
MINISTERUL EDUCAŢIEI 

Clubul Sportiv Şcolar Ilfov 
ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, RUGBY, SAH, TENIS DE MASA 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢI 

2018-2022 

Clubul Sportiv Scolar ILFOV a luat fiinta in anul 2000 si se ocupa de educatia si instrui ea 
elevilor cu varste intre 5 si 19 ani. 

Clubul are 6 sectii , iar fiecare sectie cuprinde : grupe de incepatori, grupe de avansati si rupe de 
performanta. 

Numarul de sportivii in grupe difera in functie de grupa si disciplina sportivă. 

Conform Planului de scolarizare aprobat , functionam cu 18 de grupe si 322 elevi <lupa c 
urmeaza: 

• 14 grupe incepatori cu 256 elevi sportivi; 
• 4 grupe avansati cu 66 elevi sportivi; 

Echipa de proiect : 

• Director : Matei Costel 
• Profesor dr.Ion Gheorghe 
• Profesor Ion Mihai 
• Profesor Manea Georgiana 
• Profseor Manolache Rares 

Motivarea alegerii perioadei : 

• Alegerea perioadei de patru ani corespunde ciclului olimpic. 
• Un alt motiv ar fi numeroasele schimbari legislative. 
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ANALIZA DE NEVOI 
INFORMATU DE TIP CANTITATIV 
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Unitatea functioneaza cu un personal format din : 

• 1 director 
• 9 norme cadre didactice; 
• 1 post personal didactic auxiliar din care: 
• 0,5 Administrator Financiar 
• 0,5 Secretar 
• 1 post nedidactic din care: 
• 0,5 post nedidac ocupat-sofer ; 
• 0.5 post nedidactic ocupat ingrijitor; 

Cele 1 O norme didactice sunt acoperite astfel : 

• 3 posturi acoperite cu cadre didactice titulare; 
• 0.5 post acoperit cu suplinitor calificat 
• 5.5 posturi acoperite cu personal didactic plata cu ora 
• 1 post director 

Personalul didactic este structurat astfel: 

• Profesori gradul didactic I : 4 
• Profesori gradul didactic II : 1 
• Profesori definitivat : -
• Profesori debutanti : 1 
• Profesor fara studii de specialitate : 5 

Resurse materiale: 

• Sali de antrenament care sunt puse la dispozitia noastra gratuit in baza unui protocol inc iat intre 
unitatea noastra si scolile din reteaua Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov 

• Clubul dispune de fonduri banesti bugetare. 

INFORMATU DE TIP CALITATIV 
• Mediul de provenienta al eleviilor: familii cu nivel de scolarizare mixt. 
• Relatii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere , comunicare. 
• Calitatea managementului scolar- directorul unitatii impreuna cu echipa de cadre didactic abilitate 

prin cursuri de perfectionare in domeniul managementului educational, au initiat si ezvoltat 
activitati ( relatii) de parteneriat cu alte cluburi din tara si strainatate, cu comunitatea loca 

• Clubul functioneaza dupa un plan managerial propriu. 



CULTURA ORGANIZATORICA 

• Este caracterizata printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, 
munca in echipa, respect reciproc, atasamentul fata de copii, respectul pentru profesie, li 
exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinta de afirmare. Se intalnes 
de individualism, competitive, intellectualism, rutina, conservatorism, automultumire, c 
afecteaza in mod determinant activitatea. 

. . 
s1 cazun 

• Conducerea clubului a elaborat Regulamentul de Ordine Interioara care cuprinde norme p ·vind atat 
activitatea elevilor cat si a cadrelor didactice. 

• In ceea ce priveste climatul organizatiei clubului, am putea spune ca este un clima , deschis, 
caracterizat prin dinamism si grad inalt de angajare a membrilor institutiei scolare; este n climat 
stimulativ, care ofera satisfactii, realtiile dintre cadrele didactice sunt deschise , colegiale, e respect 
si de sprijin reciproc. 

