul actual. Tot în acest an se împlinesc 96 de ani de la înființarea (în 

1923) a primei Școli Normale de Învăţători cu limba de predare română din municipiul Târgu Mureş. 

În toamna acestui an şi pe parcursul lui mai poate fi marcată împlinirea a patru decenii de la instalarea 

Liceului Pedagogic în actualul complex școlar, la doi ani de la reînființarea acestei instituţii care joacă 

un rol atât de important în ansamblul vieții cultural-ştiinţifice a judeţului Mureş. Ultimul moment 

aniversar al anului – în ordine cronologică – este atribuirea numelui poetului naţional Mihai 

Eminescu, eveniment de la care se împlinesc 26 de ani. 

V. STRATEGIA  EDUCAȚIONALĂ 
  

 VIZIUNEA 

 

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” abordează procesul educaţional unitar, în mod 

sistemic, asigură participarea factorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane. Climatul 

educaţional este bazat pe obţinerea performanţei, pe competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare 

şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală 

a tuturor celor implicaţi în educaţie şi egalitatea de șanse prin educaţie.  

 

MISIUNEA 
 
Misiunea Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” este de a eficientizarea educaţiei copiilor 

şi elevilor pentru a corespunde cerinţelor contemporaneităţii, crearea  unui mediu educațional 

stimulativ, caracterizat prin PROFESIONALISM, ECHITATE, INTEGRARE, EFICIENȚĂ, un 

mediu în care fiecare să se simtă valorizat, astfel încât să contribuie atât la dezvoltarea sa personală, 

la dezvoltarea celorlalți, cât și a organizației în asamblu. 

 

VALORILE PROMOVATE  
 
Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate. 

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

Cooperarea– a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi, a te implica în 

proiecte de echipă, conștientizându-ți locul și rolul în cadrul acesteia.. 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul 

rând, faţă de propria persoană. 

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

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

Judecată înțeleaptă – a define și a înțelege scopurile valoroase și a  stabili prioritățile, a gândi 

prin prisma consecințelor acţiunilor. 

 

VI. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL COLEGIULUI 
 ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV: 

 

 Populaţie şcolară: în anul şcolar 2019-2020 

 Număr elevi: 616 

Secția română: 334 elevi din care 202 profil pedagogic și 132 profil uman 

Secția maghiară: 282 elevi din care 190 profil pedagogic și 92 profil uman 

 Număr de copii preșcolari: 54 

Secția română 14 copii 

Secția maghiară 40 copii 

 Rata abandonului şcolar – zero 

 Rata de promovabilitate, în anul de referință – 100% 

 Ponderea elevilor cu rezultate foarte bune (media între 8,50-10) - 38% 

 Burse de performanță: 3 eleve - locul I  la etapa națională a Concursul „Cultură şi civilizaţie 

în România” 

 Frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare – minimă 

 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2019 – 89,60 % (după sesiunea de vară); 95,56% 

(după sesiunea de toamnă) 

 

Personalul liceului: în anul şcolar 2019-2020 

 Număr cadre didactice: - 65 calificate 

 Număr cadre didactice titulare – 40  

 Număr cadre didactice cu doctoratul - 6 

 Număr cadre didactice cu gradul I – 36 

 Număr cadre didactice cu gradul II – 4 

 Număr cadre didactice cu definitivatul – 12 

 Număr cadre didactice debutante – 7 

 Număr cadre didactice pensionari – 3 

 Număr personal didactice auxiliar – 8 

 Număr personal nedidactice – 17 

 

Resurse materiale 

 21 săli de clasă 

 5 cabinete / laboratoare 

 3 săli de grupă pentru grădiniță 

 biblioteca şcolară – 32900 volume de carte 
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 bază sportivă (1 sală de sport, 1 teren de sport) 

 cabinet medical 

 spaţii sanitare 

 chioşc incintă  

    Internat de fete  

 144 locuri de cazare 

 3 săli de meditații pentru elevel din internat 

 

    Cantină:  cu o capacitate de 100 de locuri pentru elevii interni şi profesorii liceului (prânzul) și 60 

locuri copii de la grădiniță. 

ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CALITATIV 

Ambianţa din unitatea şcolară: 

- este de înţelegere, colegială, propice pentru o activitate didactică 

- nu există stări conflictuale care să afecteze calitatea actului didactic 

Relaţiile interpersonale – dintre diferitele categorii de personal: între directori şi personalul didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic, în interiorul colectivului de profesori, între cadre didactice şi elevi, 

între cadre didactice şi părinţi, între profesorii metodişti educatorii şi învăţătorii metodişti de la 

grădiniţele şi şcolile de aplicaţie, între directori şi reprezentanţii ISJ, ai comunităţii locale – sunt 

bazate pe comunicare,  colaborare, deschidere, încredere și respect reciproc. 

Mediul social de provenienţă a elevilor: 

 În anul școar 2019-2020  

 335 elevi provin din municipii și orașe 

 387 elevi din comune 

 3 elevi din Republica Moldova 

 Sunt şcolarizaţi elevi care provin în general din familii cu un statut material mediu, dar şi cu 

un nivel ce poate fi inclus la categoria familie cu nevoi sociale 

 Nivelul de educaţie al părinţilor – în general bun 

 Ocupaţiile părinţilor – diverse, dar şi mulţi şomeri sau fără ocupaţie 

 Ambianţa din familie preponderent – calmă, adecvată studiului 

 Interesul părinţilor pentru educaţie şi pentru şcoală nu este permanent 

 Veniturile familiilor sunt în general reduse, un număr mare de elevi au părinți plecați la lucru 

în străinăta 

Calitatea personalului din liceu: 

 În liceu predomină personalul didactic cu experienţă, bine pregătite din punct de vedere 

profesional, preocupate de perfecționare. 

Modul de comunicare: 

 În liceu informaţia circulă către părţile interesate, principalii factori de difuzare fiind directorii 

și serviciu secretariat;  
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 Există program de audienţe cu cadrele didactice, cu părinţii şi cu elevii. 

