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1. Prezentarea şcolii 
 

Denumire: Şcoala Gimnaziala nr. 206 Bucureşti, sector 6 
Număr clase: 31 , din care 19 la clasele 0-IV şi 12 la clasele V-VIII 
Număr elevi :818 
Număr cadre didactice: 46 
Număr personal didactic auxiliar şi nedidactic : 13 
Baza materială:  
  -Cladire scoala C1- corp sali de clasa  
  -Sala de sport C2  
  -Sala multifunctionala fara cod 
 - terenuri de sport – fotbal + baschet+ tenis 
 
  - Şcoala Gimnaziala nr. 206 este situată în sectorul 6 al Municipiului 

Bucureşti în cartierul Drumul Taberei, zona de sud-vest a Municipiului Bucureşti. 
Denumirea cartierului este legată de trecutul acestor locuri unde în timpul 
Revoluţiei de la 1821 Denumirea cartierului Drumul Taberei este legată de 
trecutul acestor locuri unde în timpul Revoluţiei de la 1821, Tudor Vladimirescu 
şi-a stabilit tabara de panduri. Acest cartier prezintă o dezvoltare continuă având 
deja un Mall (Plaza România), iar al doilea (Cotroceni Park) este în construcţie. 
Un dezavantaj al zonei îl reprezintă lipsa transportului în comun subteran. 

Elevii şcolii provin dintr-o mare diversitate de medii sociale şi economice, 
majoritatea provenind din zona Valea Ialomiţei situată la periferia cartierului 
Drumul Taberei. Si din cartierul ANL Brancusi.  

În prezent, clădirea şcolii formată din parter+ 3 etaje  şi sală de sport sunt 
functionale, iar sala multifunctionala este în proces de receptie şi amenajare, cu 
fonduri BEI.  

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1980, funcţionând, mai întâi în trei schimburi, 
iar din 1992 în două schimburi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C5%A3ia_de_la_1821
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Vladimirescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Metrou
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2. Diagnoză şi analiză de nevoi 

 
 
 

 
 
 

 
Rolul şcolii în cadrul comunităţii 

 
- Număr de elevi pe post/normă didactică- ciclul primar 27,5 elevi, ciclul 

gimnazial 25,9 elevi.  

- Toate disciplinele de studii sunt acoperite cu personal didactic calificat  

-  Există numărul necesar de calculatoare cu care sunt dotate laboratorul de 
informatică şi laboratorul AEL, utilizarea calculatorului în procesul de instruire 
este îngreunat din cauza softw-ului iligibil.  

- Şcoala nu dispune de alte echipamente de calcul care să poată fi utilizate 
în procesul instructiv-educativ.  

- Şcoala dispune de alte echipamente de calcul care să poată fi utilizate în 
procesul instructiv-educativ 

 
 
 
 
 
În unitatea şcolară există o ambianţă plăcută, relaţiile dintre cadrele didactice fiind 
cordiale, iar directorul şi directorul adj. comunică permanent cu personalul didactic şi 
nedidactic.  
Elevii din Şcoala Gimnazială nr. 206 provin dintr-o mare diversitate de medii sociale 
şi economice, mulţi dintre ei provin din familii monoparentale, sau de diferite etnii, 
dar există şi elevi cu cerinţe educative speciale.  
Majoritatea părinţilor, deşi valorizează şcoala şi educaţia pe care aceasta o oferă 
elevilor, îşi susţin foarte puţin sau, de cele mai multe ori, aproape deloc copiii în 
procesul de instruire, relaţia acestora cu şcoala rezumându-se, eventual, la 
obţinerea unor informaţii cu privire la rezultatele obţinute de aceştia (note, medii). 
Există şi părinţi care, dain cauza situaţiei economice precare în care se află, 
consideră dificilă achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi echipamentelor 
necesare copiilor la şcoală.  

MODUL DE COMUNICARE AL INFORMAŢIILOR DIN ŞI ÎNSPRE COMUNITATE ESTE UNEORI ANEVOIOS, DIN 

CAUZA UNEI MULTITUDINI DE FACTORI CARE ŢIN ÎN PRINCIPAL DEDISPONIBILITATEA REDUSĂ DE TIMP A 

REPREZENTANTILOR  INSTITUTIILOR DIN COMUNITATE PENTRU A PARTICIPA LA ÎNTÂLNIRI, WORK.-SHOP-
URI, LECTORATE ETC, COMUNE. 

 
 
 
 

I. DOMENIUL CURRICULUM ŞI VIAŢĂ  ŞCOLARĂ 

Analiza informaţiilor de tip cantitativ  
 

Analiza informaţiilor de tip calititativ  
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POLITIC   
       Politicile din ultimii ani în domeniul educaţiei din România au continuat    
reforma sistemului pentru alinierea completă a acestuia la acquis-ul 
comunitar. Acum, problematica învăţământului preuniversitar trebuie 
raportată la implicaţiile pe care dezvoltarea educaţiei le are asupra procesului 
de aderare. Consiliul European de la Barcelona din 2002 a ratificat planul 
detaliat de lucru pentru implementarea obiectivelor sistemelor educaţionale şi 
de formare profesională din Europa pentru perioada 2001-2010: 

  Obiectivul strategic 1 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor 
educaţionale şi de formare profesională din Uniunea Europeană  

1.1 Îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor 

1.2 Dezvoltarea competenţelor necesare societăţii cunoaşterii 

1.3 Asigurarea accesului tuturor la tehnologia informaţiei şi comunicării  

1.4 Creşterea recrutării pentru studii ştiinţifice şi tehnice 

1.5 Utilizarea la maximum a resurselor 

  Obiectivul strategic 2  Facilitarea accesului tuturor  în sistemele 
educaţionale şi de formare profesională 

2.1 Îmbunătăţirea educaţiei şi formării cadrelor didactice şi formatorilor 

2.2 Dezvoltarea competenţelor necesare societăţii cunoaşterii 

2.3 Asigurarea accesului tuturor la tehnologia informaţiei şi comunicării  

  Obiectivul strategic 3 Deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare 
profesională  

3.1 Întărirea legăturilor cu munca, cercetarea şi societatea în întregul său 

3.2 Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

3.3 Îmbunătăţirea învăţării limbilor moderne 

3.4 Creşterea mobilităţii şi schimbului 

3.5 Întărirea cooperării europene 

Asumarea de către România a Planului detaliat de lucru asupra obiectivelor 
sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Europa,  ratificat de 
Consiliul European de la Barcelona, în 2002, şi a Declaraţiei Miniştrilor Europeni 
ai educaţiei şi formării profesionale şi a Comisiei Europene cu privire la 
consolidarea cooperării europene în formarea profesională- „Declaraţia de la 
Copenhaga”, convenită la Copenhaga în 2006, determină ca obiectivele actuale 
ale reformei învăţământului în România să vizeze finalităţile, curriculum-ul, 
structura învăţământului, accentuarea dimensiunii acţionale în formarea elevilor.    

ANALIZA PEST 
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Contextul politic intern şi internaţional din domeniul educaţiei sunt, deci, 
favorabile  dezvoltării şcolii, pe liniile ei deja tradiţionale (tehnologii informaţionale 
şi de comunicaţie, limbi moderne, parteneriate interne şi externe). 

Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învăţământul preuniversitar 
românesc este reglementat prin următoarele documente: 

 
 Legea învăţământului nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin O.M.N.E.C.S. nr. 5079/31.08.2016;  
 Statutul elevului conform OM_4742_10.08.2016 
 O.M.Ed.C. nr. 5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării 

studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu; 
 Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în 

învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.ORDIN NR. 3844/2016 DIN 24 

MAI 201687/29.07.2005  
 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar în vederea acreditării OM 87/2016. 
 Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013 - Guvernul României; 
 Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen 

scurt şi mediu pentru formarea profesională continuă, 2005-2010 nr. 
875/28.07.2005;  

 Strategia M.Ed.C. pentru perioada 2006 – 2008; 
 Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar aprobată prin 

Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 martie 2005; 
 O.M.Ed.C. 5001 / 31.08.2006 privind Metodologia de Organizare şi 

desfăşurare a EVALUARII NATIONALE CLASELE 2, 4, 6, 8 conform 
OMENCS 4787/30.08. 2017 SI OMEN 4793/31.08.2017 

 O.M.Ed.C. 4762 / 26.07.2006 privind Repartizarea Fondurilor în vederea 
dotării laboratoarelor şcolare de biologie, fizică, chimie; 

 O.M.Ed.C. 4763 / 26.07.2006 privind aprobarea Metodologiei privind 
repartizarea de fonduri în vederea dotarii cabinetelor de consiliere 
psihopedagogica şi a cabinetelor de logopedie; 

 O.M.Ed.C. 4726 / 19.07.006 privind aprobarea Metodologiei privind 
achiziţiile în vederea actualizării şi îmbogăţirii fondului de carte al 
bibliotecilor şcolare şi bibliotecilor Casei Corpului Didactic.   

 O.M.Ed.C. 4764 / 26.07.2006 privind aprobarea Metodologiei privind 
repartizarea fondurilor în vederea dotării unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu echipamente, aparate şi materiale sportive. 

 
ECONOMIC   

Schimbarea economică şi socială modifică competenţele de bază pe care 
trebuie să le aibă fiecare persoană pentru a fi capabilă să participe activ la 
activitatea productivă, la viaţa în familie şi la toate nivelurile vieţii în 
comunitate- de la nivelul local, la cel european. Aceste competenţe au fost 
stabilite de  Consiliul European de la Lisabona: deprinderile în domeniul 
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tehnologiei informatice, limbile străine, cultura tehnologică, spiritul 
antreprenorial şi competenţele sociale.  

Unele dintre aceste deprinderi sunt noi (de exemplu alfabetizarea digitală), 
altele, cum sunt limbile străine, devin din ce în ce mai importante pentru un 
număr din ce în ce mai mare de oameni. La fel de importante devin şi 
deprinderile sociale precum încrederea în sine, auto-orientarea şi asumarea 
riscurilor, pentru că oamenii trebuie să se comporte mult mai autonom decât 
în trecut. Deprinderile antreprenoriale  oferă capacităţi pentru a se îmbunătăţi 
performanţele individuale la locul de muncă şi a se diversifica activităţile 
firmei/companiei. Ele contribuie, în acelaşi timp, şi la crearea de noi locuri de 
muncă, atât în cadrul întreprinderilor deja existente, în special IMM-uri, dar şi 
al micilor întreprinzători.  

A învăţa cum să înveţi, să te adaptezi la schimbare şi să dai un sens 
fluxului de informaţii  sunt deprinderi pe care trebuie să le dobândească 
fiecare persoană. Angajatorii îşi cresc simţitor cerinţele privind capacitatea de 
învăţare, de dobândire rapidă de noi deprinderi şi de adaptare la situaţii şi 
provocări noi   

Stăpânirea temeinică acestor deprinderi este fundamentală şi reprezintă 
baza, începutul învăţării permanente. Piaţa muncii din zilele noastre solicită 
schimbări permanente ale deprinderilor de bază, ale calificărilor şi ale 
experienţei. Absenţa sau nepotrivirea competeţelor, în special în ceea ce 
priveşte TIC sunt recunoscute ca fiind cauzele de bază în creşterea şomajului 
în anumite regiuni, ramuri industriale sau în cadrul grupurilor sociale 
dezavantajate. Pentru aceste persoane care nu au reuşit să dobândească 
pragul relevant de deprinderi de bază, trebuie să li se ofere oportunităţi 
continue de a le dobândi. Un rol foarte important în această privinţă îl joacă, 
pe lângă sistemele formale de instruire, sistemele non-formale  

Social   
Unitatea de învăţământ trebuie să răspundă cerinţelor exprimate la nivelul 

comunităţii de o paletă largă de grupuri ţintă, din care cel mai important a fost 
şi va rămâne grupul ţintă al părinţilor.  
Grupul ţintă  părinţi 

1) Grupul oamenilor de afaceri  
- au venituri  mari; 
- manifestă interes pentru servicii educaţionale de calitate ; 
- aspiră la învăţământul superior; 
- aspiră la o carieră strălucită în ţară şi în străinătate. 

2) Grupul salariaţilor şi întreprinzătorilor particulari : 
- aspiră la o carieră în ţară şi în străinătate; 
- au posibilităţi materiale reduse care împiedică susţinerea 

instruirii elevilor; 
- aspiră spre învăţământ superior. 

3)Grupul persoanelor cu venituri mici (şomeri, pensionari, venituri minime 
pe economie): 
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- interes redus pentru formare profesională pe ruta liceu, 
urmărind formarea eventual formarea profesională şi  integrarea  
rapidă de pe piaţa muncii 

- nivelul redus al veniturilor constituie o barieră pentru susţinerea 
pregătirii la nivelul exigenţelor şi concurenţei de pe piaţă 

4) Grupul ţintă elevi 

- redus numeric de la an la an şi datorită tendinţelor demografice 
în descreştere; 

- motivaţie scăzută pentru pregătire a unui număr crescut de 
copii, datorită faptului că efortul depus nu îl regăsesc la 
integrarea pe piaţa muncii ;   .  

 

TEHNOLOGIC   
Nivelul crescut la care a ajuns în prezent ştiinţa şi tehnica, îşi pune 

amprenta şi în pregătirea elevilor. Astfel, generalizarea utilizării 
echipamentelor informatice, a soft-urilor educaţionale, manageriale şi a noilor 
tehnologii la toate nivelurile învăţământului preuniversitar, sunt de natură să 
asigure condiţiile necesare pentru derularea unui învăţământ de calitate, 
interactiv, centrat pe elev .  

Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ 
preuniversitar îl reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice 
cultură generală (alte specialităţi decât informatica) în privinţa utilizării 
programelor informatice şi a mijloacelor moderne de comunicare.  
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Puncte tari 

 Existenţa şi aplicarea Planului 
cadru pentru fiecare ciclu de 
şcolaritate 

 Existenţa programelor şcolare şi 
a manualelor alternative la nivel 
naţional şi local 

 Trunchiul comun şi curriculumul 
la decizia şcolii reflectă nevoile 
de pregătire de bază a elevilor   

 Curriculumul pus la dispoziţia 
elevilor le oferă şanse egale 
pentru pregătirea examenelor  

 CDŞ-ul este în concordanţă cu 
resursele disponibile  

 Obţinerea anuală de premii la 
concursurile şi la olimpiadele 
şcolare organizate la disciplinele 
de învăţământ 

 Program de pregătire 
suplimentară a elevilor pentru 
examene 

Puncte slabe 
 Incapacitatea unor cadre didactice 

de a recepta şi aplica metode şi 
tehnicile moderne de învăţare şi 
evaluare 

 Curriculumul răspunde parţial 
nevoilor şi intereselor comunităţii 
locale 

 CDŞ este proiectat consultând 
sporadic reprezentanţii comunităţii 
locale 

 Programe şcolare încărcate şi 
lipsa unor mijloace auxiliare pentru 
uzul elevilor la clasele: 6,7,8. 

