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MANAGEMENTUL ŞI CALITATEA EDUCAŢIEI

DEFINIREA CONCEPTELOR

MANAGEMENT:

Un act prin care ceilalți sunt puși să acționeze și să răspundă într-un

anumit fel;

Influență interpersonală dirijată prin comunicare pentru atingerea

scopului stabilit;

Arta de a influența oamenii prin persuasiune sau exemplu personal

pentru a urmări o linie directoare într-o acțiune;

Principala forță dinamică ce coordonează și motivează organizația

în realizarea obiectivelor stabilite



Harvard Business Review:  

Management = știința conducerii, o abilitate de a inspira

încredere, suport moral și material oamenilor care au nevoie de

acesta, în vederea realizării scopurilor majore ale unității în care

își desfășoară activitatea

Management = fenomen complex într-o cultură instituţională,

fenomen de mare mobilitate în care raportul dintre lider și

colectivitate trebuie să întrunească atributele încrederii și ale

modului de acțiune asumat, ce presupune competență și

responsabilitate la nivel instituțional



Managementul asigură dezvoltarea instituțională, succesul și

performanța dacă se constituie într-o conducere operațională, bazată pe:

a) proiectarea și organizarea activităților;

b) implementarea sau desfăşurarea activităţilor;

c) analiza și evaluarea demersurilor parcurse și a rezultatelor

obținute;

d) stabilirea măsurilor de revizuire şi îmbunătățire.

(Cercul Calităţii sau Ciclul lui Deming)

W. Edwards Deming (1900-1993) - cunoscut statistician, profesor, autor şi

consultant, considerat fondatorul managementului calităţii. Este creditat pentru

îmbunătăţirea productivităţii în Statele Unite ale Americii în timpul Războiului

Rece şi a contribuit decisiv la refacerea economiei japoneze după Al Doilea

Război Mondial. În timp ce în Japonia a fost considerat un erou, în America a

devenit o mare pe personalitate abia în ultimii ani de viaţă.





Managementul: 

menține echilibrul și funcționalitatea instituțională;

se bazează pe unele deprinderi generale, cum sunt bugetarea,
formarea grupurilor de lucru, negocierea conflictelor și crearea
unității colectivului;

set explicit de instrumente, tehnici și metode elaborate în mod
rațional și testate în situații cât mai variate, în funcție de resursele
umane și materiale, raportate la țintele și strategiile preconizate de
echipa managerială, în funcție de specificul și cerințele societății

Directorul: manager şi lider, trebuie să rezolve unele activități
fundamentale, de care depinde nu numai schimbarea, depind și
succesul și performanța, așadar creșterea calității educației:

stabilirea obiectivelor pe termen scurt, mediu și de durată;

crearea cadrului pentru realizarea obiectivelor formulate;

asigurarea realizării/ concretizării celor stabilite prin folosirea
judicioasă a resurselor umane, materiale, relaționale, procedurale,
temporale etc.



Managementul activităților realizate de directorul 

unității școlare are ca scop creșterea calității educației.

Calitatea = nivelul de satisfacție pe care îl oferă eficacitatea
ofertei educaționale din domeniul învățământului și formării
profesionale, stabilit prin atingerea unor standarde cerute și a unor
rezultate excelente care sunt solicitate și la care contribuie
participanții la procesul de învățare și ceilalți factori interesați.

Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese:

planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale 
învățării;

monitorizarea rezultatelor;

evaluarea internă a rezultatelor;

evaluarea externă a rezultatelor;

îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație/ creșterea 
calității educației.



Obiective majore / Ţinte strategice

urmărite, în mod prioritar, de echipa managerială a şcolii noastre,

în perioada 2016-2020 (P.D.I. 2016-2020):

• Inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă

a noilor tehnologii;

• Asigurarea condițiilor optime de studiu și de siguranță necesare

desfășurării unui învățământ de calitate;

• Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de

proiecte și parteneriate locale, naționale și europene/

internaționale;

• Realizarea educației pentru o dezvoltare durabilă.



DEVIZA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.4

VATRA DORNEI:

TRADIȚIE, CALITATE, PERFORMANȚĂ! 

Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm! (Seneca)



A. DOMENIUL MANAGEMENTULUI:
Obiective

specifice

Mijloace de

realizare

Acțiuni concrete/

Activități

Exemple de bună practică

I. Elaborarea 

documentelor 

manageriale 

de proiectare;

II. Aplicarea 

eficientă a 

instrumentelor 

de asigurare a 

calității;

I.1. Rapoarte de 

analiză ale 

comisiilor, ale 

compartimente-

lor funcționale;

I.2. Date 

statistice;

I.3. Precizări 

M.E.N. și I.Ș.J.;

II.1. Emiterea 

deciziilor;

II.2. Elaborarea 

procedurilor 

operaționale;

II.3. Asistențe la 

ore și 

interasistențe

- întocmirea 

raportului de analiză 

a activității pentru 

anul școlar încheiat;

- elaborarea planului 

managerial și a celui 

operațional;

- elaborarea 

graficului unic de 

monitorizare și 

control;

- constituirea 

comisiilor de lucru;