 

ANALIZA EXTERNĂ 

Identificarea componentelor comunitare şi evoluţia lor în timp: 

 populaţia şcolară preponderentă este din Târgu Mureș şi din judeţ:  

 populaţia școlară este în scădere datorită următorilor factori: îmbătrânirea populaţiei, rata 

mică a natalităţii 

 probleme sociale: șomeri, număr mare de părinți care lucrează în străinătate 

 Din punct de vedere social, treptat, populaţia judeţului începe să-şi dea seama că educaţia şi 

instrucţia joacă un rol important în ridicarea nivelului de trai. Oferta liceului asigură pregătirea 

elevilor în cadrul filierei vocaţionale pentru meserii din domeniul pedagogic: învăţători și 

educatoare, educator – puericultor și instructor de educație extrașcolară. Suntem o punte către 

specializările viitoare prin învăţământ postliceal şi superior. Propunem comunităţii locale şi 

judeţului o pregătire temeinică a elevilor garantată de calitatea profesională a cadrelor 

didactice din Colegiul Național Pedagogic, astfel încât competenţele dobândite în liceu să le 

asigure admiterea în condiţii bune la instituţiile de învăţământ superior pe care le doresc.  

    Relaţia dintre instituţiile educaţionale şi comunitate: 

 liceul satisface în mare măsură nevoile comunităţii – pregătirea tinerilor pentru viaţă, pentru 

integrarea lor într-o lume în continuă schimbare, în special lumea şcolii – promoţiile de 

absolvenţi de la profilul vocaţional – specializarea învăţător–educatoare; absolvenţii 

specializărilor științe sociale limba engleză intensive obţin atestate de competenţă , pe baza 

cărora se pot încadra pe piaţa muncii;  

 între liceu şi comunitate (primărie) nu există conflicte de interese 

 

VII. ANALIZA P.E.S.T.E. 

(politic, economic, social, tehnologic, ecologic) 

Context politic  

Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient, relevant (evaluare după fiecare 

ciclu curricular, în vederea stabilirii planurilor individualizate de învăţare; realizarea unui 

sistem naţional unitar de standarde în evaluarea performanţelor la clasă;  

Stabilirea unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele 

europene şi internaţionale; 

Introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe (centrarea pe 8 competenţe cheie, 

agreate şi utilizate în Uniunea Europeană, care determină profilul de formare al elevului din 

perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;  

Context economic 

Potenţialul natural şi cultural existent în Târgu Mureș, este valorificat corespunzător pentru a 

asigura dezvoltarea durabilă a zonei. În acest context ne propunem o mai bună gestionare a 

fondurilor de la bugetul local şi din venituri proprii şi atragerea de finanţări prin 

parteneriate/proiecte/ POCU. 
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VIII.   ANALIZĂ DIAGNOSTICĂ (SWOT) 
 

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

CURRICULUM 

 Implementarea unor proiecte în cadrul 

programului e-Twinning care au ca 

rezultate/produse utile în procesul de 

predare-învățare-evaluare;   

CURRICULUM  

 Insuficienta preocupare pentru 

diversificarea 

 Lipsa unor standarde comune în evaluare; 

Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi 

agenţi economici (donaţii, sponsorizări); 

Apreciem că într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună 

accent pe calitate în educaţie 

 Context social 

Specificul cultural al zonei, minorităţile, implicarea societăţii civile în viaţa comunităţii. 

Problemelor sociale, sărăcia, ameninţarea cu somajul, modul de abordare al acestora la nivel 

naţional, regional, local, afectează şi situaţia elevilor şi a cadrelor didactice. În acest sens, 

scade şi interesul elevilor pentru educaţie şi interesul cadrelor didactice pentru implicare atât 

în deyvoltarea profesională proprie cât şi în viaţa şcolii. 

Derularea proiectelor  de prevenire a delincvenţei juvenile, în parteneriat cu Inspectoratul 

Județean de Poliție Mureș și Penitenciarul Mureș au ca scop reducerea problemelor sociale 

 

 Context tehnologic 

Un număr important de familii au calculator şi posedă acces la Internet. Posibilităţile de 

comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la care comunitatea se 

alimentează constant. 

În județul Mureș sunt dezvoltarea tehnologiilor IT care pot reduce costurile instituţiei prin 

aplicarea celor mai bune tehnologii şi soluţiile software cu utilizare atât în administraţie, 

precum şi în procesul educaţional. 

Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie 

actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice; 

Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune 

prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt; 

 

Context ecologic 

Schimbările mediului ecologic din  judeţului nostru,sunt potenţiale generatoare de perturbări 

în derularea procesului educaţional. 

Instituţiei noastre de învăţământ se realizează educaţia ecologică şi se derulează programe de 

îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a parcului şcolii, de protejare a mediului, colectare a 

deşeurilor, proiecte internaționale etc.  

Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să 

se protejeze mediul înconjurător. 
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 Utilizarea tehnologiei digitale  

 Desfășurarea unor activităţi extraşcolare 

adecvate intereselor copiilor, în 

majoritatea situaţiilor; implicarea elevilor 

în activităţi extraşcolare variate 

 calitatea documentelor de proiectare 

curriculară;   

 Competenţă în selectarea şi utilizarea unor 

metode activ-participative, calitatea 

metodelor, tehnicilor şi procedeelor 

utilizate, ponderea mare a metodelor activ 

– participative utilizate în procesul de 

învăţare; accesibilizarea conţinutului 

învăţării;  

 Alternarea eficientă a activităţilor de 

învăţare frontal/individual/grupal; 

monitorizarea activităţii de lucru în grup; 

adecvarea tipului de sarcină la modul de 

organizare a învăţării;  

 Utilizarea metodelor de evaluare 

tradiţională, în mod special, dar şi 

alternative (observarea sistematică, 

proiectul, portofoliul) 

 