 Insuficientă dotare cu echipamente 
de calcul pentru elevi şi profesori 
pentru a folosi echipamentul de 
calcul în procesul de instruire  

 Majoritatea documentelor de 
proiectare didactică sunt scrise 
manual 

 O mare parte din părinţi nu 
participă la activităţile şcolii şi nu 
susţin copiii în procesul de instruire  

 Număr seminficativ de cadre 
didactice care nu au competenţe 
de utilizare a calculatorului  

Oportunităţi 
 Parteneriate cu unităţi de 

învăţământ din Europa 
 Posibilitatea aplicării realiste a 

programelor de învăţământ, 
activitatea concentrându-se pe 
elevi şi nu pe colectivitate, 
asigurându-se astfel un raport 
just între „ educaţia pentru toţi şi 
educaţia pentru fiecare” 

 Orientarea acţiunilor evaluative 
cu precădere către zonele 
valorilor personalizate ale 
gândirii critice, interpretării şi 
manifestării autonome, 
independente 

 

Ameninţări 
 
 Buget modest  
 Insuficienţa resurselor financiare pentru 
dezvoltarea şi modernizarea bazei 
materiale a şcolii  

 

 

ANALIZA SWOT 
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Puncte tari 
 
Existenţa şi aplicarea Planului cadru 
pentru fiecare ciclu de şcolaritate  
Existenţa programelor şcolare şi a 
manualelor alternative la nivel naţional şi 
local  
Trunchiul comun şi curriculumul la 
decizia şcolii reflectă nevoile de pregătire 
de bază a elevilor  
Curriculumul pus la dispoziţia elevilor 
le oferă şanse egale pentru pregătirea 
examenelor  
CDŞ-ul este în concordanţă cu 
resursele disponibile  
Obţinerea anuală de premii la 
concursurile şi la olimpiadele şcolare 
organizate la disciplinele de învăţământ  
Program de pregătire suplimentară a 
elevilor pentru examene  

 

Puncte slabe 
 Număr insuficient de săli de 

clasă  
 Lipsa arhivei  
 Lipsa cabinetului de consiliere 

psihopedagogică 
 Lipsa spaţiului adecvat pentru 

bibliotecă, atelier mecanic, 
vestiar personal îngrijire 

 Insuficienta dotare (cantitativă şi 
calitativă) cu mijloace şi 
materiale specifice desfăşurării 
preocesului instructiv-educativ 

 Venituri extrabugetare mici 
 Alocări bugetare insuficiente 

pentru achiziţionarea 
consumabilelor  
 

Oportunităţi 
Oportunităţi  
Parteneriate cu unităţi de învăţământ 
din Europa  
Posibilitatea aplicării realiste a 
programelor de învăţământ, activitatea 
concentrându-se pe elevi şi nu pe 
colectivitate, asigurându-se astfel un 
raport just între „ educaţia pentru toţi şi 
educaţia pentru fiecare”  
Orientarea acţiunilor evaluative cu 
precădere către zonele acestora: 

 clădirii cuprinzând sala de 
festivităţi + anexe   

 Desfăşurarea unor proiecte de 
parteneriat cu instituţii din 
comunitate  

 Colaborarea cu Consiliul Local 
şi Primăria sectorului 6 

 Programului de guvernare care 

Ameninţări 
 
Lipsa de implicare a părinţilor în 
stabilirea CDŞ  
Programul încă excesiv informaţional 
şi încărcat  

 

II. DOMENIUL RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

ANALIZA SWOT 
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prevede dotarea şcolilor 
 Atragerea de noi surse de 

finanaţare (contracte de 
sponsorizare, programe de 
finanţare, donaţii) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Colectivul didactic de predare, în anul şcolar 2018-2019, este constituit din 45 
profesori, după cum urmează:  
Cadre didactice de predare: 46, din care  
- cu studii superioare: 45  
-  profesori (S) - 40 

- doctorat-2 

- institutor (SSD) 1  

- învăţători: 1  

- pensioner-1 

-- fără studii corespunzătoare: 0  

- profesori metodişti 1 

 Din punctul de vedere al asigurării cu personal didactic calificat situaţia se 
prezintă astfel:   

  Cadre didactice calificate 100% 

  Cadre didactice necalificate  0     

Disciplina  Număr 
posturi   

Titulari  Suplinitori  Calificaţi  Necalificaţi  

Limba şi literatura română 
3,56 3 0 3  

Limba franceză 1 1 0 1  

Limba engleză 2.44 3 1 4  

Limba germană 1 1 0 1  

Limba latină 0,17 0 1  1  

Matematică 3,53 4 1 4  

Fizică  1 0 1 1  

Chimie 0.67 0 1 1  

Biologie 1 0 1 1  

Educatie sociala 0.56 2 1 3  

Istorie  1,11 1 1 2  

Geografie  0.83 1 0 1  

Religie  1,72 2 0 2  

III. DOMENIUL RESURSE UMANE 

Analiza informaţiilor de tip cantitativ  
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Structura personalului didactic pe grade didactice şi vechime în liceu se prezintă 
astfel: 

Debutant Definitivat Gradul II Gradul I Doctorat 

3 12 7 20 2 

Numărul posturilor normate pentru personalul didactic-auxiliar şi 
nedidactic, conform statului de funcţii aprobat pentru anul şcolar 2018-
2019 este următorul:    

 Secretar şef- 1 post 

 Secretar – 1 post 

 Bibliotecar- 0,5 post 

 Administrator  de patrimoniu- 1 post  

 Administrator financiar-0,5 

 Informatician- 2 posturi 

 Personal de îngrijire- 4 posturi  

 Personal de pază- 2 posturi  

 Muncitor calificat intretinere imobil , fochist- 2 posturi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie muzicală 0,67 0 1 1  

Educaţie plastică 0,67 1 0 1  

Educatie tehnologică 0.67 0 2 2  

Educatie fizica 3.44 3 1 4  

TIC 0,67 0 1 1  

Invăţători/institutori 19 18 1 19  
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Puncte tari 
 Cadre didactice calificate la 

toate disciplinele; 
 Cadre didactice cu 

performanţe profesionale; 
 Profesori cu aptitudini, 

pasiune şi experienţă în 
desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extraşcolare; 

 Cadre didactice care au 
parcurs stagii şi cursuri de 
formare continuă; 

 Personal didactic auxiliar cu 
experienţă; 

 Colaborarea cu Jandarmeria 
şi Poliţia de proximitate 
pentru paza şi securitatea 
elevilor în incinta şcolii; 

 Pregătirea managerială a 
directorului; 

 Relaţii interpersonale bazate 
pe colaborare, deschidere, 
comunicare; 

 Disponibilitatea unor cadre 
didactice pentru propria 
dezvoltare profesională şi 
pentru aplicarea principiilor 
şi strategiilor reformei. 

 Colaborarea şcolii cu 
Administraţia Şcolilor sector 
6; 

 80% din totalul elevilor de 
clasa a VIII-a au promovat 
Testele naţionala 

 

Puncte slabe 
 Inerţia unor cadre didcatice şi 

neimplicarea acestora în propria 
pregătire profesională; 

 Scăderea evidentă de la un la 
altul a nivelului de pregătire şi în 
special a atitudinilor 
comportamentale ale elevilor; 

  Consilier şcolar -0,5 norma 
 Personal  nedidactic  auxiliar în 

număr redus; 
 Lipsa de implicare a majorităţii 

cadrelor didactice în activităţile 
comisiilor de lucru şi metodice; 

 Asistenţă medicală şi medicul 
şcolar împreună cu Liceul 
„Antim Ivireanu 

 Lipsa unei culturi 
organizaţionale care să 
stimuleze comunicarea 
deschisă, participarea, 
implicarea şi inovaţia cadrelor 
didactice. 