- întocmirea și 

aprobarea 

organigramei;

- elaborarea 

graficului și a 

tematicii C.A. și C.P.;

- stabilirea graficului 

de asistențe

- completarea la termen a R.A.E.I.;

- analiza R.A.E.I. în cadrul C.P.;

- stabilirea responsabilităților în funcție de 

expertiza, abilitățile și competențele 

profesionale și personale ale angajaților;

- proiectarea activității școlii pe baza 

analizei SWOT a activităților 

compartimentelor;

- formularea priorităților de dezvoltare pe 

baza analizei de nevoi;

- aplicarea de chestionare prin CEAC și 

valorificarea informațiilor obținute;

- elaborarea responsabilă a documentelor de 

analiză și proiectare: Raportul de analiză, 

Analiza SWOT a asistențelor la ore realizate 

de director, Tematica C.A. și C.P., Planul 

managerial, Planul operațional, Graficul 

unic de monitorizare și control, 

organigrama, proceduri operaționale;

- documente privind dinamica elevilor



CENTRALIZATOR

CHESTIONAR DE EVALUARE

A GRADULUI DE SATISFACŢIE A PĂRINŢILOR 

CU PRIVIRE LA

CALITATEA SERVICIILOR EDUCAŢIONALE

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 VATRA DORNEI 

Judeţul SUCEAVA 

Data evaluării: NOIEMBRIE 2017

Prezentul chestionar s-a aplicat părinţilor unui eşantion de peste 85% dintre 

elevi.

II. Cum apreciaţi serviciile educaţionale oferite de şcoala în care învaţă copilul dumneavoastră? 
                 

Foarte bune  Bune     Satisfăcătoare    Nesatisfăcătoare 
85,78%  13,43%    0,78%      -   

 

I. Ce motiv v-a determinat să alegeţi această şcoală pentru copilul dumneavoastră?  
 Apropierea de domiciliu 14,06%               

 Faima şcolii 27,18%                 

 Faima unui anumit cadru didactic  30,78%           

 Alt motiv  27,96%  (fraţi în şcoală, dotarea şi condiţiile din şcoală, pregătirea cadrelor didactice) 
 



III. Cum apreciaţi activitatea cadrelor didactice, raportându-vă la următoarele aspecte? 

Nr. 
  

Aspecte 
           Apreciere    

                  

      Foarte bună  Bună  Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare  
           

1. Pregătirea profesională     81,71%   15,15%  3,12%  -   

 Adecvarea metodelor de predare la  70,46%   15,15%  4,37%  -   

 particularităţile de vârstă şi la              

2. motivaţia fiecărui elev                 

3. Mijloacele de învăţământ utilizate  83,75%   13,75%  2,5%  -   

4. Metodele de evaluare folosite  84,53%   8,43%  7,03%  -   
               

 Transparenţa şi obiectivitatea  78,28%   15%   5,15%  1,56%   

5. 
modului în care se realizează 
evaluarea              

 Informarea regulată privind progresul  79,37%   12,03%  7,03%  1,56%   

6. realizat şi rezultatele şcolare ale              

 copilului dumneavoastră                 
 Realizarea unor programe de  75,93%   9,68%  8,53%  2,59%   

 pregătire suplimentară a elevilor              

7. cu/fără probleme la învăţătură              
 Implicarea elevilor şi a părinţilor în  93,59%   2,96%  0,31%  0,12%   

8. diferite proiecte educaţionale şcolare              

 şi extraşcolare                 
9. Relaţia profesor-elev, atitudinea faţă  78,43%   9,84%  7,37%  0,34%   

 de elevi                  
 Disponibilitatea pentru comunicarea  80,15%   12,03%  6,25%  1,56%   

10. cu părinţii                  

 



 
Nr 

  
Aspecte 

          Apreciere    
                   

     

Foarte bună 

  

Bună 

  

Satisfăcătoare 

 Nesatisfăcătoar
e 

 

             

  Realizarea orarului/    83,12%  10,15%  5,93%  0,78%   

 1. 
programului de studiu al 
elevilor               

  Consultarea părinţilor şi a  80%  9,84%  7,81%  2,34%   

 2. elevilor în vederea alegerii               

  disciplinelor opţionale                 

 3. 

Accesul la serviciile 
de consiliere pentru şi 
părinţi    82,96%  16,87%  0,15%  -   

 

 Informarea părinţilor asupra 83,43% 6,40% 8,81% 1,34% 

4. 
aspectelor importante din 
viaţa     

 şcolii     
 Promptitudinea cu care 86,87% 7,18% 5,59% 0,34% 
 conducerea şcolii răspunde     

5. 
cererilor părinţilor care 
solicită     

 informaţii de interes public     

6. Prevederile Regulamentului 73,12% 16,71% 9,37% 0,78% 

 
şi respectarea acestora     

     

 Informarea elevilor şi a 84,68% 11,40% 3,12% 0,78% 
7. părinţilor cu privire la     

 
orientarea şcolară şi 
profesională     

      

      
8. Informarea elevilor şi a 81,09% 11,32% 6,25% 0,34% 

 

părinţilor privind bursele 
şcolare,      

 

pachetul gratuit de rechizite, 
alte oportunităţi de ajutor 
social acordat prin şcoală     

      

 

Implicarea sistematică a 
elevilor 84,06% 16,87% 7,15% 1,9% 

9. şi a părinţilor în campaniile de     

 prevenire a comportamentelor     

 dăunătoare sănătăţii     

10. 