RESURSE UMANE 

 Dezvoltarea instituţională şi a resursei 

umane prin accesarea unor programe 

diverse cu finanţare europeană prin 

lansarea unui nou program al Comisiei 

Europene (Erasmus+) care finanţează 

parteneriatele europene, strategice şi 

mobilităţile în scop de formare continuă 

 asigurarea încadrării, cu personal didactic 

calificat cu o bună pregătire profesională, 

de specialitate, cât și metodică și capitalul 

bun de imagine oferit de experiența 

didactică și de nivelul de formare al 

profesorilor;  

 Încadrarea cu personal didactic: 

- titulari: 

- doctorat: 

- masterat: 

- grad didactic I: 

- grad didactic II: 

- grad didactic definitiv: 

- debutanți 

 Număr mare de elevi premiaţi la olimpiade 

şi concursuri școlare  

 CDȘ care să permită și să stimuleze rutele 

individuale de pregătire a elevilor; 

 Diferențierea învățării; insuficienta 

adaptare a curriculum-ului la 

particularităţile unor categorii speciale de 

elevi;   

 Frecvență  mică a temelor diferențiate;   

 Verificarea cu inconsecvență a temelor 

pentru acasă, utilizarea sporadică a temei 

pentru acasă ca modalitate de evaluare  

 Evaluarea scrisă în detrimentul altor tipuri 

de evaluare și, în special, a evaluării orale; 

 

RESURSE UMANE  

 Slabe accente pe asigurarea unui 

învățământ orientat spre valori; 

 Supraîncărcarea fișei postului a 

personalului de conducere, cadre didactice, 

etc.; 

 Competențe reduse ale personalului 

didactic și de conducere în domeniul 

marketing-ului școlar;   

 Număr insuficient de posturi pentru 

activitățile nedidactice din școli;  

 Rezistența la schimbare a unor cadre 

didactice. Există cadre didactice care nu 

înțeleg că trebuie să derulăm un învățământ 

centrat pe elev  

 Activitățile ce se desfășoară în școală nu 

implică și coparticiparea părinților  

 Superficialitatea unor cadre didactice în 

realizarea documentelor proprii şi în 

completarea documentelor şcolare, 

nerespectarea termenelor stabilit 

 

RESURSE MATERIALE 

 Lipsa unor baze de date complete; 

 Suprapunerea lucrărilor urgente și termene 

nerealiste pentru unele lucrări solicitate. 

 Câteva săli de clasă sunt prea mici în raport 

cu dimensiunile colectivelor de elevi; 

 

RELAȚII COMUNITARE 

 Disfuncționalități ale fluxului 

informațional între colegiu și instituțiile 

partenere; 
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 Asigurarea siguranţei elevilor în şcoală. 

 Vizibilitatea şcolii în comunitate prin site-

ul şcolii, mass-media.  

 

RESURSE MATERIALE 

 Situarea în oraș în zona rezidențială a 

Târgu Mureșului, la 10 minute de centrul 

municipiului. 

 Starea generală a clădirii este foarte bună 

ca urmare a reparațiilor efectuate, dar și a 

administrării și deservirii spațiilor în mod 

eficient de către personalul școlii. 

 Baza materială foarte bună. 

 Monitorizarea video centralizată a elevilor. 

 Gestionarea eficientă a resurselor 

financiare bugetare și extrabugetare. 

 Existența unui mobilier adecvat nevoilor 

educaționale ale elevilor  

 Conexiunea la internet 

 Utilizarea Amfiteatrului în situația 

deschiderilor festive și a activităților 

educative  

 Spaţiul de şcolarizare se prezintă, în cea 

mai mare parte, în condiţii foarte bune, iar 

nivelul de confort în şcoală este ridicat; 

 Cantină și Internat 

 

RELAȚII COMUNITARE 

 Colaborarea eficientă și pronunțată cu 

instituțiile administrației publice locale și 

teritoriale. 

 Relaţii foarte bune cu compartimentele de 

specialitate din MEN, IȘJ, şi CCD;   

 Relaţii bune partenerii sociali – sindicatele 

din învăţământul preuniversitar;  

 Există o bună colaborare cu părinţii, care 

participă la întâlniri cu educatoarele, 

diriginţii şi conducerea şcolii;  

 Consultarea părinţilor şi a elevilor în 

stabilirea cursurilor opţionale, adecvarea 

acestora la nevoile reale ale elevilor și la 

specificul local;   

 Colaborarea cu instituții și reprezentanți ai 

autorităților locale pentru organizarea unor 

activități formale/  

 Derularea programelor specifice pe nivel, 

vârstă, pregătire, specializare  

 Lipsa de colaborare a părinților cu diriginții 

în cazul elevilor cu un număr mare de 

absențe. 
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 Transmiterea în timp util a lucrărilor către 

instituțiile partenere. 

 Asociația „Mihai Eminescu 2011”. 

 

IX.  ȚINTE STRATEGICE  

 
Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, s-au 

formulat următoarele ținte și opțiuni strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a 

Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” în perioada 2020-2024: 

 

1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie printr-un management eficient bazat pe motivare, 

implicare, participare. 

2. Realizarea unui demers didactic activ-participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi 

folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor  

3.  Optimizarea procesului didactic prin modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea 

accesului la informaţia electronica 

4. Realizarea de servicii educative integrate în contextul actual şi al noului curriculum 

5. Realizarea de parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene. 

6. Promovarea tradițiilor locale, a valorilor culturii naționale și internaționale 

 

       ŢINTELE (SCOPURILE STRATEGICE) prezentate în Planul de Dezvoltare Instituțională al 

Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș: 

a. derivă din misiune şi reprezintă intențiile majore care vor fi realizate prin proiect şi prin 

care va fi îndeplinită misiunea  

b. nu se referă la funcționarea curentă a şcolii 

c. ele reprezintă domeniile pe care comunitatea educaţională le consideră prioritare, pe care 

dorește să le dezvolte  

d. țintele strategice sunt realiste şi clar formulate pe înțelesul tuturor grupelor de interes 

        Se elaborează o strategie, numai dacă se urmărește schimbarea stării de fapt sau ameliorarea 

unei situații. 