 Mentalitatea unui număr 
semnificativ de cadre didactice 
de a nu se implica  în procesul 
de decizie, proiectare şi 
planificare  

 Absenţa educaţiei pentru 
colaborare a mai  multor cadre 
didactice 

Oportunităţi 
 Facilităţi acordate de stat 

pentru copiii proveniţi din 
familii sărace; 

 Colaborări şi parteneriate cu 
ONG-uri cu activitate în 
domeniul educativ;  

 Participarea la programele 
de formare continuă şi 
perfecţionarea metodică şi 

Ameninţări 
 Lipsa de interes a unor părinţi în 

raport cu educaţia şi evoluţia 
propriilor copii 

 Scăderea populaţiei şcolare; 
 Pensionareacadrelor didactice 

cu experienţă; 
 Plecarea cadrelor didactice spre 

alte domenii mai bine plătite; 
 Instabilitatea economică şi 

Analiza SWOT a resurselor umane 
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în specialitate; 
 Participarea la stagii de 

formare continuă prin 
programele europene; 

 Programe de formare 
continuă a personalului 
didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic. 

socială, dublată de lipsa de 
motivaţie a unor cadre 
didactice. 

 Presiunea problemelor curente 
care nu lasă timp pentru întâlniri 
şi lucru în echipă  

 

         

2.2.5         Informaţii cu privire la elevi 
 

            Şcoala Gimnaziala Nr. 206  are un număr de 818  de elevi, cu vârste 
cuprinse între 6 şi 17 ani, cursurile desfăşurându-se pe parcursul a 8 ani de 
studiu. La sfârşitul clasei a VIII-a, elevii de la gimnaziu susţin Testele Naţionale, 
atât la cultura generală. 

Numărul claselor şi al elevilor în anul şcolar 2021-2022 este prezentat în 
tabelul de mai jos: 

 

CLASA 
NUMĂR DE 
CLASE 

NUMĂR ELEVI 
TOTAL 

DIN CARE: 

FETE BĂIEŢI 

Pregatitoare 4 80 40 40 

I 4 93 31 62 

II 4 103 43 60 

III 3 92 50 42 

IV 4 96 53 46 

TOTAL primar  19 479 200 279 

V 3 81 36 45 

VI 3 83 33 50 

VII 3 78 38 40 

VIII 3 97 42 55 

TOTAL gimnazial 12 339 149 190 

TOTAL GENERAL 31 818 349 469 

Provenienţă: Mediul urban: 100 % 

Se constată că din cauza numărului mare de ore prevăzute de Planul-
cadru şi a programelor şcolare încărcate, elevii manifestă interes scăzut faţă de 
învăţătură, faţă de propria dezvoltare a personalităţii şi faţă de viaţa şcolii. 
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Proveniţi din repetenţie      
 

Clasa Număr elevi 

IV 1 

V 1 

VI 2 

VII 1  

VIII 0 

 
Cu vârsta mai mare decât vârsta normală:  
 

Clasa Număr elevi 

II 0 

III 0 

IV 1 

V 0 

VI 2 

VII 1 

VIII 0 

 
 

 
 
 

Puncte tari 
 Rata de promovabilitate de 

aproximativ 98% la clasele V-
VIII; 

 Promovabilitatea la Testele 
Naţionale 86%; 

 Deschiderea tinerei generaţii 
către operarea pe calculator, 
beneficiind astfel de informaţii 
utile pentru activitatea lor 
artistică; 

 Elevi fără probleme majore de 
disciplină; 

 Implicarea unor elevi în 
problemele specifice vârstei şi 
şcolii lor; 

 

Puncte slabe 
 Elevi cu pregătire generală 

medie şi slabă;  
 Absenteismul unora dintre 

elevi; 
 Clase cu efective mici de 

elevi, care sunt în pericol de a 
se desfiinţa; 

 Lipsa consilierii şcolare 
generale şi de specialitate a 
elevilor; 

 Scăderea evidentă, de la un 
an la altul, a nivelului de 
pregătire şi, în special, a 
atitudinilor comportamentale 
ale elevilor care intră pe 
băncile şcolii; 

 Bariere în relaţia profesor-
elev. 

Oportunităţi 
 Facilităţi acordate de stat 

pentru copiii proveniţi din 

Ameninţări 
 Scăderea populaţiei şcolare în 

special la nivel primar şi 

Analiza SWOT cu privire la elevi 
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familii sărace; 
 programe şi proiecte 

extraşcolare în care sunt 
angrenaţi elevii; 

  

gimnazial şi datorită scăderii 
naturale; 

 Plecarea elevilor către alte 
şcoli;  

 Lipsa de motivaţie a unor 
elevi; 

 Scăderea siguranţei elevilor în 
afara şcolii; 

 
 
 
 
 Atât relaţia cu comunitatea, cât şi relaţia cu parteneri din ţară şi din 
străinătate, reprezintă o componentă deosebit de importantă pentru dezvoltarea 
dimensiunii europene în educaţia pe care şcoala o oferă.   

  Şcoala noastră tinde spre performanţă în tot ceea ce face, urmărind 
punerea în valoare a aptitudinilor şi creativităţii elevilor, cultivarea talentului 
acestora, dar şi a disciplinei şi respectului elevilor faţă de semeni.  Pentru 
aceasta, Şcoala Gimnaziala  nr. 206 promovează relaţii pozitive de parteneriat 
educaţional cu familiile elevilor, cu şcoli din ţară şi din străinătate, cu instituţii 
de cultură naţionale şi locale, cu organele şi instituţiile comunităţii locale, cu 
sindicatele etc.  
 Organizarea şi funcţionarea relaţiilor de parteneriat social în cadrul 
comunităţii se concretizează prin încheierea unor Protocoale de colaborare, a 
unor Convenţii de parteneriat, precum şi prin alte forme (sponsorizări, donaţii).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. DOMENIUL RELAŢIA CU COMUNITATEA 

Şcoala  
Gimnaziala 
nr. 206 
 

Biserica Primăria 
sector 6 

Familia Consiliul local 
sector 6 

Poliţia  

ONG-uri 

Direcţia de 
sănătate publică  

MEdC 

CCD 

ISMB 

ARACIP Alte unităţi de 
învăţământ 

Parteneri externi 
din Europa 

Instituţii de cultură 
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Puncte tari 
 deschiderea largă pentru 

încheierea de parteneriate în 
plan local, naţional şi 
internaţional, cu fundaţii, 
organizaţii şi organisme bine 
structurate, în vedeea 
implementării de programe 
educaţionale internaţionale 

 relaţii pozitive de parteneriat 
educaţional cu familiile 
elevilor 

 relaţii pozitive de parteneriat 
educaţional cu autoritatea 
locală, poliţia şi biserica 

 relaţii pozitive de parteneriat 
educaţional cu sindicatele 

 parteneriat educaţional cu o 
şcoală din Anglia 

Puncte slabe 
 majoritatea elevilor provin din 

familii modeste, care nu  au 
posibilitatea de a se implica în 
dezvoltarea bazei materiale a 
şcolii  

 lipsa unor relaţii de parteneriat 
cu şcoli din ţară sau din 
străinătate 

 lipsa unor proiecte de 
dezvoltare a bazei materiale 
cu finanţarea partenerilor 
sociali (agenţi economici, 
întreprinzători, bănci) 

 lipsa de implicare a 
profesorilor în identificarea de 
parteneri capabili să sprijine 
activitatea unităţii de 
învăţământ (sponsori, 
donatori) 

 blocaje în comunicarea oficială 
 circulaţia deficitară a 

informaţiei 
 lipsa feed-back-ului 
 

Oportunităţi 
 derularea de programe şi 

parteneriate la nivelul 
comunităţii locale, la nivel 
naţional şi internaţional, cu 
fundaţii şi organizaţii 
neguvernamentale, având ca 
ţintă aprofundarea unei 
pregătiri bine fundamentate, 
în plan social, cultural  

Ameninţări 
 lipsa de implicare a 

partenerilor sociali în 
prevenirea şi rezolvarea unor 
situaţii problemă ale elevilor 

 lipsa de implicare a partenrilor 
sociali în identificarea şi 
promovarea imaginii şi 
valorilor şcolii 

 implicarea insuficientă a unora 
dintre părinţii elevilor în actul 
educaţional 

 
 
 
 

ANALIZA SWOT 



Planul de dezvoltare al Şcolii Gimnaziale nr. 206, sector 6 

18 

 
3. Viziunea  

 
“Grija pentru copil şi pentru destinul lui trebuie să constituie întotdeauna 

interesul principal al tuturor eforturilor. Nu uitaţi asta niciodată în mijlocul 
diagramelor şi ecuaţiilor voastre. Imperativul moral este cel mai preţios bun al 
umanităţii”  (Albert Einstein) 

Şcoala Gimnaziala  nr. 206 este o şcoală deschisă şi flexibilă care răspunde 
intereselor, aptitudinilor şi aspiraţiilor tuturor copiilor, indiferent de religie, etnie, 
sex, deficienţe fizice sau psihice.  