Asigurarea securităţii elevilor 
în timpul programului şcolar 94,21% 3,9% 1,09% 0,78% 

      
11. Igiena şi confortul oferite de 95,21% 2,71% 1,5% 0,56% 

 spaţiiile şcolare     

IV. Cum apreciaţi următoarele aspecte din viaţa şcolii?



 

 

V. 
Cum apreciaţi modul în care sunteţi consultaţi de conducere în privinţa  
deciziilor majore care se iau la nivelul unităţii de învăţământ?                 

        

Foarte bun Bun  Satisfăcător Nesatisfăcător  

 85,93%  9,21%  3,28%  1,56%   

     VI. Cum apreciaţi modul în care sunt implicaţi elevii în viaţa şcolii? 

Foarte bun Bun  Satisfăcător Nesatisfăcător  

 85,09%  9,53%  3,60%  0,78%   

    VII. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi părinţi? 

Foarte bună  Bună   Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare  

 84,53%  10,53%  4,15%  0,78%   

   VIII. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi elevi? 

Foarte bună  Bună  Satisfăcătoare  Nesatisfăcătoare  

 88,87%  10,35%   0,78%  -   



II. CALITATEA SERVICIILOR EDUCAŢIONALE:

III. ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE:

1. Pregătirea profesională:

 

 



2. Adecvarea metodelor de predare 

la particularităţile de vârstă şi la motivaţia fiecărui elev:

3. Oportunitatea, calitatea şi eficienţa 

mijloacelor de învăţământ utilizate:

 

 



4. Apreciere asupra metodelor de evaluare folosite:

5. Transparenţa şi obiectivitatea modului în care se realizează 

evaluarea:

 

 



6. Informarea regulată privind progresul realizat şi 

rezultatele şcolare ale copilului dumneavoastră:

7. Realizarea unor programe de pregătire suplimentară a elevilor 

cu / fără probleme la învăţătură:

 

 



8. Implicarea elevilor şi a părinţilor în diferite 

proiecte educaţionale şcolare şi extraşcolare:

9. Relaţia profesor-elev, atitudinea profesorilor faţă de elevi:
 

 



IV. ASPECTE DIN VIAŢA ŞCOLII:

2. Consultarea părinţilor şi a elevilor în vederea 

alegerii disciplinelor opţionale:

3. Accesul la serviciile de consiliere pentru elevi şi părinţi:
 

 



4. Informarea părinţilor asupra aspectelor importante din viaţa şcolii:

5. Promptitudinea cu care conducerea şcolii răspunde

cererilor părinţilor care solicită informaţii de interes public:

 

 



7. Informarea elevilor şi a părinţilor cu privire la 

orientarea şcolară şi profesională:

8. Informarea elevilor şi a părinţilor cu privire la bursele şcolare, pachetul 

gratuit de rechizite, alte oportunităţi de ajutor social acordat prin şcoală:

 

 



9. Implicarea sistematică a elevilor şi a părinţilor în 

campaniile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătăţii:

10. Asigurarea securităţii elevilor în timpul programului şcolar:
 

 



11. Igiena şi confortul oferite de spaţiile şcolare:

V. Cum apreciaţi modul în care sunteţi consultaţi de conducere în 

privinţa deciziilor majore care se iau la nivelul unităţii de învăţământ?

 

 



VI. Cum apreciaţi modul în care elevii sunt implicaţi în viaţa şcolii?

VII. Cum apreciaţi comunicarea dintre conducerea şcolii şi părinţi?

 

 



CENTRALIZATOR

CHESTIONAR DE OPINIE ELEVI

Unitatea de învăţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 

VATRA  DORNEI 

Judeţul SUCEAVA 

Data evaluării: MAI 2018

Prezentul chestionar s-a aplicat unui eşantion de peste 90% dintre elevii 

de gimnaziu.

Răspundeţi cu DA sau NU!

• Şcoala este un loc unde mă simt bine.



2. Majoritatea profesorilor mei mă tratează corect.

3. Mă simt în siguranţă pe perioada timpului petrecut în şcoală.

4. Elevii se înţeleg bine cu majoritatea profesorilor.



5. Dacă am nevoie de ajutor suplimentar, îl primesc de la profesori.

6. Cu pregătirea oferită în această şcoală, cred că voi reuşi 

să îmi continui educaţia conform opţiunii mele.

7. De regulă, profesorul utilizează computerul în cadrul lecţiilor.



8. Orele din aria curriculară "Ştiinţe" se desfăşoară 

în laboratorul de ştiinţe, respectiv în cabinetul de informatică.

9. De regulă, am fost informat la timp de examene / evaluări, 

regulamente şi alte aspecte privitoare la legislaţia şcolară.