        Pentru fiecare scop trebuie realizată o expunere de motive şi argumente indicând: 

                  - punctele slabe, aspectele nesatisfăcătoare sau ameninţările care reies din diagnoză 

                  - modul în care aceste puncte slabe sau amenințări pun în pericol 

                  - realizarea misiunii sau chiar funcționarea şcolii 
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ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 2020-2024 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 

investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

1. Asigurarea 

creșterii calităţii 

în educaţie printr-

un management 

eficient bazat pe 

motivare, 

implicare, 

participare. 

- Derularea unor 

activităţi didactice de 

calitate, în perspectiva 

egalizării şanselor, a 

realizării educaţiei de 

bază pentru toţi şi pentru 

fiecare a învăţării pe tot 

parcursul vieţii. 

- Realizarea ofertei 

educaţionale a 

colegiului; stabilirea 

curriculumului la decizia 

şcolii. Întocmirea 

programelor pentru 

disciplinele CDȘ. 

- Desfăşurarea 

activităţilor curriculare 

cu accent pe activitatea 

în echipe, pe 

flexibilitatea 

comportamentelor şi 

adaptabilitate.  

- Eficientizarea 

activităţilor ce 

încurajează spiritul de 

echipă, cooperarea, 

înţelegerea, susţinerea 

reciprocă, exprimarea 

opiniilor, negocierea; 

- Stimularea activităţilor 

ce încurajează 

apartenenţa la grupuri 

multiple. 

- Continuarea atragerii 

unor importante 

resurse financiare, 

materiale pentru 

reabilitare, 

modernizare, dotare 

- Completarea 

achiziţionării 

mijloacelor moderne 

audio-vizuale, 

materialelor  didactice 

şi de informare. 

- Dezvoltarea 

competenţelor 

manageriale 

Formare în 

managementul 

calităţii 

- Formarea 

educatorilor, 

educabililor 

pentru lucrul în 

echipă, pentru 

implicare, 

participare, 

responsabilizare. 

- Formarea / 

dezvoltarea 

competenţelor 

digiale. 

- Relaţii de 

colaborare cu 

Primăria, cu 

ISJ, cu alte 

instituţii ale 

comunităţii, cu 

Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor  

2. Realizarea unui 

demers didactic 

activ-participativ, 

care încurajează 

iniţiativa, 

creativitatea şi 

folosirea la 

maximum a 

potenţialităţilor 

elevilor 

 - Descongestionarea, 

esenţializarea şi 

abordarea 

interdisciplinară şi 

transdisciplinară a 

conţinuturilor 

disciplinelor de 

învăţământ. 

 - Parcurgerea traseelor 

personalizate de formare. 

- Continuarea 

achiziţionării unor 

mijloace moderne de 

învăţare, a unor 

materiale informative 

(softuri educaţionale, 

dicţionare, atlase, 

hărţi, albume) 

- Formarea 

/abilitarea 

personalului 

didactic pentru 

un demers 

activ – 

participativ. 

- Participarea la 

programe 

locale, 

guvernamentale 

internaţionale. 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 

investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

 - Transformarea elevului 

în partener de învăţare. 

 - Învăţarea pe fond 

problematizant; 

abordarea metodelor 

active. 

 -Stimularea iniţiativei, 

creativităţii, aptitudinilor 

de cercetare, de 

investigare. 

-Păstrarea/introducerea 

în CDS a disciplinelor ce 

promovează activităţile 

centrate pe elev. 

3. Optimizarea 

procesului 

didactic din  prin 

modernizarea 

bazei tehnico-

materiale şi 

generalizarea 

accesului la 

informaţia 

electronică 

 

- Introducerea în 

procesul de predare-

învăţare a mijloacelor 

moderne audio-vizuale 

(indiferent de disciplina 

de învăţământ). 

- Realizarea lecţiilor în 

sistem informatizat. 

- Diversificarea CDS pe 

problematica tehnologiei 

şi comunicării. 

- Folosirea internetului 

în activitatea de învăţare. 

- Completarea cu 

calculatoarelor 

performante  

- Extinderea reţelei de 

video prin internet 

- Formarea 

personalului 

didactic pentru 

utilizarea 

mijloacelor 

moderne, 

pentru predarea 

informatizată. 

- Programe de 

parteneriat prin 

care 

achiziţionăm 

mijloace 

didactice 

moderne. 

4. Realizarea de 

servicii  

educative 

integrate în 

contextul actual 

şi al noului 

curriculum 

- Parcurgerea 

curriculumului cu 

accent pe educația 

timpurie 

- Implementarea 

directivelor din 

programa școlară sau 

planurile-cadru 
 

- Prezentarea 

curriculumului 

pentru educaţie 

timpurie şi a bazei 

de informaţii 

necesare aplicării 

corecte a acestui 

curriculum 

- Achiziționarea de 

material media sau 

utilizarea 

platformelor 

electronice de 

activități didactice 

 

- Informarea 

și formarea 

educatoarelor 

pentru 

aplicarea 

corectă a 

noului 

curriculum. 

- Implicarea  

părinților în 

adoptarea și 

continuarea 

măsurilor cu 

rezultate 

pozitive în 

educație si 

formare 

- Inițierea unor 

colaborări cu 

ONG-uri şi 

fundații şi 

realizarea unui 

sistem de 

relații 

informale cât 

mai complex 

- Implicarea în 

proiectele şi 

parteneriate 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară 

şi a dotărilor 

materiale 

Opţiunea 

investiţii în 

resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

5. Realizarea de 

parteneriate 

interinstituţional, 

naţionale, 

europene. 

- Creşterea calităţii şi 

eficienţei procesului 

educaţional prin 

activităţi curriculare care 

promovează 

parteneriatul, cooperarea, 

dezvolatarea dimensiunii 

europene.  

- Realizarea unor 

activităţi ale  proiectului 

în cadrul curriculumului. 

- Tipărirea şi 

răspândirea în 

comunitate a unor 

materiale 

promoţionale (afişe, 

broşuri, cd-uri, dvd-

uri, albume) 

Realizarea unor pagini 

web. 