• Directorul este dispus deschiderii si asculta sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente 1 smcere 
la adresa acestora, le respecta competent, le ofera o larga autonomie, in limitele impus de lege. 
Toate acestea se reflecta pozitiv inactivitatea instructiv-educativa si in conduita cadrelor idactice. 
1n ultumul timp, datorita multiplelor modificari legislative, s-a constatat un regres al ctivitatii 
sportive scolare de performanta, cauzat de subfinantare. 

ANALIZA DIAGNOSTICĂ A CLUBULUI SPORTIV ŞCOLAR ILFOV 

Proiectul de dezvoltare instituţională al Clubului Sportiv Scolar ILFOV, reflectă strategia ed caţională 
a unitătii pe o perioadă de 4 ani, ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional, local, d evoluţia 

economică şi demografică a judeţului în care se află unitatea, de dinamica şi cerinţele profes· nale ale 
selectiei sportivilor spre înalta performanţă dar şi de importanţa ciclului olimpic 

Planul de dezvoltare instituţională al Clubului Sportiv Scolar ILFOV, este elaborat şi funda entat în 
strânsă concordanţă cu mediul şi condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ţinându-se cont de fa torii care 
influenţează eficienţa activităţii educaţionale: 

✓ Scăderea populaţiei de vârstă şcolară; 
✓ Competiţia tot mai accentuată între cluburi; 
✓ Schimbările educaţionale şi manageriale generate de reformele educaţionale şi de modifi rile 

legislative recente; 
✓ Politica managerială a unităţii şi a comunităţii locale; 
✓ Fluctuaţia populaţiei de vârstă şcolară ca urmare a mobilităţii forţei de muncă pe plan mo dial; 
✓ Modificările din legislaţia şcolară. 
Strategia de dezvoltare a Clubului Sportiv Scolar ILFOV, este elaborată şi fundamentată î strânsă 

concordanţă cu mediul şi condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea ţinându-se cont de fac m care 
influenţează eficienţa activităţii educaţionale şi reprezintă voinţa comună a personalului di 
personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ şi a comunităţii. 

În elaborarea Strategiei s-a pornind de la analiza PESTE şi analiza SWOT ale activităţii edu ţionale, 
avându-se în vedere următoarele aspecte: 
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- Poziţia României în Uniunea Europeană impune atingerea unor standarde calitative ed 1caţionale, 

reconsiderarea misiunii educaţionale a şcolii, implementarea tehnologiei IT, dezvoltarea unor competenţe 
interculturale specific. 

- Profesionalizarea actului managerial 

- Perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a personalului didactic prin diferite mc dalităţi de 

formare şi perfecţionare 

- Asigurarea unei baze materiale bune pentru desfăşurarea procesului educaţional şi f estionarea 

eficientă a acesteia 

- Necesitatea creşterii responsabilităţii elevilor/sportivilor faţă de actul educaţional 

- Comunicarea Comisiei Europene privind noul Plan de acţiune pentru Educaţia digitală 021-2027 
- Obiectivele şi ţintele strategice în domeniul educaţiei stabilite prin Proiectul „Români~ Educată" 

Viziune şi strategie 2018 -2030 

- Criza „Covid-19" care a reconfigurat practicile educaţionale de la interacţiunea „faţă- n-faţă" la 

mediul online 

În urma unei analize atente a activităţii şi rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori, cc 1siderăm 
că se impune orientarea proiectării către două direcţii de bază: consolidarea succeselor şi amelio area 

rezultatelor mai puţin satisfăcătoare. În acest scop au fost redefinite viziunea şi misiunea şcolii, : u fost 

stabilite clar obiectivele prioritare, iar pe baza lor a fost conceput planul de acţiune, prin urmărir a 

concretă a acţiunilor şi a secvenţelor planificate. 