10. În ultimele două luni, ai participat la activităţi de consiliere şi 

orientare / dirigenţie organizate cu participarea unor invitaţi din 

afara şcolii?



11. În ultimele două luni, ai participat la activităţi extraşcolare?

12. În ultimele două luni, tu sau colegii tăi aţi participat la ore suplimentare 

organizate pentru recuperarea rămânerilor în urmă la diferite discipline?

13. În ultimele două luni, tu sau colegii tăi aţi participat la ore 

suplimentare organizate în vederea pregătirii pentru teze / evaluări 

naţionale / concursuri / olimpiade şcolare?



DINAMICA POPULAȚIEI ȘCOLARE 

 

Este evidentă o creștere semnificativă a populației școlare în ultimii 5 ani:  

  

 

 

   

 

Nr. elevi înscriși în anul școlar 2014-2015: 337 elevi 

Nr. elevi înscriși în anul școlar 2015-2016: 381 elevi  

Nr. elevi înscriși în anul școlar 2016-2017: 410 elevi  

Nr. elevi înscriși în anul școlar 2017-2018: 403 elevi  

Nr. elevi înscriși în anul școlar 2018-2019: 420 elevi 

 

ANUL 

ȘCOLAR 

NR. ELEVI LA 

SFÂRȘITUL 

ANULUI 

ȘCOLAR 

PROMOVAȚI REPETENȚI 

2015 – 2016 381 375  6  

2016 – 2017 410 405   5  

2017 – 2018 403 402  1  

ANUL 

ȘCOLAR 

NR. 

TOTAL 

ELEVI 

MOTIVATE NEMOTIVATE NR. ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

/ ELEV 

2015 – 2016 381 7 380 3 001 7,87 / elev 

2016 – 2017 410 5 085 2 520 6,10 / elev 

2017 – 2018 403 3 356 1 741 4,32 / elev 



B. Domeniul funcțional: CURRICULUM

Obiective specifice:

I. Asigurarea calității procesului de predare-învățare-evaluare și a

serviciilor educaționale în vederea realizării standardelor promovate la

nivel european;

II. Creșterea performanței școlare a elevilor;

III. Proiectarea integrată în oferta educațională

Mijloace de realizare:

I.1. Elaborarea procedurilor operaționale;

I.2. Proiectarea la nivelul tuturor disciplinelor: planificări

calendaristice anuale, semestriale, pe unități de învățare;

I.3. Asistențe la ore și interasistențe;



I.4. Evaluarea rezultatelor învățării;

II.1. Programe de pregătire suplimentară;

II.2. Formarea loturilor de elevi pentru olimpiadele școlare;

II.3. Planuri de acțiune pentru ameliorarea rezultatelor școlare;

III.1. Stabilirea tematicii C.D.Ș.;

III. 2. Publicarea în revista școlii a rezultatelor activității elevilor în cadrul 

C.D.Ș. și a orelor de curs

Acțiuni concrete/ Activități:

- proiectarea unităților de învățare;

- redactarea documentelor comisiilor metodice;

- utilizarea unor metode didactice  cu grad înalt de participare și motivare a 

elevilor;

- utilizarea unor mijloace de învățământ moderne, performante, variate, 

antrenante pentru elevi;

- notarea ritmică a elevilor;

- organizarea a două simulări ale EN;

- activități de pregătire pentru concursuri și olimpiade școlare;

- activități redacționale;

- activități educative



Exemple de bună practică:

1. Extinderea procesului de informatizare a școlii; noi dotări:

Dotări materiale efectuate în perioada 2014-2018

Mobilier laborator informatică 34 seturi 16 932 lei (autofinanțate)

Unități centrale calculator 17 buc. 21 393 lei

Monitoare calculator 7 buc. 2 765 lei

Sistem unitate + desktop 5 buc. 6 700 lei

Licențe windows 3 buc. 2 690 lei

Televizoare color/ plasmă 5 buc. 5 533 lei

Panouri didactice 18 buc. 1 800 lei

Table magnetice 16 buc. 1 920 lei

Flipchart 4 buc. 1 607 lei

Materiale laborator științe Diverse 1 277 lei

Hărți 20 buc. 2 400 lei

Multifuncțională 1 buc. 700 lei

Mobilier școlar 87 seturi 16 800 lei

Recondiționare mobilier școlar 30 seturi 6 600 lei

Cărți bibliotecă (2015-2017) 4 580 lei



Amenajarea corespunzătoare a spaţiilor şcolare; Săli de clasă 

la ciclul primar



Săli de clasă 

la gimnaziu



Laboratorul de ştiinţe 

şi cabinetul de informatică



Biblioteca şcolii



Sala de sport şi terenul de sport cu gazon sintetic



2. Valorificarea rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor și părinților,
vizând investigarea, respectiv creșterea gradului de satisfacție a

acestora față de oferta și serviciile educaționale ale școlii;

3. Creșterea calității actului educațional reflectat în creșterea

performanței școlare a elevilor:

- Rezultate deosebite, de excepție, ale elevilor școlii la olimpiadele

școlare;

- Rezultate foarte bune obținute la alte concursuri și competiții școlare

naționale, interjudețene și județene;