- Participarea anuală a 

Colegiului la 

competiția „Școală 

Europeană” 

- Programe de 

formare în 

problematica 

parteneriatelor 

(locale, 

naţionale, 

europene),  în 

managementul 

proiectelor.  

- Realizarea 

unor activităţi 

comune 

colegiu-

comunitate 

locală, colegiu-

instituţii 

similare din 

ţară, colegiu-

instituţii 

educaţionale 

europene. 

6. Promovarea 

tradițiilor locale, a 

valorilor culturii 

naționale și 

internaționale 

Cunoașterea elementelor 

culturii locale, 

tradiţionale  

Promovarea aceste valori 

în comunitatea locală, 

naţională, 

internaţională. 

Activități de 

cunoaștere/valorificare 

a patrimoniului local. 

Acțiuni de conservare 

a tradițiilor și 

obiceiurilor zonei. 

Acțiuni de 

conservare a 

tradițiilor și 

obiceiurilor 

zonei. 

Realizarea unor 

activităţi 

comune liceu și  

comunitate 

locală, 

 

X. RESURSELE STRATEGICE ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE 
 

Identificarea resurselor care dau specificitate şi unicitate şi care ar trebui sa stea la baza strategiei 

unității de învățământ. 

      Stabilirea unor criterii de analiză a resurselor strategice: 

1. Raritate. În ce măsură această resursă este deținută şi de alte instituții de învățământ. 

2. Valoare. În ce măsură această resursă este importantă pentru activităţile şi programele școlii.  

3. Imitabilitate. În ce măsură aceasta resursă poate fi ușor dezvoltată, creată de alte școli 

4. Înlocuire. În ce măsură această resursă poate fi înlocuită / substituită cu altă resursă 

 

      Rezultatele așteptate - reprezintă acele elemente care definesc efectivitatea ofertei educaţionale, 

modul în care satisface mai bine nevoile individuale, de grup şi comunitare. Acestea funcţionează ca 

niște indicatori de performanță (măsurabili, cantitativ sau calitativ) ai întregii strategii. Se definesc în 

funcție de ţintele şi opțiunile strategice. Rezultatele așteptate sunt prezentate în capitolul X, alături de 

Resursele Strategice și pot fi ușor confundate. 

 

Propuneri (Exemple) de rezultate așteptate pentru țintele strategice din PDI:  

 analizarea rezultatelor elevilor obținute la evaluări naţionale şi internaționale, indicatorul de 

realizare imediată (output) este raportul de diagnoză a stării actuale a curriculumului național 

pentru învăţământul liceal;  
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 analiza principiilor de elaborare a programelor şcolare CDȘ, indicatorul de realizare imediată 

(output) fiind reperele metodologice de operaționalizare a principiilor pe baza cărora se întocmesc 

programele şcolare din învăţământul liceal;  

 analiza parteneriatelor realizate, indicatorul de realizare imediată (output) fiind reperele 

metodologice de realizare a parteneriatelor. 

 

MEC, ISJ, CCD 

 respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare 

 promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor 

sistemului de învăţământ 

 utilizarea optimă a resurselor financiare 

 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare 

 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin 

obiectivele cadru 

 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de 

formare continuă 

      Elevii 

 condiţii optime de învăţare 

 respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale 

 asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală 

 dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea 

inserţiei profesionale şi sociale optime 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare 

 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii 

 creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 

Părinţii 

 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare 

 asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale şi admiterii în 

etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate 

 servicii de consultanţă psihologică şi educaţională 

 însuşirea de către copii a normelor de conduită socială 

 preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie 

 informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte 

      Cadrele didactice 

 promovarea statutului de cadru didactic în societate 

 informare profesională şi formare continuă 

 parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională 

 mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă 

 conducere democratică, participare la luarea deciziilor 

 salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate 

 conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate 

Autorităţile locale 

 gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare 

 activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale 
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 informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală 

 dezvoltare instituţională 

 centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli 

 implicare în programe şi proiecte de interes comun 

 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice 

ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

 programe comune cu şcoala 

 recrutare de voluntari 

 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice 

Biserica 

 promovarea valorilor morale creştine în educaţie 

 activităţi de parteneriat 

Mass-media 

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic 

 

        Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale și prin formare 

continuă a cadrelor didactice ar asigura creșterea abilităților sociale ale elevilor, integrarea lor mult 

mai eficientă în echipe de învățare, proiectare sau muncă. 

 

XI. INDICATORI DE REALIZARE 
 

• Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat 

• Raportul de evaluare interna ARACIP 

• Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii 

• Finalităţi ale parteneriatelor derulate 

• Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor 

• Modul de cheltuire a bugetului proiectat 

• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea 

• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea 

acestora şi utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică 

• Respectarea termenelor de execuţie a unor obictive 

• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate 

• Documentele de proiectare şi evidență  

 

XII. MONITORIZAREA ȘI EVALUARE      

 

 Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică 

şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 

           Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un 

moment dat. 
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           Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 

managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.  

           Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne 

adresăm şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi 

partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 

Monitorizarea la nivelul echipei de alcătuire a PDI va cuprinde date de intrare ale analizei 

referitoare la: 

a. feedback-ul de la client; 

b. funcționarea proceselor şi conformitatea produsului; 

c. stadiul acţiunilor corective şi preventive; 

d. acţiuni de urmărire de la analizele de management anterioare; 

e. schimbări care ar putea să influențeze sistemul de management; 

f. recomandări pentru îmbunătățire şi date de ieșire ale analizei, care să includă decizii şi 

acţiuni referitoare la: 

 îmbunătățirea eficacității demersului didactic şi a proceselor sale; 

 nevoile de resurse. 

 

     Activitatea de monitorizare realizată de management 

      Monitorizarea reprezintă urmărirea descriptivă, factuală a realizării proiectului. Evaluarea pe 

parcurs sau formativă, formulează judecăți evaluative şi de ajustare în timpul implementării 

proiectului. 

