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Nr. 
crt. 

Indicatori 

Nivel de 
apreciere 

DA NU 

 

PDI - PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 
Strategia școlii pe termen mediu și lung (3-5 ani) 

 

I. Elemente introductive   

  a. Este PDI fundamentat și ajustat în funcție de rezultatele PDI 
anterior? 

  

  b. Este PDI validat în Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de 
Administrație? 

  

  c. Este formulat pentru o perioadă de 3-5 ani?   

  d. Sunt menționate numele membrilor echipei care coordonează 
realizarea, monitorizarea și evaluarea PDI? 

  

II. Diagnoza mediului extern și intern organizației școlare   

 II.1. Analiza comunității 

  a. Este prezentată comunitatea din punct de vedere geografic, cu 
referire, după caz, la structura administrativă a acesteia (cartiere, 
sate, zone)? 

  

  b. Este surprinsă structura etnică și religioasă a populației din punct de 
vedere calitativ și cantitativ? 

  

  c. Sunt evidențiate aspectele socio-economice ale comunității 
(diferențiate pe cartiere/zone, dacă este cazul)? 

  

  d. Sunt descrise aspectele de ordin cultural din comunitate 
(evenimente, tradiții, obiceiuri etc.)? 

  

  e. Sunt prezentate instituțiile din comunitate, ca posibili parteneri ai 
școlii? 

  

  f. Este surprinsă participarea comunității la viața școlii?   

 II.2. Prezentarea școlii - date de tip cantitativ și calitativ 

  II.2.1. Datele de identificare a școlii 
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  a. Sunt prezentate datele de identificare a școlii (denumire, adresă, 
telefon etc)? 

  

  b. Este prezentat un scurt istoric al școlii care surprinde elemente de 
continuitate? 

  

  II.2.2. Resursele curriculare ale școlii 

  a. Este prezentată oferta curiculară a școlii?   

  b. Este prezentat curriculum la decizia școlii?   

  c. Curriculum la decizia școlii întâmpină nevoile/așteptările tuturor 
copiilor? 

  

  d. Curriculum școlii include teme legate de: ecologie, drepturile 
copilului, cetățenie democratică, primul ajutor?  

  

  e. Sunt prezentate aspecte cu privire la modul de abordare a 
curriculum-ului în cadrul activităților școlare? 

  

  f. Se face trimitere la metodele, tehnicile, strategiile didactice 
utilizate? 

  

  II.2.3. Resursele umane - profesori 

  a. Este prezentată structura personalului didactic din punct de vedere 
cantitativ și calitativ? 

  

  b. Este surprinsă structura personalului didactic auxiliar și nedidactic?   

  c. Este prezentat personalul care oferă servicii de consiliere, 
logopedice, de sprijin, mediatorul școlar, după caz? 

  

  d. Resursele umane sunt diferențiate în funcție de statut 
(titular/suplinitor, calificat/necalificat)? 

  

  e. Resursele umane sunt diferențiate în funcție de gradul didactic 
obținut? 

  

  f. Resursele umane sunt diferențiate pe arii curriculare?   

  g. Este realizată o analiză calitativă a datelor cu privire la resursele 
umane? 

  

  h. Este prezentat nivelul de pregătire a cadrelor didactice pentru a 
lucra cu elevi cu nevoi speciale? 

  

  i. Se face referire la formarea continuă a cadrelor didactice, îndeosebi 
în domeniile: educație incluzivă, educație multiculturală, cetățenie 
democratică, strategii moderne de predare etc.? 

  

  j. Sunt prezentate neajunsurile cu privire la resursele umane (număr, 
pregătire, implicare etc.)? 

  

  k. Este prezentat personalul didactic din perspectiva motivației pentru 
optimizarea actului didactic și a dezvoltării unei școli incluzive? 