- Rezultate ce confirmă progresul școlar și creșterea calității educației,

la Evaluarea Națională, clasa a VIII-a;



OLIMPIADE ȘCOLARE

ANUL ȘCOLAR 2015-2016

OLIMPIADE 

ȘCOLARE

ETAPA NAȚIONALĂ

OLIMPIADE 

ȘCOLARE

ETAPA JUDEȚEANĂ

ALTE CONCURSURI 

ȘCOLARE 

NAȚIONALE, 

JUDEȚENE/ 

INTERJUDEȚENE

- Medalia de bronz –

Matematică (eleva Popa

Maria-Cristina)

- Participare – Limba și
literatura română

- 3 premii I

- 2 premii II

- 8 premii III

- 2 mențiuni

- 6 premii I

- 9 premii II

- 15 premii III

- 13 mențiuni



OLIMPIADE ȘCOLARE

ETAPA NAȚIONALĂ

OLIMPIADE ȘCOLARE

ETAPA JUDEȚEANĂ

ALTE CONCURSURI ȘCOLARE 

NAȚIONALE, JUDEȚENE/ 

INTERJUDEȚENE

- Premiul I – Limba și literatura română

- Premiul Costache Negruzzi – pentru intuiția 

critică și sensibilitatea artistică în receptarea 

textului literar

- Premiul special – al Parlamentului României, 

pentru creativitate, originalitate și receptivitate 

estetică (eleva Popa Maria-Cristina)

- Medalia de argint – Matematică (eleva Popa 

Maria-Cristina)

- Medalia de bronz – Fizică (eleva Popa 

Maria-Cristina)

- Locul al II-lea la proba de baraj – etapa 

națională, a Concursului Național Cangurul 

lingvist, promovarea pentru susținerea fazei a 

III-a a examenului OSD, de certificare a 

competențelor de limba germană, obținerea 

certificării (eleva Popa Maria-Cristina)

- Mențiune la proba de baraj – etapa națională, 

a Concursului Național Cangurul lingvist 

(eleva Macovei Alida)

- premii și mențiuni la matematică, limba

română, lingvistică, fizică, engleză, geografie,

istorie, religie, biologie, respectiv:

- 3 premii I

- 4 premii II

- 5 premii III

- 7 mențiuni

- numeroase premii și mențiuni la concursuri 

precum LuminaMath, Fii inteligent la 

matematică!, comunicare.ortografie.ro, 

Concursul Județean al Performanței Școlare, 

Tabăra Regională de matematică, Memoria 

Holocaustului, Memorialul Ștefan Dârțu, 

Memorialul David Hrimiuc etc., după cum 

urmează:

- 21 premii I

- 18 premii II

- 10 premii III

- 22 mențiuni

ANUL ȘCOLAR 2016-2017

OLIMPIADE ȘCOLARE

ETAPA NAȚIONALĂ

OLIMPIADE 

ȘCOLARE

ETAPA 

JUDEȚEANĂ

ALTE CONCURSURI 

ȘCOLARE NAȚIONALE, 

JUDEȚENE/ INTERJUDEȚENE

- Premiul I – Limba și literatura română

- Premiul Costache Negruzzi – pentru intuiția 

critică și sensibilitatea artistică în receptarea 

textului literar

- Premiul special – al Parlamentului României, 

pentru creativitate, originalitate și receptivitate 

estetică (eleva Popa Maria-Cristina)

- Medalia de argint – Matematică (eleva Popa 

Maria-Cristina)

- Medalia de bronz – Fizică (eleva Popa Maria-

Cristina)

- Locul al II-lea la proba de baraj – etapa națională, 

a Concursului Național Cangurul lingvist, 

promovarea pentru susținerea fazei a III-a a 

examenului OSD, de certificare a competențelor de 

limba germană, obținerea certificării (eleva Popa 

Maria-Cristina)

- Mențiune la proba de baraj – etapa națională, a 

Concursului Național Cangurul lingvist (eleva 

Macovei Alida)

- premii și

mențiuni la

matematică,

limba română,

lingvistică,

fizică, engleză,

geografie,

istorie, religie,

biologie,

respectiv:

- 3 premii I

- 4 premii II

- 5 premii III

- 7 mențiuni

- numeroase premii și mențiuni la 

concursuri precum LuminaMath, 

Fii inteligent la matematică!, 

comunicare.ortografie.ro, 

Concursul Județean al 

Performanței Școlare, Tabăra 

Regională de matematică, 

Memoria Holocaustului, 

Memorialul Ștefan Dârțu, 

Memorialul David Hrimiuc etc., 

după cum urmează:

- 21 premii I

- 18 premii II

- 10 premii III

- 22 mențiuni



ANUL ȘCOLAR 2017-2018

OLIMPIADE ȘCOLARE

ETAPA NAȚIONALĂ

OLIMPIADE 

ȘCOLARE

ETAPA 

JUDEȚEANĂ

ALTE CONCURSURI 

ȘCOLARE 

NAȚIONALE, 

JUDEȚENE/ 

INTERJUDEȚENE

- Medalia de aur și mențiune M.E.N. 