 
 
 

4. Misiunea şcolii 
 
Misiunea Şcolii Gimnaziala nr. 206 este cunoaşterea, înţelegerea şi 

satisfacerea integrală a nevoilor de dezvoltare ale fiecărui elev, pentru a  se 
realiza dobândirea de către aceştia a competenţelor de bază incluse în 
concluziile  Consiliului European de la Lisabona (paragraful 26): deprinderile în 
domeniul tehnologiei informatice, limbilor străine, cultura tehnologică, spiritul 
antreprenorial şi competenţele sociale.  

 

Deviza noastră:      „Fiecare copil contează!” 

    „Every child matters!” 

 
5. Scopurile /ţintele strategice 

1. Crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru 
elevi 

2. Dezvoltarea la elevi a competenţelor de bază necesare într-o 
societate şi economie bazate pe cunoaştere (deprinderile în 
domeniul tehnologiei informatice, limbile străine, cultura 
tehnologică, spiritul antreprenorial şi competenţele sociale)  

3. Sprijinirea elevilor care provin din familii defavorizate în vederea 
finalizării claselor I-VIII  

4. Dezvoltarea unui CDŞ adecvat nevoilor identificate în educaţie, 
ţinând cont şi de opţiunile părinţilor şi elevilor 

5. Asigurarea accesului tuturor elevilor şi cadrelor didactice din şcoală 
la tehnologia modernă de calcul şi de comunicare  

6. Dezvoltarea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a 
timpului liber prin implicarea partenerilor din comunitate în aceste 
activităţi 

7. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, 
motivarea şi menţinerea profesorilor cu rezultate bune în pregătirea 
elevilor 
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8. Extinderea colaborării şcolii cu alte instituţii de învăţământ din 
Municipiul Bucureşti şi din Uniunea Europeană, cu actori de bază 
din comunitate (autoritatea locală, biserica, ONG-uri, familie) pentru 
a se asigura apropierea între oameni, cunoaşterea şi acceptarea 
reciprocă 
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6. Abordările strategice 
 

 Dezvoltarea 
curriculară 

Dezvoltarea 
resurselor umane 

Dezvoltarea bazei 
materiale şi atragerea 
de resurse financiare 

Dezvoltarea relaţiilor 
comunitare şi a 
parteneriatului social 

Crearea în şcoală a unui climat 
de siguranţă fizică şi psihică 
pentru elevi 

Relaţii deschise 
amicale între profesori 
şi elevi   
Discipline de CDŞ 
legate de comunicare 
 

Programe de formare 
a cadrelor didactice 
pentru comunicare, 
negociere şi 
participare  
Lectorate cu părinţii 
în colaborare cu 
Poliţia locală şi 
Jandarmeria  

Achiziţionarea de 
sisteme de supraveghere 
video 
 Amenajarea unui 
cabinet de consiliere 
psihopedagogică  

Colaborarea cu Poliţia 
locală şi jandarmeria 
Sprijin din partea 
Primăriei 
 

Dezvoltarea la elevi a 
competenţelor de bază 
necesare într-o societate şi 
economie bazate pe cunoaştere 
(deprinderile în domeniul 
tehnologiei informatice, limbile 
străine, cultura tehnologică, 
spiritul antreprenorial şi 
competenţele sociale)  

Utilizarea mijloacelor 
TIC în procesul de 
predare-învăţare 
Educarea elevilor prin 
disciplinele de trunchi 
comun şi CDŞ 
Formarea 
competenţelor de 
utilizare a calculatorului 
de către elevi 
Promovarea metodelor 
alternative de evaluare 
Reconsiderarea 
mecanismelor de 
evaluare centrate pe 
elev, în paralel cu 
raportarea la 
standardele naţionale 
şi europene de 

Programe de formare 
a cadrelor didactice 
pentru a utiliza noile 
tehnologii didactice, 
activ-participative 
Programe de formare 
a cadrelor didactice 
pentru a utiliza 
standardele de 
performanţă în 
evaluare  
Valorificarea 
competenţei şi 
experienţei 
profesorilor de 
prestigiu 
 

Dotarea cu echipamente 
şi tehnică de calcul a 
tuturor catedrelor 
(copiator, scanner, 
calculatoare, imprimantă) 
Achiziţionarea de 
calculatoare conectate la 
Internet, 
videoproeictoare cu 
ecran de proiecţie flip-
chart-uri pentru fiecare 
clasă şi laborator 
 Achiziţionarea de 
materiale didactice 
adecvate pentru toate 
disciplinele de 
învăţământ  

Participare la programe 
şi proiecte naţionale şi 
internaţionale (Granturi 
de Dezvoltare Şcolară, 
Comenius, Leonardo etc)  
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performanţă 

Sprijinirea elevilor care provin 
din familii defavorizate în 
vederea finalizării claselor I-VIII 

Programe de pregătire 
a  aelevilor pentru 
examene 
CDŞ adecvat nevoilor 
şi nivelului de 
dezvoltare al copiilor 
Reconsiderarea 
mecanismelor de 
evaluare centrate pe 
elev, în paralel cu 
raportarea la 
standardele naţionale 
şi europene de 
performanţă 
 

Angajarea unui 
consilier şcolar  
Formarea cadrelor 
didactice pentru noua 
programă de 
consiliere şi orientare  

Acordarea de burse şi 
ajutoare stabilite de 
Guvern (programul 
Laptele şi cornul, 
rechizite gratuite, burse, 
Euro 200) 

Participare la programe 
şi proiecte naţionale şi 
internaţionale (Granturi 
de Dezvoltare Şcolară, 
Comenius, Leonardo etc)  

Dezvoltarea unui CDŞ adecvat 
nevoilor identificate în educaţie, 
ţinând cont şi de opţiunile 
părinţilor şi elevilor  

Utilizarea metodelor 
activ-participative în 
procesul de predare-
învăţare 

Formarea cadrelor 
didactice pentru 
realizarea de cursuri 
opţionale  

Achiziţionarea de 
calculatoare şi 
conectarea lor la Internet 

Chestionarea partenerilor 
sociali în legătură cu 
oferta de opţionale 

Asigurarea accesului tuturor 
elevilor şi cadrelor didactice din 
şcoală la tehnologia modernă 
de calcul şi de comunicare  

Utilizarea TIC în 
procesul de predare 
Pregătirea elevilor 
pentru utilizarea 
calculatorului  

Formarea cadrelor 
didactice pentru 
utilizarea 
calculatorului  

Informatizarea bibliotecii 
Achiziţionarea de 
calculatoare conectate la 
Internet, 
videoproeictoare cu 
ecran de proiecţie flip-
chart-uri pentru sălile de 
clasă şi laboratoare 

Participare la programe 
şi proiecte naţionale şi 
internaţionale (Granturi 
de Dezvoltare Şcolară, 
Comenius, Leonardo etc)  