  

  l. Se face referire la profesorii resursă pentru noii veniți sau pentru 
debutanți?  
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  m. Sunt prezentate relațiile dintre membrii personalului școlii 
(colaborări, conflicte)? 

  

  II.2.4. Resursele umane - elevi   

  a. Este prezentată structura număruui de elevi pe ani de studiu?   

  b. Este prezentată componența etnică și religioasă a elevilor?   

  c. Este prezentată starea socio-economică a elevilor?   

  d. Sunt prezentați elevii din perspectiva limbilor pe care le vorbesc 
acasă? 

  

  e. Este descrisă prezența în școală a elevilor cu nevoi speciale, pe 
categorii de nevoi? 

  

  f. Sunt avuți în vedere elevii cu certificat de orientare școlară și 
profesională? 

  

  g. Sunt prezentate rezultatele elevilor din perspectiva performanțelor și 
a neajunsurilor? 

  

  h. Este prezentat progresul elevilor care întâmpină dificultăți în 
învățare? 

  

  i. Sunt prezentați elevii din perspectiva talentelor, precupărilor a 
oportunităților de a oferi sprijin colegilor lor? 

  

  j. Sunt prezentate date referitoare la frecvența elevilor (absenteism, 
abandon)? 

  

  k. Sunt corelate datele despre frecvența elevilor cu cele referitoare la 
rezultate și mediul familial? 

  

  l. Este prezentată situația violenței în școală, a relațiilor dintre elevi?   

  II.2.5. Resursele materiale și financiare   

  a. Sunt descrise spațiile școlii din punct de vedere calitativ și 
cantitativ? 

  

  b. Sunt descrise dotările școlii din punct de vedere calitativ și 
cantitativ? 

  

  c. Sunt prezentate adaptările/spațiile/dotările care facilitează 
integrarea tuturor elevilor? 

  

  d. Se face referire la spațiile școlii care oferă condiții egale de confort 
tuturor elevilor? 

  

  e. Sunt prezentate șpațiile puse la dispoziția elevilor/părinților pentru 
relaxare/recreații/discuții? 

  

  f. Sunt amintite neajunsurile legate de spațiile/dotările din școală?   

  g. Sunt evaluate eventualele pericole/riscuri la care pot fi supuși 
participanții la viața școlii în spațiile de învățământ, dacă este cazul? 

  

  h. Sunt prezentate aspecte referitoare la buget și la finanțările 
extrabugetare? 
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  i. Sunt avute în vedere și aspecte ce țin de amenajarea școlii 
(mobilier, afișaje, decoruri etc.) care să întâmpine așteptările tuturor 
beneficiarilor? 

  

  j. Sunt prezentate materialele didactice disponibile la nivelul școlii 
(echipamente, planșe, cărți, CD-uri multimedia etc.)? 

  

 II.3. Analiza SWOT 

  a. Punctele tari și cele slabe fac referire la aspectele de ordin intern 
organizației? 

  

  b. Oportunitățile și amenințările fac referire la aspectele de ordin 
extern organizației? 

  

  c. Cele patru aspecte analizate (SWOT) au în vedere domeniile 
funcționale: curriculum, resurse umane, resurse materiale, relații 
comunitare? 

  

  d. Sunt prezentate în mod realist atât aspectele pozitive, cât și cele 
mai puțin realizate? 

  

  e. Analiza facilitează evidențierea nevoilor identificate?   

  f. Analiza facilitează evidențierea nevoilor în termeni de incluziune?   

 II.4. Analiza PEST(ELE) 

  II.4.1. Politic   

  a. Aspectele de ordin Politic fac referire la politicile educaționale 
existente la nivel național? 

  

  b. Aspectele de ordin Politic fac referire la politicile educaționale 
existente la nivel regional/local? 

  

  c. Sunt avute în vedere politicile în domeniul incluziunii?   

  II.4.2. Economic   

  a. Aspectele de ordin Economic fac referire la situația economică la 
nivelul comunității? 