– Fizică (eleva Popa Maria-Cristina)

- Medalia de bronz – Matematică 

(eleva Popa Maria-Cristina)

- Participare – Matematică (eleva 

Carp Iulia)

- Mențiune – Limba și literatura 

română (eleva Popa Maria-Cristina)

- Participare la proba de baraj 

național a Concursului Internațional 

de matematică aplicată (elevul 

Candrea Ștefan-Alexandru)

- 2 premii I

- 5 premii II

- 3 premii III

- 10 mențiuni

- 8 premii I

- 8 premii II

- 5 premii III

- 3 premii speciale

- 9 mențiuni



Anul școlar Nr.elevi 

participanți
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

2015 – 2016 27 - - 1 - 1 2 11 7 5

2016 – 2017 29 - - - 1 - 2 6 7 13

2017 – 2018 45 - - - 2 3 4 9 9 18

EVALUAREA NAȚIONALĂ

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Anul 

școlar

Nr.

elevi 

parti

cipanți

1-1,99 2-

2,99

3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

2015 –

2016

27 - - 1 - 1 2 11 7 5

2016 –

2017

29 - - - 1 - 2 6 7 13

2017 –

2018

45 - - - 2 3 4 9 9 18



Anul școlar Nr.elevi 

participanți
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

2015 – 2016 27 - 1 1 - 9 5 2 5 4

2016 – 2017 29 - 1 2 4 7 3 5 2 5

2017 – 2018 45 - 2 1 4 14 6 7 4 7

MATEMATICA

Anul 

școlar

Nr.elevi

parti

cipanți

1-1,99 2-

2,99

3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

2015 –

2016

27 - 1 1 - 9 5 2 5 4

2016 –

2017

29 - 1 2 4 7 3 5 2 5

2017 –

2018

45 - 2 1 4 14 6 7 4 7



- Reușita elevilor noștri la licee și colegii prestigioase din județ și din

țară: Liceul Ion Luca-Vatra Dornei, Colegiul Petru Rareș-Suceava,

Colegiul Ștefan cel Mare-Suceava, Liceul de Artă-Suceava, Colegiul

Liviu Rebreanu-Bistrița, Colegiul Emil Racoviță-Cluj-Napoca,

Colegiul Nicolae Bălcescu-Cluj-Napoca etc.;

- Numeroase premii și mențiuni obținute de elevii școlii la Concursul

Județean al Performanței Școlare, concurs înscris în CAEJ 2018,

Domeniul științific, poziția 5, organizat de școala noastră prin

proiectul Educația pentru valori – Centrul de performanță, aflat la a

noua ediție în acest an școlar;

4. Găzduirea, de către școala noastră, a etapei județene a Concursului

de istorie CLIO (2016);



5. C.D.Ș. dinamic, atractiv și variat; Teme propuse și alese de
elevi și părinți: Dublu click, Micul economist, Micul actor –
teatru școlar; Matematica de drag, Educația pentru sănătate;
Lumea poveștilor, Limba engleză prin joc, Un mediu curat, o
viață sănătoasă, Geografia prin imagini, sunet și culoare
(opționale integrate) etc.

C. Domeniul funcțional: 

RESURSE UMANE ȘI MATERIALE

Obiective specifice:

I. Promovarea unui management al resurselor umane care să
asigure creșterea calității și eficientizarea activității;

II. Participarea cadrelor didactice la activitățile de formare în
vederea aplicării corespunzătoare a noilor cerințe ale sistemului și
procesului de învățământ;



III. Suplimentarea resurselor financiare ale școlii prin venituri proprii

și sponsorizări;

IV. Actualizarea/ modernizarea bazei didactico-materiale, în acord cu

standardele demersurilor curriculare

Mijloace de realizare:

I.1. Analiza activității instructiv-educative;

I.2. Analiza rezultatelor evaluărilor inițiale, sumative și finale;

I.3. Asigurarea funcționării sistemului de gestionare a informațiilor;

II.1. Schimburi de experiență;

II.2. Elaborarea – la nivelul comisiilor – a fișelor de lucru, 

instrumentelor de evaluare etc.;

II.3. Participarea cadrelor didactice la activități curente și cursuri de 

formare, simpozioane, dezbateri etc.;



III. Întocmirea proiectului de buget, de venituri și cheltuieli;

IV. Atragerea de sponsori și folosirea eficientă a fondurilor 

extrabugetare

Acțiuni concrete/ Activități:

- organizarea, în cadrul școlii, a unor cursuri de formare;

- autoevaluarea/ evaluarea personalului didactic;

- programul de pregătire suplimentară a elevilor capabili de 

performanță;

- asistențe/ interasistențe la ore/ activități;

- consilierea psihopedagogică a elevilor aflați în risc de abandon 

școlar;

- completarea fișelor postului cu atribuții specifice;



- dezbaterea în C.P. a unor probleme de actualitate ale procesului de 

învățământ;

- recompensarea tuturor elevilor cu rezultate deosebite la olimpiade și 

concursuri școlare, dar și a cadrelor didactice performante;

- repartizarea eficientă a fondurilor extrabugetare

Exemple de bună practică:

- formarea continuă a cadrelor didactice;

- cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr.4, Vatra Dornei, învestite 

cu responsabilități la nivel zonal/ județean:

5 responsabili de cerc pedagogic;

2 profesori metodiști ai I.Ș.J.;

5 profesori formatori;

7 profesori mentori;

4 membri în consilii consultative ale I.Ș.J.;

5 membri în CNEME;

6 cadre didactice care primesc gradație de merit



ACTIVITĂŢI DE FORMARE CONTINUĂ

Anul școlar 2017-2018

Suma alocată pentru 2018: 8 350 lei

Cursuri de formare continuă Nr. 

participanți

- Management educaţional – CCD Mehedinţi; 

30 CPT;

- Mentorat – strategii şi inovare – Info-Educaţia Iaşi; 

23 CPT;

- Introducere în noua programă pentru clasele 

gimnaziale – Goethe Institut; 2 CPT

12

4

1



Participări la simpozioane; publicații

- Simpozionul Național  ″Bucovina- tradiție și modernitate″,  noiembrie 2017, V. Dornei, cu 

prezentare de lucrare (3 cadre didactice);

- Conferinţa Internaţională ″Managementul educaţiei moderne″, ediţia I, Câmpulung 

Moldovenesc, 2018;

- Articolul ″Împreună am reușit să transformăm fiecare frunză într-o floare″, în volumul

″Conservarea și protecția patrimoniului natural″, C.C.D.G., București, 2018;

- Articolul ″Cheia pentru o planetă verde este în mâinile noastre!″, în Revista de educație

pentru mediu ″ECO-ul″, nr. 6-7, Editura ″George Tofan″, Suceava, 2018;

- Articolul ″Învățământul din Bucovina, între tradiție și modernitate- studiu de caz Școala

Gimnazială Nr. 4 V. Dornei″, în volumul Simpozionul Național ″Bucovina- tradiție și

modernitate″;

- Articole în Revista Şcolii Gimnaziale Nr. 4 ″Popas la han″, revistă laureată la faza națională a

Concursului de reviste școlare;

- Articol în revista școlară a Liceului Teoretic ″Ion Luca″ - ″Altfel″, revistă laureată la faza

națională a Concursului de reviste școlare;

- Articolul ″Primar pentru o zi - o activitate de succes în Școala Altfel″, în revista Conferinței

Internaționale ″Managementul educației moderne″, ediția I, Câmpulung Moldovenesc, 2018;

- Articolul ″Clubul de științe TERRA″, în Revista ″Orizonturi sucevene″, revista profesorilor 

de geografie- nr. 10, Suceava, 2018



Anul școlar 2016-2017

Suma alocată pentru 2017: 7 900 lei

Cursuri de formare continuă Nr. 

participanți

- Elemente de astronomie şi astrofizică – CCD 

Suceava; 22 CPT;

- Performanţă în evaluare – CCD Suceava; 30 

CPT;

- Comunicare. Negociere. Mediere – CCD 

Suceava; 22 CPT;

- Legislaţie şi deontologie în educaţie – CCD 

Suceava; 22 CPT

2

9

1

2



Participări la simpozioane; publicații

- Articolul ″Aplicabilitatea geografiei în activităţile extraşcolare şi

extracurriculare”- în Revista Simpozionului Internaţional ″Omul drag de la

catedră″ - Baia Mare, 2017;

- Articolul ,,Geografia- aplicată altfel”- în revista Simpozionului

Internaţional ″România- între Occident şi Orient″, Fălticeni, 2017;

- Rebusul ″Hazarde naturale″ - în publicaţia ″Rebusuri şi integrame

geografice″ - Ed. Tiparg, Bucureşti, 2017;

- Articolul ″Clubul de ştiinţe Terra Vatra Dornei în acţiune!″, publicat în

Revista ″Terra Magazin″ nr. 6, Editura C.D. PRESS Bucureşti, 2017;

- Articolul ″Eco-Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei - activităţi 2015-

2017″, în Revista de Educaţie Ecologică ″ECO-ul 2017″, a I.S.J. Suceava;

- ″Confesiune - Dascălul în societatea modernă″, în volumul Simpozionului

Internațional ″Omul drag de la catedră″, Baia Mare, 2017;

- ″Un dascăl eficient″, în volumul Simpozionului Internațional ″Omul drag

de la catedră″, Baia Mare, 2017;

- Volumul ″Cetățile de piatră ale Moldovei (sec.XIV-sec.XVIII) ″, Editura

StudIS, Iași, 2016



Anul școlar 2015-2016

Sumă alocată pentru 2016: 6 050 lei

Cursuri de formare continuă Nr. 

participanți

- Multimedia în educaţie – CCD Suceava; 

- Utilizarea avansată a instrumentelor TIC - CCD 

Suceava; 25 CPT;

- mobilitatE, SV - ANPCDEFP;

- Dezvoltarea gândirii critice și a gândirii empatice-

Univ.″Ștefan cel Mare″; 15 CPT;

- Managementul proiectelor europene - CCD 

Suceava; 15 CPT

8

2

1

1

4



Participări la simpozioane; publicații

- Articolul ″Geografia aplicată în activitățile școlare și extrașcolare″,

publicat în revista ″Orizonturi sucevene″, Editura ″George Tofan″,

2016;