Dezvoltarea ofertei de activităţi 
extraşcolare şi de petrecere a 
timpului liber prin implicarea 
partenerilor din comunitate în 
aceste activităţi 

Programe de 
dezvoltare a unei 
atitudini pozitive a 
elevilor faţă de şcolală 
şi crearea de 

Formarea cadrelor 
didactice pentru 
managementul de 
proiect 

Achiziţionarea de 
materiale necesare 
pentru organizarea, 
derularea şi diseminarea 
de activităţi extraşcolare 

Participare la programe 
şi proiecte naţionale şi 
internaţionale (Granturi 
de Dezvoltare Şcolară, 
Comenius, Leonardo da 
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deprinderi de gândire 
creativă 
Program de realizare a 
unei reviste şcolare în 
parteneriat cu parteneri 
din comunitate  
Participare la programe 
de educaţie 
antreprenorială  

şi de petrecere a timpului 
liber  

Vinci etc)  

Centrarea managementului 
resurselor umane pe 
recrutarea, motivarea şi 
menţinerea profesorilor cu 
rezultate bune în pregătirea 
elevilor 

Relaţii deschise, 
amicale între cadrele 
didactice din şcoală şi 
între acestea şi 
conducerea şcolii 
Diseminarea 
exemplelor de bună 
practică în cadrul unor 
simpozioane, seminarii, 
work-shop-uri 
Urmărirea elevilor şi 
absolvenţilor pe tot 
parcursul şcolarităţii, 
până la integrarea pe 
piaţa muncii 
 

Încurajarea 
performanţelor 
individuale, prin 
stimularea şi 
recompensarea 
acestora 
Creşterea gradului de 
reponsabilitate prin 
motivare şi 
recompensare 
Atribuirea resurselor 
de putere în funcţie 
de calităţile 
personale şi 
profesionale 
Formarea 
managerială a 
membrilor Consiliului 
de administraţie 

Acordarea de distincţii şi 
premii cadrelor didactice 
cu rezultate deosebite în 
pregătirea elevilor la 
clasă (salariu de merit, 
gradaţie de merit, fondul 
de premiere de 2%, 
diplome şi distincţii) 

Parteneriate cu 
autorităţile locale în 
vederea sprijinirii 
cadrelor didactice tinere, 
care au performanţe 
bune în pregătirea 
elevilor  

Extinderea colaborării şcolii cu 
alte instituţii de învăţământ din 
Municipiul Bucureşti şi din 
Uniunea Europeană, cu actori 
de bază din comunitate 
(autoritatea locală, biserica, 

Relaţii deschise, de 
colaborare cu toţi 
partenerii cheie din 
comunitate (autoritatea 
locală, DGASPCD 
sector 6, biserica, 

Dezvoltarea 
competenţelor de 
comunicare a 
cadrelor didactice şi 
a echipei de 
management a şcolii 

Tipărirea şi răspândirea 
în comunitate a unor 
materiale promoţionale 
(reviste, broşuri, afişe 
etc) 

Realizarea unor proiecte 
în parteneriat, inclusiv cu 
finanţare externă 
(Granturi de Dezvoltare 
Şcolară, Leonardo da 
Vinci etc) 



Planul de dezvoltare al Şcolii Gimnaziale nr. 206, sector 6 

23 

ONG-uri, familie) pentru a se 
asigura apropierea între 
oameni, cunoaşterea şi 
acceptarea reciprocă 

familiile elevilor, ONG-
uri etc) 
Organizarea de 
manifestări educative 
având ca temă 
colaborarea în cadrul 
comunităţii  
Simplificarea 
transmiterii fluxului 
informaţional în şi 
dinspre comunitate  
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7. Acţiuni/măsuri 
 

Implementarea strategiilor se va face pe baza unor programe şi planuri 
operaţionale pe domenii de activitate . 

 
7.1  Programele  de dezvoltare curriculară vor urmări : 
 

 Elaborarea unei oferte curriculare în concordanţă cu Planul cadru, 
urmărindu-se consecvent ca prin CDŞ să răspundem cerinţelor educative 
ale elevilor noştrii, familiilor acestora şi comunităţii; 

 Proiectarea unui curriculum la decizia şcolii cu valoare formativă şi 
pedagogică, care să permită obţinerea unor trasee educaţionale aşteptate 
de elevi; 

 Reconsiderarea mecanismelor de evaluare centrate pe elev, în paralel cu 
raportarea la standardele naţionale şi europene de performanţă; 

 Promovarea metodelor alternative de evaluare; 

 Utilizarea unor metode de predare moderne, activ-participative, 
experimentale (înregisrări video, kinetograme, literatura de specialitate, 
Internetul etc); 

 Trecerea de la cultura generală universalistă la cea funcţională; 

 Formarea competenţelor de utilizare a calculatorului de către elevi; 

 Formarea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice şi dobândirea abilităţilor 
de comunicare în limbile moderne; 

 Dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de învăţare şi crearea de 
deprinderi de gândire creativă; 

 Prevenirea insuccesului , a abandonului şi a comportamentului deviant; 

 Îmbunătăţirea pregătirii insuficiente a elevilor mediocrii, prin folosirea unor 
metode adecvate, conţinuturi adaptate, reconsiderarea individualităţii; 

 Dezvoltarea consilierii şi orientării profesionale şi dezvoltarea capacităţilor 
de valorizare într-un sistem axiologic propriu; 

 Utilizarea graduală a calculatorului în cadrul lecţiilor şi a softului 
educaţional, precum şi a mijloacelor audio-video. 

 
7.2 Programele  de dezvoltare a resurselor umane vor urmări: 

 
 Elaborarea unor planuri de recrutare şi selecţie a personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic necesar; 

 Perfecţionarea personalului prin stagii de formare la nivelul şcolii, prin 
cursurile de formare oferite de Casa Corpului Didactic Bucureşti şi prin 
susţinerea gradelor didactice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior  
(cursuri de formare în specialitate, în managementul educaţional, pentru 
asigurarea calităţii, de consiliere şi orientare şcolară, de iniţiere în 
utilizarea calculatorului, de limbi străine, de negociere  a conflictelor, de 
comunicare şi relaţionare etc); 
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 Angrenarea întregului personal în procesul de formare continuă; 

 Evaluarea personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic, în 
concordanţă cu prevederile legale în vigoare (fişe de evaluare, fişe ale 
postului); 

 Formarea personalului didactic pentru metode de predare moderne, 
activ-participative, informatizate; 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare socială şi relaţionare 
interpersonală, atât la elevi, cât şi la profesori; 

 Se va impune criteriul performanţei în activitatea didactică, în raport cu 
standardele ocupaţionale; 

 Se va regândi relaţia profesor-elev-părinte; 

 Se va intensifica comunicarea, atât pe verticală , cât şi pe orizontala, în 
organizaţia şcolară cât şi optimizarea comunicării interne; 

 Fluidizarea fluxurilor comunicaţionale şi eliminarea barierelor ierarhice şi 
funcţionale; 

 Crearea unui climat care să stimuleze experimentul şi asumarea de 
riscuri şi dezvoltarea spiritului de echipă; 

 Deplasarea accentului de pe respectarea regulilor spre iniţiativa 
individuală şi de grup; 

 Atribuirea resurselor de putere în funcţie de calităţile personale şi 
profesionale; 

 Realizarea programelor de dezvoltare pe catedre (nevoi proprii de 
perfecţionare); 

 Şcoala va deveni un mediu prielnic pentru formarea continuă (care 
învaţă şi produce învăţare) 

 Creşterea autonomiei decizionale a şefilor de arie, catedră, comisie şi 
compartimente; 

 Creşterea gradului de reponsabilitate prin motivare şi recompensare; 

 Asigurarea unui climat propice asigurării calităţii; 