În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice activităţii managerilor şi 2 e tuturor 

membrilor organizaţiei a căpătat amploare şi consistenţă, pentru mai buna cunoaştere a îndato "rilor şi a 

obligaţiilor de serviciu, de ansamblu şi curente, precum şi a termenelor şi standardelor calitati, e impuse 

acestora. 
1.2 Oferta educaţională 

Clubului Sportiv Scolar ILFOV, asigură pregatire pentru sportivii la grupele de începători, avans ilţi şi 

performanţă conform OM 5570 din 7 octombrie 2011, cu statut (nivel) liceal, la urmatoarele dis1 ipline 

sportive: ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, RUGBY, ŞAH şi TENIS DE MASĂ. 

Sectia sportiva Profesor/antrenor Contact Locatie 

ATLETISM Prof.Garleanu Marian Tel:0767.625.592 Scoala Gimnaziala nr.1 

Chitila 

ATLETISM Prof.Girleanu Tiberiu Tel:0722.522716 Scoala Gimnaziala nr.1 

Chitila 

FOTBAL Prof.Ion Gheorghe Tel:0744.474.343 Liceul"Dumitru 

Dumitrescu"Buftea 
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FOTBAL Prof.Ion Mihai Tel:0722.922.289 Stadionu l „Constantin 

Balalau"Buftea 

HANDBAL Prof.Manea Georgiana Tel :0722.489 .384 Liceul"Dumitru 

Dumitrescu"Buftea 

HANDBAL Prof.Mares Mirela Tel:0770.355.977 Scoala Gimnaziala 

Dragomiresti Deal;Liceul 

Dragomiresti Vale 

RUGBY Prof.Manolache Rares Tel:0754.029.501 Scoala Gimnaziala nr.1 

Ciorogarla; Stad ionul 

Metrorex 

RUGBY Prof.Bundea Adrian Tel:0766.548.403 Scoala Gimnaziala nr.1 

Ciorogarla 

RUGBY Prof.Circei Vlad Tel:0749801607 Scoala Gimnaziala nr.1 

Ciorogarla 

SAH Prof.Filip Matei Tel:0766.872.400 Scoala Gimnaziala nr.2 

Balotesti; Scoala 

Gimnaziala Moara 

Vlasiei 

TENIS DE MASA Prof.Macarenco Ion Tel :0722.449.988 Scoala Primara nr.2 

Balotesti 

li 

1.3 ANALIZA PESTE 

Aceasta analiză oferă concluzii ce pot fi utilizate pentru identificarea scopurilor şi obiectivelor ac ecvate 
clubului, fezabilitate, economicitate, simplitate şi precizie, operaţionalitate, flexibilitate şi contin1 itate. 
Analiza PESTE, parte integrantă a procesului de diagnoză şi evaluare a nevoilor, are în vedere as Ject ce 
vizează: politicul, economicul, socialul, dezvoltarea tehnologică, ecologia, legislativul şi se focal zează pe 
resursele umane şi rolul acestora în unitatea de învăţământ în plan sportiv. 
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POLITIC _ ,_ 

Din punct de vedere politic, activitatea instructiv - educativa este guvernata de o serie in eaga 
de acte normative printre care cele mai importante: 

• Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 si actele subsecvente 

• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul cu program portiv 
suplimentar, aprobat prin OMEC 5570/ 2011 



6 

• Hotărâri ale Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea siste lui de 
învăţământ preuniversitar 

• Ordine si Note emise de Ministerul Educaţiei 

• Codul muncii 

• Alte acte normative în domeniu 

ECONOMIC 

• Gestionarea eficientă a fondurilor alocate de la buget atât pentru investiţii cât ş· pentru 
finanţarea cheltuielilor curente 

• Atragerea de resurse extrabugetare prin colaborarea cu parintii, cu comunitatea locala au pnn 
valorificarea unor spatii prin inchirierea acestora 

• Demersuri din partea clubului pe lânga agenţii economici pentru obţinerea de sponso izări şi 
donaţii, chiar daca aceştia din urma de multe ori nu prea sunt interesati 

• Identificarea elevilor/ sportivilor cu posibilitati materiale şi cooptarea părinţilor ace tora în 
susţinerea unor activităţi desfăşurate în cadrul clubului 

• Îmbunătăţirea bazei materiale a clubului (biblioteca, calculatoare, mijloce didactice m deme, 
temuri de sport cu specific.) 