     Evaluarea finală sau sumativă stabilește dacă rezultatele aplicării  proiectului corespund 

obiectivelor, ne spune dacă a fost implementat cu succes sau nu. Evaluarea poate fi de mai multe 

feluri şi poate cuprinde proceduri ca: raportul financiar, evaluarea internă, evaluarea externă, 

auditarea. 

      Monitorizarea întregii activităţi va fi făcută de către directorii şcolii şi consiliul de administrație 

al şcolii prin verificarea implementării acţiunilor, evaluarea efectului scontat, revizuirea acţiunilor, 

raportarea progresului realizat, revenirea asupra acelor acţiuni care nu se realizează conform datelor 

inițiale stabilite şi adoptarea măsurilor necesare. 

      Managementul la cel mai înalt nivel (director) presupune politică, angajament, obiective, analiza 

sistemului, pentru care își pune următoarele întrebări, primind răspunsurile în funcție de care se 

stabilește politica viitoare a organizației.  

      Orice monitorizare, internă sau externă, are un singur obiectiv: să se asigure că procesul de 

implementare a Proiectului de Dezvoltare Instituțională în unitatea se desfășoară conform 

standardelor stabilite prin direcțiile de acțiune.  

      Rezultatele monitorizărilor trebuie făcute cunoscute tuturor membrilor organizației, pentru ca 

aceștia să acționeze în consecință. Toate activităţile desfășurate ulterior trebuie să conducă spre 

rezultate notabile, astfel încât: obiectivele, ţintele şi valorile să fie atinse, elevii să fie sprijiniți pentru 

îmbunătățirea situațiilor problemă, managementul să demonstreze sprijin activ şi  implicare în ceea 

ce privește dezvoltarea programelor de învățare şi ale altor servicii asigurate de școală, ca furnizor de 

formare.  

      Managerul şcolii veghează permanent pentru satisfacerea cerințelor clienților, legale şi de 

reglementare, stabilește implementarea politicii organizației aşa cum a fost stabilită prin PDI, asigură 

disponibilitatea resurselor, asigură implementarea planurilor de îmbunătățire, pentru realizarea unui 

învăţământ de performanță. 

      Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu”  își va menține în următorii doi ani aceeași cifră 

de școlarizare. Opțiunile făcute la admitere ale  elevilor din clasa a VIII-a şi a părinților acestora, 
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reflectă faptul că specialitățile vocațional pedagogice sunt în continuare căutate. Conform studiului 

Centrului Judeţean de Asistență Psihopedagogică Mureş, mulți elevi şi părinți optează pentru 

continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialități specifice profilului uman. Din punct 

de vedere social, trebuie subliniată influența mentalității majorității populației, care acordă importanță 

pregătirii academice, de cultură generală. Aceasta atitudine constituie un avantaj pentru unitatea 

noastră de învăţământ 

      La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populației şcolare, cu efecte pe termen 

lung asupra întregului sistem de învăţământ. Este important de menționat stoparea declinului 

demografic pentru segmentul de învăţământ preșcolar. Zona în care este situată unitatea noastră 

școlară poate şi trebuie să fie fi favorabilă instruirii. Astfel, unitatea noastră de învăţământ este căutată 

de elevi crescuți într-un mediu social care apreciază şi favorizează în general educaţia vocațională 

pentru care formarea este un proces continuu. 

       Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a 

echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului preuniversitar.  

Sprijinul Ministerului Educației. acordat inițiativelor unităților şcolare în sensul predării-

învățării asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcție. În plus, 

posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un 

avantaj suplimentar. 

 

        XIII.  IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

        Menţionăm că planurile operaţionale vor fi stabilite în conformitate cu rezultatele analizelor 

SWOT, care au evidenţiat următoarele nevoi: 

 importanţa muncii în echipă şi participarea la decizie; 

 necesitatea intăririi legăturilor între şcoală şi principalii actori ai comunităţii 

locale (Consiliul local, Poliţie, Biserică, părinţi, agenţi economici, ONG-uri, 

etc.); 

 abilităţi sociale şi nevoi afective atât pentru elevi cât și pentru profesori; 

 cooperarea între profesori-elevi-părinţi; 

 diversificarea ofertei educaționale; 

 formarea continuă a cadrelor didactice şi participarea lor la programe de 

dezvoltare pesonală; 

 consilierea elevilor în probleme legate de orientare şcolarăşi profesională, dar 

şi în aspecte referitoare la viaţa de zi cu zi; 

 dotarea cu echipamente IT şi materiale auxiliare; 

 resurse de învăţare şi facilităţi logistice. 

        Din lista de nevoi enumerate mai sus considerăm că rezolvarea lor de către şcoală cu sprijinul 

comunităţii locale şi prin diferite programe în care aceasta s-ar putea implica, ar putea atinge, pe 

perioada derulării acestui plan de dezvoltare şcolară, toate ţintele strategice, după cum urmează: 

 cooperarea dintre profesori - elevi - părinţi, dar şi consilierea elevilor ar putea crește motivația 

pentru învățare și performanță înaltă, darşi întărirea colaborării cu familia. 

 rezolvarea problemelor de dotare cu echipamente IT şi materiale auxiliare ar asigura resursele 

de învăţare şi facilităţile logistice; 
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XIII. PLAN OPERAŢIONAL DE DEZVOLTARE  
 

Nr. 

Crt 
Obiective Activitati 

Data/ 

Locatia 
Responsabili Parteneri 

Indicatori de 

performanta 

1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie printr-un management eficient bazat pe motivare, implicare, 

participare. 

1.1 Să asigure relații 

funcționale, 

coerente, bazate 
pe motivare și 

implicare la 

nivelul liceului și 

al claselor de 
elevi 

Asigurarea coerenței, 

motivației, implicarii 

în cadrul colectivului 
didactic și al claselor 

de elevi. 

Participarea eficientă 

la consiliile 
profesorale, consiliile 

de administratie, 

comisiile metodice, 
activitatile curriculare. 