 Încurajarea performanţelor individuale, prin stimularea şi recompensarea 
acestora; 

 Valorificarea competenţei şi experienţei profesorilor de prestigiu 

 Realizarea organigramei şcolii pe termen mediu, actualizată în funcţie de 
modificările care apar în această perioadă 

 Reconsiderarea funcţiei responsabililor de catedră/arie şi a relaţiei 
acestora cu manangerul şcolii şi cu celelalte cadre didactice 

 Orientarea şi consilierea elevilor pentru carieră 

 Urmărirea elevilor şi absolvenţilor pe tot parcursul şcolarităţii, până la 
integrarea pe piaţa muncii 
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7.3 Programele de dezvoltare ale bazei materiale şi atragerea de resurse 
financiare vor avea în vedere, în principal: 

 

 Urgentarea realizării proiectului de consolidare a clădirii şi contrucţie 
a noii clădiri; 

 Dotarea cu mobilier corespunzător a sălilor de clasă şi laboratoarelor; 

 Dotarea şcolii cu calculatoare conectate la Internet, în vederea 
informatizării procesului didactic; 

 Informatizarea bibliotecii; 

 Realizarea unui punct de informare- Internet în exclusiva folosinţă a 
elevilor. Acesta va asigura accesul la informaţie al elevilor în timpul 
liber; 

 Dotarea cu echipamente audio-video, calculatoare, videoproiectoare, 
copiatoare, scanner, tablă interactivă ; 

 Achiziţionarea soft-urilor educaţionale pe discipline; 

 Achiziţionarea mijloacelor de învăţământ adecvate pe discipline; 

 Amenajarea unui cabinet  psihopedagogic şi de orientare 
profesională şi a  cabinetului medical; 

 Realizarea unui spaţiu de recreere pentru elevi; 

 Realizarea unor condiţii optime de sănătate şi securitate în muncă, 
de protecţie a muncii şi securitate împotriva incendiilor pentru elevi şi 
pentru personalul didactic, didactic-auxiliar şi administrativ; 

 Utilizarea eficientă a resurselor bugetare şi extrabugetare.  

 
7.4  Programele  de dezvoltare a relaţiilor comunitare şi parteneriatului 
social 

  
Relaţia şcoală – familie – comunitate locală s-a remarcat printr-o 

colaborare benefică pentru toate părţile. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 206 este 
sprijinită de Comitetul Reprezentativ al Părinţilor în multe probleme 
administrative şi educaţionale, iar comunitatea locală, prin intermediul Primăriei 
Sectorului 6, Consiliului Local al sectorului 6 şi al  Administraţiei Şcolilor sector 6. 

Administraţia Şcolilor sector 6 a sprijinit şcoala în problemele de reparaţii 
şi mentenanţă a echipamentelor de calcul. În acelaşi timp, Primăria sectorului 6 a 
realizat un parteneriat cu şcoala pentru depunerea unei aplicaţii în cadrul 
Programului de Granturi Şcolare şi a recompensat cadrele didactice care s-au 
remarcat în activitatea profesională. 

Ţinând cont de schimbările survenite în reforma educaţională prin care se 
urmăreşte creşterea rolului familiei şi a comunităţii locale în viaţa şcolii, Şcoala 
Gimnaziala nr. 206  îşi propune următoarele obiective strategice: 

 Continuarea relaţiilor tradiţionale de bun parteneriat cu Primăria sector 
6 şi Administraţia Şcolilor sector 6; 

 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu biserica; 
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 Popularizarea ofertei şcolii cu scopul atragerii populaţiei şcolare pentru 
realizarea planului anual de şcolarizare;  

 Asigurarea unei colaborări eficiente cu toţi factorii implicaţi în educaţie 
şi cu toate instituţiile cu care şcoala colaborează permanent şi direct-
IS6, ISMB, CCD, CMBRAE; 

 Intensificarea relaţiilor de parteneriat şi colaborare alte unităţi de 
învăţământ din ţară şi din Europa; 

 Extinderea şi diversificarea colaborării cu familia, comunitatea locală, 
fundaţii şi O.N.G. – uri; 

 Întărirea relaţiilor cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor; 

 Intensificarea participării şcolii la diferite proiecte locale, naţionale şi 
internaţionale, în colaborare cu partenerii din comunitate; 

 Diversificarea ofertei educaţionale extraşcolare în concordanţă cu 
solicitările elevilor şi ale familiilor acestora. 

Pentru atingerea acestor obiective ne propunem următoarele modalităţi de 
realizare: 

 perfecţionarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate (realizarea 
de activităţi comune şcoală-familie etc); 

 derularea unor activităţi comune cu familia, pe diferite teme, în care să 
se valorifice profesionalismul şi experienţa unor părinţi (antrenarea 
unora dintre părinţi specialişti în diverse domenii de activitate, pentru 
realizarea lectoratelor cu părinţii etc); 

 realizarea unui feed-back permanent cu privire la imaginea şcolii în 
comunitate şi încrederea pe care părinţii o au în calitatea educaţiei din 
şcoală; 

 evaluarea semestrială a activităţii desfăşurate în şcoală şi prezentarea 
acesteia elevilor, părinţilor şi comunităţii locale; 

 participarea şcolii la activităţile iniţiate de comunitatea locală ; 

 realizarea unor întâlniri triunghiulare şcoală – familie – comunitate 
locală pe diferite  teme de interes comun; 

 dezvoltarea de programe de parteneriat cu unităţi din ţară şi din 
străinătate 

 atragerea comunităţii locale, a partenerilor educaţionali, pentru 
realizarea optimă a activităţii educaţionale ; 

 simplificarea transmiterii fluxului informaţional în şi dinspre comunitate 
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         7.5  Programele  de dezvoltare a relaţiilor cu publicul 

Relaţiile publice ale oricărei unităţi şcolare se confundă în general cu 
secretariatul care, de cele mai multe ori, se manifestă la nivel de amatorism şi  
rareori la nivel profesionist. 

Există multiple probleme în privinţa rezolvării lucrărilor de secretariat, a 
relaţiilor cu publicul, a timpului necesar rezolvării sarcinilor, a stresului la care 
este supus continuu acest serviciu, a modului de recompensare şi multe altele. 
La aceste probleme de natură internă se pot adăuga cele de natură externă, 
legate de atitudinea publicului, de ritmul şi cantitatea lucrărilor solicitate de diferiţi 
factori etc. Din această cauză, apar uneori situaţii tensionate sau de altă natură, 
care nu sunt de dorit, deoarece pun imaginea şcolii într-o lumină nefavorabilă. 

Nivelul de pregătire a personalului ce lucrează la serviciul secretariat este, 
în general, de factură medie, dar necesită şi cunoştinţe din domeniul juridic, 
financiar, arhivistic şi al gestionării documentelor cu regim special, deci un fel de 
policalificare. Secretariatul Şcolii Gimnaziala  nr. 206 însă, beneficiază de 
personal calificat, cu pregătire superioară (absolventă a Facultăţii de Drept), 
ceea ce reprezintă un avantaj considerabil faţă de alte unităţi de învăţământ.  

Pornind de la aceste realităţi, Şcoala Gimnaziala nr. 206  îşi propune 
următoarele obiective strategice: 

 realizarea unui program flexibil pentru personalul de la secretariat; 

 dotarea secretariatului cu mijloace electronice moderne (calculator, 
fax, copiatoare performante, imprimante etc.); 

 dotarea secretariatului cu mobilier modern şi ergonomic; 

 perfecţionarea profesională continuă a personalului de la secretariat; 

 dotarea secretariatului cu aparatură de aer condiţionat; 

 stimularea şi recompensarea corespunzătoare a activităţii desfăşurate;  

 realizarea unei strategii de relaţii cu publicul şi de comunicare. 