  

  b. Sunt prezentate eventualele resurse economice și financiare 
existente în comunitate care pot susține școala? 

  

  c. Se face referire la nivelul veniturilor părinților, la cei care beneficiază 
de ajutor social, șomaj etc.? 

  

  II.4.3. Social   

  a. Aspectele de ordin Social fac referire la structura demografică, 
structura populației școlare pe medii sociale, la nivelul educației 
părinților, starea de sănătate a copiilor etc.? 

  

  b. Se face referire la copiii care au cerificat pentru confirmarea 
diverselor dizabilități? 

  

  c. Sunt prezentate modalitățile de abordare de către comunitate a 
aspectelor de ordin social și educațional: sărăcie, șomaj, delicvență, 
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familii monoparentale, copii cu părinți plecați în străinătate, 
dizabilități etc.? 

  II.4.4. Tehnologic   

  a. Aspectele de ordin Tehnologic fac referire la tehnologiile existente 
în școală/comunitate și care sprijină învățarea? 

  

  b. Sunt prezentate tehnologiile care facilitează învățatea pentru elevii 
cu nevoi speciale? 

  

  c. Este prezentat gradul de utilizare a mijloacelor tehnologice în timpul 
orelor de curs, activități extracurriculare? 

  

  d. Sunt prezentate competențele personalului de a utiliza noile 
tehnologii? 

  

  II.4.5. Ecologic   

  a. Aspectele de ordin Ecologic fac referire la calitatea aerului, apei, 
accesul la resurse de apă, spațiile verzi din jurul școlii etc.? 

  

  b. Sunt amintite posibilitățile de colectare selectivă a deșeurilor?   

  c. Se menționează faptul că toate activitățile școlii au în vedere 
respectarea normelor de protecție a mediului? 

  

  d. Este evidențiat gradul în care tematica protecției mediului este 
avută în vedere atât în cadrul orelor de curs, cât și în cadrul 
activităților extrașcolare/extracurriculare? 

  

  II.4.6. Etic   

  a. Aspectele de ordin Etic fac referire la respectarea egalității de șansă 
tuturor participanților la viața școlii? 

  

  b. Se face referire la valori/principii de natură etică care guvernează 
viața școlii precum: corectitudine, egalitate, acces, participare, 
respect, dezvoltarea dialogului etc.? 

  

 II.5. Elementele culturii organizaționale 

  a. Sunt descrise tradițiile, obiceiurile școlii, ceremoniile, evenimentele 
anuale? 

  

  b. Sunt prezentate elementele cu rol de identificare: logo, pliant, etc.?   

  c. Sunt amintite normele formale și informale din perspectiva rolului lor 
pentru optimizarea incluzivității? 

  

  d. Sunt prezentate proiectele și parteneriatele școlii, îndeosebi cele cu 
relevanță pentru creșterea nivelului de incluzivitate? 

  

  e. Sunt prezentate evenimentele din sfera recunoașterii drepturilor 
copiilor și evoluția practicilor democratice? 

  

  f. Este descris climatul/atmosfera școlii?   

  g. Sunt prezentate aspecte ce fac referire la modalitățile de 
comunicare/relaționare în interiorul școlii? 
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 II.6. Nevoile școlii 

  a. Sunt desprinse din diagnoza mediului organizațional principalele 
nevoi ale școlii? 

  

  b. Sunt nevoile identificate în mod realist?   

  c. Sunt formulate sintetic?   

  d. Sunt formulate în termeni care permit operaționalizarea lor?   

III. Viziunea și misiunea școlii 

 III.1. Viziunea școlii 

  a. Este formulată sintetic, în termeni clari, ușor inteligibili?   

  b. Este formulată astfel încât să dea posibilitatea tuturor celor implicaţi 
în viaţa şcolii să participle activ? 

  

  c. Conține elemente de incluziune/incluzivitate?   