2020-

2024 

COLEGI
U 

Echipa 

manageriala 

Consiliul de 
administratie 

Profesori 

  Îmbunătățirea 

relațiilor 

funcționale 
dintre 

director- 

profesori, 

profesori-elevi 

1.2 Să coordoneze 

desfășurarea unor 
activități didactice 

de calitate ai cărei 

beneficiari direcți 
sunt elevii; să 

ofere un model 

posibil de urmat 

Desfășurarea unor 

activități curriculare și 
extracurriculare de 

calitate. 

2020-

2024 
 

Echipa 

manageriala 
Consiliul de 

administratie 

Profesori 
 

ISJ 

CCD 

Oferirea unor 

modele posibil 
de urmat 

1.3 Să dezvolte un 

management 

eficient al 
resurselor umane 

printr-o bună 

selecție a 

personalului 
didactic 

 

Selecția personalului 

didactic prin concurs 

intern. 

2020-

2024 

Echipa 

manageriala 

Consiliul de 
administratie 

  

 ISJ Selecția 

personalului 

didactic în 
funcție de 

performanțe 

1.4 Să dezvolte un 

management al 
resurselor 

materiale centrat 

pe economie, 
eficiență, 

efectivitate 

Administrarea 

resurselor pe baza 
analizei costurilor. 

Încadrarea cheltuielilor 

în nivelul planificat al 
costurilor. 

2020-

2024 

Primaria 

Consiliul local 

   Realizarea 

unui ambient 
adecvat 

desfăşurării 

unui 
învăţământ de 

calitate 

1.5 Să promoveze 

imaginea liceului 

prin intermediul 

parteneriatelor, al 
mediei locale și 

centrale 

Initierea si derularea 

proiectelor comunitare, 

interinstitutionale, 

internationale. 

2020-

2024 

Echipa de 

proiect 

Profesori 

  

Instituții 

ale 

comunității 

locale 
Instituții de 

învățământ 

din țara, 
din Europa 

Realizarea a 

cel 

putin unui 

proiect de 
fiecare tip 

2. Realizarea unui demers didactic activ-participativ, care încurajează iniţiativa, creativitatea şi folosirea 

la maximum a potenţialităţilor elevilor 
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2.1 Să desfășoare 

activități didactice 
activ-

participative, 

centrate pe elev 

Organizarea unor 

dezbateri, studii de 
caz, analize și 

interpretări de texte 

literare, istorice, 
filosofice etc. 

Realizarea unor 

proiecte civice, 

forumuri online de 
dezbateri, activităţi 

documentare şi 

investigaţii de 
laborator etc 

2020-

2024 

Echipa de 

proiect 
Profesori de 

specialitate 

  Formarea de 

competențe. 
Crearea de 

atitudini 

interactive. 

2.2 Să formeze 

competența de 

investigare, de 
cercetare, să 

dezvolte iniţiativa 

şi creativitatea 
elevilor 

Realizarea unor 

investigatii, 

teme de creatie, 
portofolii. 

Organizarea unor 

concursuri de creatie, 
de proiecte, de 

portofolii. 

2020-

2024 

Echipa de 

proiect 

Profesori 
 

  Realizarea 

cate unei teme 

de creatie, 
cercetare, 

investigare pe 

semestru. 

2.3 Să inițieze și să 

realizeze proiecte 
educaționale 

Căutarea partenerilor 

de proiect. Redactări 
de proiecte. Derularea 

proiectelor. Întâlniri de 

proiect. Diseminarea 

rezultatelor. 

2020-

2024 

Echipa de 

proiect 
Profesori 

Elevi 

Instituții 

din 
comunitate. 

Instituții 

din țară, 

din Europa. 

Realizarea 

unui proiect 
pe an 

2.4 Să disemineze 

informația în 

comunitate 

Informarea comunității 

școlare despre 

realizări. Prezentarea 

în presa scrisă, audio-
video locală, bloguri. 

2020-

2024 

Echipa de 

proiect 

Profesori 

Elevi 

Presa scrisă 

Radio 

TV locale 

Redactarea 

unor articole, 

participarea la 

emisiuni 
radio-TV. 

3. Optimizarea procesului didactic din prin modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea 

accesului la informaţia electronică 

 

3.1 Să îmbogățească 

baza didactico-

materială a 
liceului 

Atragerea resurselor 

financiare sau 

materiale concretizate 
în mijloace moderne 

de învățământ, în 

calculatoare etc. 

2020-

2024 

 

Echipa de 

proiect 

Profesori 
CA  

  Achizitionarea 

a cel putin 30 

calculatoare 
performante, 

tablă Smart 

3.2 Să integreze 

mijloacele 

moderne audio-
vizuale, 

calculatorul în 

activitatea 
curriculară și 

extracurriculară 

Realizarea lecțiilor în 

sistem informatizat. 

Acțiuni de prezentare 
cu ajutorul 

calculatorului. 

2020-

2024 

Laborato
rul de 

informati

ca 

Comisiile 

metodice 

Fiecare 
profesor 

  Sporirea 

eficienței 

lecțiilor prin 
utilizarea 

mijloacelor 

moderne. 

3.3 Să utilizeze TIC 

în predare- 
învățare 

Realizarea unor pagini 

web, a unor softuri 
educaţionale. 

2020-

2024 
 

Echipa de 

proiect 

  Realizarea 

paginilor web. 
Softuri 

educaţionale  

 

4. Realizarea de servicii  educative integrate în contextul actual şi al noului curriculum 
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4.1 Parcurgerea 

curriculumului 

cu accent pe 

educația 

timpurie 
 

Prezentarea 

curriculumului 

pentru educaţie 

timpurie şi a bazei de 

informaţii necesare 

aplicării corecte a 

acestui curriculum 
 

2020-

2024 
 

Echipa de 

proiect 

  Realizarea 

paginilor web. 
Softuri 

educaţionale  

 

4.2 Implementarea 

directivelor din 

programa 

școlară sau 

planurile-cadru 
 

Achiziționarea de 

material media sau 

utilizarea 

platformelor 

electronice de 

activități didactice 
 

2020-

2024 

 

Echipa de 

proiect 

  Realizarea 

paginilor web. 