Modalităţile prin care pot fi realizate aceste obiective strategice pot fi: 

 respectarea programului de lucru cu publicul, atât cel extern, cât şi cel 
intern al şcolii; 

 susţinerea financiară pentru urmarea unor cursuri de perfecţionare; 

 achiziţionarea de mobilier, birotică, aparatură electronică şi I.T.; 

 premierea din fondul de 2% şi plata orelor suplimentare; 

 sprijinirea secretariatului în rezolvarea diferitelor lucrări de către 
responsabili  pe compartimente; 

 respectarea regulilor şi a normelor de relaţii cu publicul în organizarea 
serviciului secretariat; 
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 utilizarea elevilor şi a întregului personal al şcolii în vederea 
îmbunătăţirii continue a imaginii acesteia; 

 finanţarea unor proiecte de dezvoltare a bazei materiale de către 
partenerii sociali ( părinţi, bănci, etc) sau prin granturi; 
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8 Planul anual de implementare (2021-2022) 

Obiective/activităţi 
Luna  

Responsabil 
S O N D I F M A M I I A 

1. Crearea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi 
Achiziţionarea de sisteme 
de supraveghere video 

            Director  

Angajarea unei firme de 
pază  

            Responsabil Comitet 
părinţi 

Amenajarea arhivei şcolii             Director 

Înfiinţarea “Cărţii de 
onoare a şcolii” 

            Director 

Realizarea unui plan de 
asigurare a siguranţei în 
şcoală şi includerea 
acestuia în Regulamentul 
intern  

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

2. Dezvoltarea la elevi a competenţelor de bază necesare într-o societate şi 
economie bazate pe cunoaştere (deprinderile în domeniul tehnologiei 
informatice, limbile străine, cultura tehnologică, spiritul antreprenorial şi 
competenţele sociale)  

Organizarea unui stagiu 
de formare pentru cadrele 
didactice din şcoală 
pentru utilizarea 
calculatorului în procesul 
de predare-învăţare 

            Responsabil formare  

Dotarea bibliotecii cu 
fondul de carte necesar  
pentru realizarea 
curriculumului  

            Bibliotecar  

Program de evaluare 
anuală a calităţii educaţiei 
oferite de şcoală  

            Responsabil comisie 
de asigurare a 
calităţii  

Organizarea activităţii în 
cabinetul AEL 

            Responsabil AEL 

Întocmirea unor fişe de 
urmărire a progresului 
şcolar pentru toţi elevii 

            Responsabilii de 
catedre  

Achiziţionarea mijloacelor 
de învăţământ adecvate 
pe discipline 

            Responsabilii de 
catedre 

Administrator 
financiar de 
patrimoniu 
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Achiziţionarea soft-urilor 
educaţionale pe discipline 

            Responsabilii de 
catedre 

Administrator 
financiar de 
patrimoniu 

Dotarea cu mobilier 
ergonomic a sălilor de 
clasă şi laboratoarelor 

            Administrator 
financiar de 
patrimoniu 

Orientarea şi consilierea 
elevilor pentru carieră 

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

Participare la programe 
de educaţie 
antreprenorială 

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

3. Sprijinirea elevilor care provin din familii defavorizate în vederea finalizării 
claselor I-VIII 

Înfiinţarea unui cabinet de 
consiliere 
psihopedagogică 

            Director  

Elaborararea unui 
program de prevenire a 
abandonului şcolar 

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

Realizarea unei baze de 
date  cu elevii care au 
abandonat şcoala şi 
cauzele abandonului 

            Ajutor analist 
programator 

Secretar şef 

Realizarea unui program 
de monitorizare, 
combatere şi ameliorare a 
absenteismului/ 
neparticipării la cursuri  

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

Angajarea unui consilier 
şcolar 

            Director  

4. Dezvoltarea unui CDŞ adecvat nevoilor identificate în educaţie, ţinând cont şi 
de opţiunile părinţilor şi elevilor 

Chestionarea elevilor şi 
părinţilor în legătură cu 
oferta de opţionale  

            Responsabil 
Consiliu pentru 
curriculum  

Realizarea de opţionale 
care utilizează TIC  

            Responsabilii de 
catedre  

Realizarea de cursuri 
opţionale la limbile străine  

            Responsabil aria 
curriculară limbă şi 
comunicare 
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5. Asigurarea accesului tuturor elevilor şi cadrelor didactice din şcoală la 
tehnologia modernă de calcul şi de comunicare  

Dotarea catedrelor cu 
calculatoare conectate la 
Internet, copiator, 
imprimantă, scanner 

            Director  

Dotarea secretariatului cu 
mobilier adecvat 
aparatură de aer 
condiţionat 

            Administrator 
financiar de 
patrimoniu 

Informatizarea bibliotecii             Director  

Implicarea cadrelor 
didactice în cursuri de 
pregătire pentru utilizarea 
calculatorului 

            Responsabil formare  

Dotarea cabinetului 
medical cu calculator  

            Director  

6. Dezvoltarea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 
prin implicarea partenerilor din comunitate în aceste activităţi 

Realizarea revistei şcolii 
în cadrul Grantului de 
Dezvoltare Şcolară 

            Director  

Organizarea de cercuri 
ştiinţifice în şcoală 

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

Realizarea paginii web a 
şcolii  

            Ajutor analist 
programator 

Program anual de 
promovare a imaginii 
şcolii în comunitate  

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

Amenajarea unui spaţiu 
de recreere pentru elevi 

            Director  

7. Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi 
menţinerea profesorilor cu rezultate bune în pregătirea elevilor 

Acordarea de distincţii şi 
premii cadrelor didactice 
cu rezultate deosebite în 
pregătirea elevilor la clasă 
(salariu de merit, gradaţie 
de merit, fondul de 
premiere de 2%, diplome 
şi distincţii) 

            Director  

Realizarea unei baze de             Ajutor analist 
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date cuprinzând elevii şi 
absolvenţii şcolii, prin care 
se va urmări evoluţia 
elevilor pe tot parcursul 
şcolarizării, până la 
integrarea pe piaţa muncii  

programator 

8. Extinderea colaborării şcolii cu alte instituţii de învăţământ din Municipiul 
Bucureşti şi din Uniunea Europeană, cu actori de bază din comunitate 
(autoritatea locală, biserica, ONG-uri, familie) pentru a se asigura apropierea 
între oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă 

Realizarea unui proiect 
şcolar  Comenius  

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

Încheierea unor 
Protocoale de 
colaborare/Convenţii de 
parteneriat cu alte instituţii 
de învăţământ  

            Director  

Încheierea unor 
Protocoale de 
colaborare/Convenţii de 
parteneriat cu instituţii 
cheie din comunitate 
(autoritatea locală, 
biserică, ONG-uri)  

            Director  

Program de consiliere a 
părinţilor  

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

Tipărirea şi răspândirea în 
comunitate a unor 
materiale promoţionale 
(reviste, broşuri, afişe etc) 

            Coordonator 
proiecte şi programe 
educative 

 Încheiere  

Termenii cheie ai proiectului strategic de dezvoltare instituţională sunt:  

 implicarea elevului şi familiei în procesul de  cunoaştere; 

 dinamica procesului de învăţământ; 

 atragerea comunităţii în viaţa şcolii . 

După avizarea în cadrul Consiliului Profesoral şi aprobarea în cadrul 
Consiliului de Administraţie, prezentul Plan de dezvoltare pe termen mediu al 
Şcolii Gimnaziale  nr. 206 va constitui un document de bază şi obligatoriu pentru 
elaborarea celorlalte documente manageriale anuale, ce privesc activitatea 
curentă. 
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În funcţie de schimbările ce se produc, acest document se va completa 
anual, dar numai după ce a primit avizul Consiliului Profesoral şi aprobarea 
Consiliului de Administraţie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


