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I. MOTIVA IA 
 

Asigurarea calită ii exprimă capacitatea unei organiza ii furnizoare de a oferi programe de educa ie în conformitate cu standardele 
anun ate. Îmbunătă irea calită ii educa iei presupune evaluare, analiză şi ac iune corectivă continuă din partea organiza iei furnizoare 
de educa ie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referintă.  
Calitatea educa iei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organiza ie furnizoare de educa ie, precum şi pentru angaja ii 
acesteia.  

Principiile calitã ii în sistemul educa ional sunt:  
a. Egalitatea, care garanteazã egalitatea şanselor în vederea dezvoltãrii integrale a personalitã ii prin educa ie, cu respectarea 

principiilor democratice şi a drepturilor şi libertã ilor fundamentale.  
b. Capacitatea de a transmite valori care consolideazã libertatea personalã, responsabilitatea socialã, coeziunea şi dezvoltarea 

societã ii, egalitatea în drepturi între sexe, valori care ajutã la depãşirea oricãrei forme de discriminare, la practicarea solidaritã ii prin 
încurajarea participãrii voluntare a copiilor la activitã i civice.  

c. Capacitatea de a ac iona ca un element de estompare a inegalitã ilor personale şi sociale.  
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d. Participarea diferitelor sectoare ale comunitã ii educa ionale, în limitele propriilor lor puteri si autoritã i, la dezvoltarea vie ii 
şcolare şi, înainte de toate, la crearea unui climat de armonie şi studiu.  

e. Considerarea educatiei ca proces permanent, ale carui valori sunt prezente pe durata întregii vieti.  
f. Considerarea responsabilitã ii şi efortului ca elemente esen iale ale procesului educa ional. 
g. Flexibilitatea, care asigurã adaptarea structurilor şi organizãrii la schimbãrile, nevoile şi cerin ele societã ii, precum şi la 
aptitudinile, interesele, aşteptãrile şi personalitã ile elevilor. 
h. Recunoaşterea profesiunii de cadru didactic ca un factor esen ial al calitã ii în educa ie prin prioritatea acordatã formãrii, 
dezvoltãrii profesionale şi promovãrii în cariera ale echipei didactice. 
i. Formarea capacitã ii copiilor de a avea încredere în propriile lor aptitudini şi cunoaşterea, prin dezvoltarea capacitã ii creative, a 
ini iativei personale şi a spiritului întreprinzãtor. 
j. Încurajarea şi promovarea cercetãrii, experimentãrii şi inova iei în educa ie. 
k. Evaluarea şi inspectarea întregului sistem educa ional, atât ale construc iei şi organizarii sale cât si a procesului de predare şi 
învã are. 
l. Eficienta organizatiilor prescolare, prin cresterea autonomiei si sporirea importantei directorului de şcoală. 
Aplicarea principiilor calitã ii in coala Gimnazială „Mircea Eliade” Piteşti presupun: 

1. Focalizarea pe elev: 
coala Gimnazială „Mircea Eliade” Piteşti trebuie să identifice nevoile curente si de viitor ale elevilor, sã îndeplineascã dar sã 

şi depãşeascã aşteptãrile elevilor sãi. 
În anii urmatori va trebui :  

a. sã imbunãtã eascã sistemele şi mecanismele de identificare a nevoilor elevilor şi beneficiarilor( intâlniri periodice cu pãrin ii şi cu 
al i membrii ai comunitã ii , aplicarea de chestionare şi sondaje de opinie, realizarea unor interviuri individuale sau de focus-grup). 
b. sã elaboreze documente programatice şi, mai ales, scopurile şi obiectivele dezvoltãrii pornind de la nevoile identificate. 
c. sã creeze mecanisme de comunicare a nevoilor identificate în întreaga organiza ie şcolarã – inclusiv şi mai ales în rândul echipei 
educa ionale. 

2. Conducerea colii: 
Asigurã unitatea scopurilor şi direc ia de evolu ie a şcolii. 
Trebuie sã creeze şi sã men inã un mediu intern propice  participãrii tuturor celor interesa i (cadre didactice, copii, pãrin i) i 

realizarii obiectivelor organizationale. 
 
3. Implicarea factorilor interesa i în calitatea educa iei determinã modul în care işi folosesc competen ele în beneficiul şcolii. 

 



4. Abordarea procesualã:  Activitã ile şi resursele necesare lor trebuie abordate unitar.  
 

5. Abordare managerialã sistemicã: 
 Factorii implica i în calitatea educa iei trebuie sã identifice, sã în eleagã şi să managerieze procesele din perspectiva sistemicã. 

 
6. Imbunãtã irea continua a performan elor  
Obiectiv permanent al şcolii: îmbunãtã irea continuã a performan elor sale prin programele educa ionale derulate.  
 
7. Abordarea factualã a procesului decizional:  
Deciziile efective se vor lua dupã analiza obiectivã şi concretã a datelor şi informa iilor disponibile. 