Softuri 
educaţionale  

 

5. Realizarea de parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene. 

5.1 Să inițieze și să 

deruleze proiecte 

interinstituționale, 
locale, naţionale, 

internaționale 

Căutarea unor 

parteneri pentru 

inițierea proiectelor. 
Redactarea proiectelor. 

Derularea proiectelor. 

2020-

2024 

-
Institutia 

partenera 

Echipa de 

proiect Toți 

profesorii din 
Colegiu 

Alte 

instituții 

din 
comunitate, 

instituţii de 

învăţământ 
din țară și 

din Europa 

Realizarea cel 

putin a unui 

proiect de 
fiecare tip. 

5.2 Să stimuleze 

participarea cât 
mai multor elevi 

în proiecte 

nașionale și 
europene 

Implicarea elevilor în 

toate etapele 
proiectului: proiectare, 

derulare, evaluare, 

diseminare. 

2020-

2024 
 sau 

Institutia 

partenera 

Echipa de 

proiect  
Toți profesorii 

din  

Alte 

instituții 
din 

comunitate, 

instituţii de 
învăţământ 

din țară și 

din Europa 

  

5.3 Să împărtășească 
idei și bune 

practici în 

domeniul 
educațional și 

comunitar 

Întâlnirea cu partenerii 
din proiect, discuții, 

planificarea, 

organizarea, 
monitorizarea, 

evaluarea. Vizite ale 

echipei de proiect. 

2020-
2024 

 sau 

Institutia 
partenera 

Echipa de 
proiect 

Alte 
instituții 

din 

comunitate, 
instituţii de 

învăţământ 

din țară și 

din Europa 

Împărtășirea 
experiențelor 

lor 

educaționale. 
Reflecții 

asupra 

propriilor 

abordări de 
predare- 

învățare 

5.4 Să colaboreze cu 

partenerii 

implicați în 
proiect 

Comunicarea în 

limbile străine cerute 

de parteneri. Stabilirea 
activităților de comun 

acord. Implicarea egală 

a partenerilor în 
proiect. 

2020-

2024 

  

Echipa de 

proiect 

Alte 

instituții 

din 
comunitate, 

instituţii de 

învăţământ 
din țară și 

din Europa 

  

5.5 Să coordoneze 

elevii pentru 

Realizarea produselor 

(pagini web, DVD-

2020-

2024 

Echipa de 

proiect 

Instituții 

ale 

Îmbunătățirea 

activităţilor 
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realizarea 

produselor finale, 
palpabile, utile, 

transferabile în 

alte contexte 
educaționale 

romuri şi CD-romuri, 

broşuri, albume etc.) 

 

Instituții 
locale, 

nationale 

europene 
  

comunității 

Instituții de 
de 

învățământ 

din 
localitate, 

din țară și 

din Europa 

didactice şi 

modalităților 
de lucru 

5.6 Să disemineze 
rezultatele 

proiectului în 

comunitatea 

școlară, locală, 
națională scolara, 

locala, nationala 

Informarea comunității 
școlare despre acțiunile 

din proiect. Realizarea 

unor pliante.  

2020-
2024 

 

 

Echipa de 
proiect 

Media 
locală 

  

6. Promovarea tradițiilor locale, a valorilor culturii naționale și internaționale 

6.1 Să cunoască 

elemente ale 

culturii locale 

tradiționale 

Activități de 

cunoaștere/valorificare 

a patrimoniului local. 

Acțiuni de conservare 
a tradițiilor și 

obiceiurilor zonei. 

2020-

2024 

 

 

Comisiile 

metodice de: 

Limba și 

comunicare, 
Istorie-Socio-

Umane, Arte-

Sport. 

Muzeul se 

istorie  

Universitat

ea de arte 

Valorificarea 

elementelor 

culturii locale 

în activități 
curriculare și 
extracurriculare. 

6.2 Să promoveze 
aceste valori în 

comunitatea 

locală, națională, 
internaționala 

Realizarea unor 
portofolii, pliante, 

pagini web, filmuleţe 

cu valori ale culturii 
locale. Dezbateri 

despre aceste valori. Să 

prezinte spectacole de 
folclor autentic în ţară, 

în întâlniri cu membrii 

altor comunităţi. 

2020-
2024 

 

 

Echipa 
managerială 

Comisia 

metodică  
Tehnologii 

Comisiile mai 

sus mentionate 

Școala 
Populara de 

Arta 

Participarea la 
Concursul de 

Cultură și 

Civilizație 
romanească, la 

alte 

concursuri. 

6.3 Să participe la 
evenimente 

culturale din 

comunitate 

Participare la 
spectacole de teatru- la 

spectacole de muzică, 

festivaluri, etc. 

2020-
2024 

 

 

Profesori 
diriginți  

 

Teatrul 
Național  

Realizarea 
abonamentelor 

la teatru (cel 

puțin 50% din 

elevi) 

6.4 Să respecte valori 

ale altor 

comunități 

culturale 

Vizionarea unor 

spectacole ale 

dramaturgilor, 

muzicienilor 
universali. Realizarea 

activităților 

interculturale. 
Prezentarea valorilor 

culturale ale 

partenerilor din 
proiectele europene 

Derularea cursului 

CDȘ - Arta actorului. 

  Comisia 

pentru 

activități 
extracurriculare 

Teatrul 

Național 

Valorizarea 

acestor culturi 

prin implicare 

în proiecte 
europene 

6.5 Să participe în 
echipele 

reprezentative ale 

Colegiului în 

Organizarea repetițiilor 
pentru teatru, cor, 

dansuri. Participarea la 

concursuri, festivaluri. 

2020-
2024 

  Universitat
ea de arte, 

Teatru 

Național 

Obținerea 
primelor 

locuri în 

festivalurile, 
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manifestări 

culturale, locale, 
naționale, 

internaționale. 

concursurile 

pentru tineret. 
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