• Colaborarea clubului cu şcolile din arealul judeţului Ilfov, pentru îmbunătăţitea bazei s ortive. 

SOCIAL 

• Populaţia şcolară este mixtă, atat din mediu rural cat si din mediul urban, fapt ce im ne un 
proces instructiv-educativ de calitate, conform standardelor 

• In conditiile scaderii populaţiei şcolare la nivel naţional, se impune adaptarea ofertei 
educaţionale la cerintele şi aşteptările elevilor şi părinţilor pentru a putea atrage cât m · mulţi 
elevii /sportivii la grupele de începători. 

• Desfăşurarea unui proces instructiv - educativ de calitate care vizeaza: reducerea aban onului 
şcolar, creşterea promovabilităţii elevilor din clasele terminale . 

• Colaborarea clubului cu ONG - uri, cu comunitatea locală în cadrul unor proiecte educ ionale 
benefice pentru club. 

TEHNOLOGIC 

• Programele informatice initiate de ME reprezinta un pas înainte în modernizarea pro esului 
instructiv- educativ - sportiv. 

• Dotarea Secretariatului, departamentului administrativ cu aparatură birotica perfo antă ( 
calculatoare, imprimante, fax, xerox) 

• Conectarea unităţii şcolre la Internet reprezintă un mijloc modem şi rapid de comun· are şi 
informare atăt pentru manageri cat şi pentru cadrele didactice şi sportivi 

• Dotarea cadrelor didactice cu calculatoare şi videoproiectoare precum si cu materiale di actice 
adecvate. 



• Administrarea paginii WEB a clubului ca mijloc de promovare a ofertei educaţiom e şi de 
comunicare cu sportivii şi părinţii 

Se impune mobilizarea cadrelor didactice şi a cadrelor didactice auxiliare pentru a z rma 

cursuri de iniţiere sau de perfecţionare în domeniul informaticii şi predării asisitatt de 
calculator. 

ECOLOGIC 

• Introducerea în curriculumul la decizia şcolii a disciplinei opţionale „Educaţia pentru s, natate" 

• Organizarea unor acţiuni în parteneriat cu firmele de curatnie şi alte instituţii care au drc ~t scop 
conştientizarea de către elevi a necesităţii unui oraş curat şi a unui mediu înconjurător sănătos 

• Informarea elevilor cu privire la bolile secolului şi pericolele care atentează la sănăt tea lor 
( consumul de alcool, consumul de droguri, gripa aviară, etc) 

• Organizarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai Ministerului mediului sau ai unor ONG un pe 
probleme de poluare şi protecţia mediului înconjurător 

ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT scoate în evidenţă aspectele interne ale clubului (punctele tari şi aspectele care n cesită 
îmbunătăţire - punctele slabe), dar şi aspectele externe ( oprtunităţile şi ameninţările/provocările) ceea ce 
se întâmplă în afara clubului, dar cu impact direct asupra activităţii. 
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Puncte tari 

• Unitate de învăţământ singulară în judeţ . 

• Cadre didactice cu o bună pregătire 
profesională 

• Funcţionarea secţiilor în mai multe unitatii 
de invatamant de pe raza judetului 

• Populaţie şcolară dintr-un mediu preponderent 
intelectual 

• Existenţa tuturor claselor virtuale în platforma 
educaţională Google Classroom 

• Participări ale sportivilor la competitii 
nationale, judetene, municipale si 
intemationale. 

• Rezultatele sportivilor deosebite si clasarea 
lor pe podiumul national. 