 
 8. Rela ii reciproc avantajoase între furnizori şi beneficiari 
Şcoala si partenerii sãi sunt cointeresati intr-un avantaj reciproc, ceea ce stimuleazã capacitatea institu ională de a crea valoare. 

 
TINTE STRATEGICE 

 
Obiectiv fundamental : constituirea colii intr-o organiza ie modernã, complexã, care sã ofere cadrul formativ al unei 

personalitã i complexe, instruite şi educate la cele mai înalte standarde, creative, cu spirit critic.  
 

Obiective prioritare  
1. Promovarea imaginii la nivel local, regional, na ional si interna ional  
2. Completarea , diversificarea, îmbunãtã irea şi exploatarea ra ională a resurselor materiale şi financiare 
3. Stimularea rela iilor parteneriale cu organiza ii şi institu ii în vederea ob inerii unei educa ii pluridisciplinare de calitate 
4. Învã area centratã pe structura intelectualã particularã a fiecarui elev 
5. Ob inerea unor rezultate de calitate în activitatea instructiv-educativã 
6. Extinderea programului coală după coală  
7. Dezvoltarea unei baze de date cu materiale auxiliare (teste de evaluare inițială, curentă, finală) în vederea utilizării la clasă, 

valorificând TIC 

 

 

 



Plan de ac iune strategic 

Perioada 2016-2020 
 

Nr. 

crt. 

Obiective Denumirea grupei de 

activitã i 
Subactivitã i Termene de 

implementare  

Cost Responsabili 

pentru 

îndeplinirea 

activitã ii 
1 Promovarea imaginii  Promovarea directã,  prin 

oferta şcolii 
Promovarea indirectã prin 
rezultatele ob inute şi prin 
accesibilitatea elevilor 
absolven i pe pia a muncii 
în baza competen elor 
dobândite 

Elaborarea şi 
promovarea ofertei 
colii 

Participarea la diverse 
concursuri şi 
olimpiade 
Participarea la 
activitã i de 
voluntariat şi 
extraşcolare 

2016-2020 
(anual) 

Cost 
alocat 
prin 
buget 

Director 
 

2 Completarea , diversificarea, 
îmbunãtã irea şi exploatarea 
ra ionala a resurselor 
materiale şi financiare 
 

Asigurarea resurselor 
financiare şi materiale 
necesare derulãrii în 
condi ii bune a actului 
educa ional 
 

Prevederea în buget şi 
în planul de achizi ii 
al şcolii a unor resurse 
complete, financiare 
şi materiale 

2016-2020 
(anual) 

Cost 
alocat 
prin 

buget 

Director 
 

3 Stimularea rela iilor 
parteneriale cu organiza ii şi 
institu ii în vederea ob inerii 
unei educa ii 
pluridisciplinare 

Încheierea de parteneriate 
educaționale cu 
reprezentanți ai 

comunității locale, ai 
unităților de învățământ 

preuniversitar 

Derularea unor 
activități în cadrul 

acestor parteneriate 

2016-2020 
(anual) 

Cost 
alocat 
prin 

buget 

Director 
Consilierul 

educativ 

4 Învã area centratã pe 
structura intelectualã 

Aplicarea metodelor 
moderne în predare 

Evaluarea activitãtii 
didactice 

2016-2020 
(anual) 

Cost 
alocat 

Cadrul didactic 
Responsabil arie 



Nr. 

crt. 

Obiective Denumirea grupei de 

activitã i 
Subactivitã i Termene de 

implementare  

Cost Responsabili 

pentru 

îndeplinirea 

activitã ii 
particularã a fiecărui elev 
 

învãtare 
Valorificarea TIC în 
derularea procesului 
instructiv-educativ 

prin 
buget 

curricularã 

5 Ob inerea unor rezultate de 
calitate în activitatea 
5instructiv-educativã 
 

Pregătirea suplimentară a 
elevilor pe grupe valorice 
Participarea elevilor la 
concursurile colare i 
extra colare  

Organizarea 
concursurilor 

educative aprobate în 
CAEEJ al I J Arge  

2016-2020 
(anual) 

Cost 
alocat 
prin 
buget 

Director 
Cadrele 
didactice 
inițiatoare 

 
6 Extinderea programului 

coală după coală 
Constituirea grupelor de 
elevi care optează pentru 
programul educațional 

coală după coală 

Organizarea 
programului 
educațional  

2016-2020 
(anual) 

 Director 
Cadrele 
didactice  

7 Dezvoltarea unei baze de 
date cu materiale auxiliare 
(teste de evaluare inițială, 
curentă, finală) în vederea 
utilizării la clasă, 
valorificând TIC 

Centralizarea testelor i 
valorificarea acestora în 
cadrul lecțiilor, a pregătirii 
suplimentare a elevilor, a 
revistei colii 

Conceperea testelor la 
nivelul fiecărei 

comisii metodice 

2016-2020 
(anual) 

 Director 
Cadrele 

didactice 

 

Responsabilul CEAC, 

 

 

Prof. Adriana BRICEAG 
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