- Proiectul ″Ranger pentru o zi″, în volumul ″Parteneriat pentru

mediu″, Editura Decesfera, București, 2016;

- ”Să fim prieteni! – proiect educațional”, în volumul Simpozionului

Internațional ”Educația, investiție spirituală în om”, Suceava, 2016;

- Proiecte didactice premiate și publicate în volumul ″Cele mai bune

lecții de economie″, CREE, București, 2015;

- Participări la Conferință Internațională - Facultatea de Științe ale

Educației, Universitatea ″Ștefan cel Mare″ Suceava, Suceava, 2015 și

două articole publicate în anuarul facultății;

- Simpozionul Internațional ″Copilul cu dificultăți de învățare, în

mileniul III″, Centrul Școlar de educație incluzivă ″Sfântul Andrei″,

Gura Humorului, 2015



- acordarea de premii, în bani și obiecte, tuturor elevilor performanți

și cadrelor didactice care i-au pregătit, cu prilejul Zilei Performanței

Școlare – ziua școlii, 1 iunie (cu sprijinul Asociației de părinți –

Împreună pentru o școală modernă și al sponsorilor (2012-2018);

- burse de studii pentru elevii cu rezultate deosebite

D. Domeniul funcțional: RELAȚII COMUNITARE

(proiecte educaționale și programe comunitare)

Obiective specifice:

I. Realizarea de parteneriate cu instituții, organizații, mass-media,

implicate în promovarea imaginii școlii;

II. Promovarea parteneriatului social;

III. Realizarea de schimburi de experiență între școala noastră și școli

din alte țări;

IV. Promovarea imaginii școlii prin site-ul școlii, pagina de facebook,

acțiuni de marketing educațional



Mijloace de realizare:

I.1. Programul managerial al activității educative pentru anul școlar în

curs;

I.2. Încheierea protocoalelor de colaborare cu instituțiile statului,

ONG-uri, instituții culturale, asociații profesionale etc.;

I.3. Elaborarea proiectelor de parteneriat;

II.1.Implicarea asociației de părinți în desfășurarea activităților

educative;

II.2. Proiecte școală-comunitate;

II.3. Elaborarea documentelor programului Școala Altfel;

III.1. Site-ul școlii, revista școlii, pagina de facebook, pliantul școlii,

interviuri și articole în mass-media



Acțiuni concrete/ Activități:

- organizarea elevilor pentru a participa la activitățile prevăzute prin

protocoalele încheiate;

- organizarea și desfășurarea parteneriatelor instituționale;

- participarea elevilor la activitățile educative, la concursuri și

olimpiade școlare;

- realizarea unor activități comune cu consilierul psihopedagog;

- elaborarea pliantului școlii și actualizarea periodică a site-ului și a

paginii de facebook;

- editarea revistei școlii Popas la han;

- publicarea unor articole și realizarea unor interviuri în mass-media;

- realizarea și promovarea unei activități de succes în săptămâna

Școala Altfel;

- monitorizarea activităților;

- organizarea și desfășurarea Zilei Performanței Școlare, ziua festivă a

școlii



Exemple de bună practică:

- pliantul școlii;

- site-ul şcolii: www.scoala4vatradornei.ro;

- pagina facebook a şcolii: Pro Şcoala 4 VDornei Public Group | 

Facebook;

- revista Popas la han, aflată la nr.34-35;

- articole publicate în presă, emisiuni radio-tv;

- obținerea statutului de Eco-Școală și arborarea Steagului Verde;

- elevi și cadre didactice premiate/ evidențiate în cadrul Zilei 

Performanței Școlare;

- participarea unui mare număr de elevi ai școlii la activități de 

ecologizare;

- participarea unui număr mare de elevi la activități caritabile etc.

http://www.scoala4vatradornei.ro/
https://www.facebook.com/groups/SCoaLA4/permalink/1696140710412274/


Și mai presus de toate rămâne resursa umană, 

OMUL, CALITATEA UMANĂ, 

capacitatea de a înțelege un colectiv în ansamblul său, 

dar și în datele lui particulare, efortul continuu de a-i stimula 

creativitatea, de a-i valorifica potențialul profesional și de a face 

totul pentru ca în interiorul colectivului didactic să se sudeze 

O ECHIPĂ. 

Succesul, ca și eșecul, ne aparține fiecăruia și tuturor.

Calitatea educației este 

rezultatul activității și al performanțelor echipei, în totalitatea ei.



O școală de calitate are:

un colectiv didactic implicat, cu o foarte bună pregătire

metodică și de specialitate, dispus să-și asume schimbările,

responsabil, cu abordări constructive;

manageri puternici care imprimă misiunea și viziunea școlii

întregului colectiv, dar și comunității și promovează un climat

organizațional pozitiv, stimulează capacitățile creative și

conducerea participativă, valorizând inițiativa, cunoștințele și

experiența.



Material realizat de 

prof. Voivod Ancuţa

Director Şcoala Gimnazială Nr.4, Vatra Dornei