 III.2. Misiunea școlii 

  a. Exprimă în mod concentrat scopul organizației, valorile și principiile 
sale? 

  

  b. Derivă din viziunea școlii?   

  c. Răspunde la întrebările: ce oferă organizația, cui oferă și cum 
oferă? 

  

  d. Este astfel formulată încât să poată fi evaluată?   

  e. Conține elemente de incluziune/incluzivitate?   

  f. Poate fi înțeleasă de părinți, elevi, membrii comunității etc.?   

IV. Ținte și opțiuni strategice 

 IV.1. Ținte strategice 

  a. Sunt formulate 4-6 ținte strategice?   

  b. Derivă din nevoile identificate?   

  c. Sunt formulate în termeni generali, fără să se suprapună peste 
obligațiile organizației? 

  

  d. Sunt formulate realist?   

  e. Sunt formulate astfel încât să nu se suprapună între ele?   

  f. Sunt adaptate contextului și resurselor școlii?   

  g. Cel puțin o țintă vizează aspecte de incluziune (Ex. Școlarizarea 
tuturor copiilor din localitate/circumscrispție)? 

  

  h. Sunt formulate astfel încât să permită operaționalizarea lor prin 
activități concrete? 

  

  i. Sunt prezentate motivele pentru care s-au ales aceste ținte?   

 IV.2. Opțiuni strategice 

  a. Sunt analizate țintele strategice din perspectiva celor 4 opțiuni 
strategice: dezvoltare curriculară, dezvoltarea resurselor umane, 
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dezvoltarea resurselor materiale și dezvoltarea relațiilor 
comunitare? 

 

PO – PLANUL OPERAȚIONAL 
Strategia școlii pe termen scurt (1 an) 

 

V. Structură 

  a. Sunt formulate obiective SMART pentru fiecare țintă?   

  b. Fiecare obiectiv este operaționalizat în termeni de activități?   

  c. Fiecare activitate este prezentată împreună cu resursele necesare 
(materiale, umane, de timp și spațiu)? 

  

  d. Sunt indicate pentru fiecare activitate rezultatele așteptate/indicatorii 
de performanță? 

  

  e. Sunt prezentate modalitățile de monitorizare și evaluare pentru 
fiecare activitate? 

  

VI. Conținut 

  a. Activitățile propuse sunt realiste, realizabile?   

  b. Termenele propuse sunt realiste?   

  c. Resursele menționate sunt adaptate tipului de activitate?   

  d. Activitățile propuse valorifică experiența variată a localnicilor, 
profesorilor, elevilor, interesele și nevoile acestora? 

  

  e. Sunt propuse activități cu caracter incluziv?   

  f. Sunt propuse activități care încurajează schimbul de opinii, 
interacțiuni între copii? 

  

  g. Activitățile propuse vizează toate categoriile de personal?   

  h. Activitățile propuse includ toți elevii școlii?   

  i. Activitățile propuse nu au caracter discriminatoriu pentru variate 
categorii de gen, religie, etnie etc.? 

  

VII. Modalități de monitorizare și evaluare 

  a. Sunt propuse modalități de monitorizare și evaluare a PDI?   

  b. Sunt propuse modalități de monitorizare și evaluare a PO?   

  c. Modalitățile de monitorizare și evaluare fac trimitere la proceduri 
operaționale specifice școlii? 

  

VIII. Elemente generale 

  a. Elementele componente ale PDI/PO sunt prezentate logic, în 
continuitate? 

  

  b. Există coerență de conținut și acțiune între elementele PDI/PO?   

  c. Limbajul utilizat este unul specific, dar inteligibil?   

  d. Analizele, țintele, acțiunile propuse sunt realiste și realizabile?   
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  e. Reiese din documentele strategice atenția acordată incluziunii 
tuturor copiilor în activitățile școlii? 

  

  f. Sunt definite documentele strategice în termeni de incluzivitate?   

 