Puncte slabe 

• Lipsa bazei sportive proprii 

• Insuficiente cadre didactice titulare 
• Insuficienta materialelor sportive 
• Interesul scăzut pentru starea de bine a 

sportivilor şi a profesorilor 

• Lipsa de interes a unor cadre didactic pentru 
perfecţionare 

• Imposibilitatea motivarii prin surse proprii, 
independent de politica nationala in d meniul 
dezvoltarii miscarii sportive, a pote 1tialilor 
practicanti ai sportului de perfora anta la 
nivelul varstei scolare; 

• Legislatie salariala nemotivata, pentru 
atragerea personalului didactic; 

• Lipsa unor reglementari clare tprivind 
încadrarea antrenorilor; 



• Colaborarea eficienta si prompta cu I.S.J. 
Ilfov si institutiile administratiei publice 
locale; 

• Legaturi de colaborare foarte bune cu Cluburi 
Sportive din tara. 

• Posibilitatea de acces la informatiile 
electronice furnizate prin internet. 

• Clubul este inregistrat in baza informatica 
nationala a Comitetului Olimpic si Sportiv 
Roman 

• Rezultate nesatisfacatoare la unele < iscipline 
sportive,datorate sistemului ex ~m de 
repartitie pe post a profesorilor si ant enorilor, 
independent de politica pro1 lne de 
management a resurselor umane; 

Oportunităţi Ameninţări 

• Disponibilitatea s1 responsabilitatea unor 
institutii de a veni in sprijinul clubului ( 
I.S.J. , Primarie, O.N.G.) 

• Interesul echipelor de seniori de a-si recruta 
sportive valorosi din cadrul clubului nostru; 

• Dorinta manifestata de noi si de catre alte 
cluburi sportive din tara si strainatate de a 
permanentiza schimburi de experienta; 

• Dezvoltarea relatiilor cu comitetul de 
parinti; 

• Preocuparea de atragere de noi sponsori; 

• Unicul club sportiv scolar cu personalitate 
jurdica din judetul Ilfov, si activitati de 
performanta sportiva. 

• Posibilitatea propunerii de grupe cu predare 
în regim intensiv a limbii engleze/ franceze, 
etc. 

• Migrarea personalului dida1 tic s1 
nedidactic spre alte domenii de ac ivitate; 

• Dezinteresul parintilor pentru s stinerea 
sportului de performanta; 

• Resurse financiare reduse , pentru 
îndeplinirea calendarului competit onal si a 
asigurarii mijloacelor material llecesare 
desfasurarii activitatii; 

• Management deficitar, la nivel nat onal, in 
politica activitatilor cluburilor sportive 
scolare; 

• Sporul negativ de natalitate. 

• Lipsa cadrelor didactice calificate, vând în 
vedere lipsa de interes a tinerilor al solvenţi 
de învăţământ superior pentru o c rieră la 
catedră. 

Din perspectiva asigurării calităţii educaţiei fumizate de Clubul Sportiv Şcolar ILFOV pot aprec a 
următoarele aspect calitative: 
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ASPECTE 
CALITATIVE 

1. Cadrele didactice 
ale clubului sunt 
capabile în foarte 

ARGUMENTARE 

Clubul Sportiv Şcolar ILFOV a luat fiinta in anul 2000 si se ocup~ de 
educatia si instruirea elevilor cu varste intre 5 si 19 ani. 
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mare măsură să 
asigure accesul la 
resursele unităţii în 
procesul 
educaţional 

2. Cadrele didactice 
ale clubului sunt 
capabile în foarte 
mare măsură să 
asigure obţinerea 
de către sportivi a 
rezultatelor 
aşteptate. 

3. Cadrele didactice 
participă în mare 

Clubul are 6 sectii -ATLETISM, FOTBAL, HANDBAL, RUGI Y, ŞAH 

si TENIS DE MASĂ iar fiecare sectie cuprinde : grupe de incer 1tori, 

grupe de avansati si grupe de performanta. 

Numarul de sportivii în grupe diferă în funcţie de grupa si disci1 hna 
sportivă. 

Conform Planului de scolarizare aprobat , functionam cu 18 de l rupe s1 
peste 322 elevi <lupa cum urmeaza: 

• 14 grupe incepatori cu 256 elevi sportivi; 

• 6 grupe avansati cu 66 elevi sportivi; 

Cadrele didactice asigură informaţii cu privire la securitate şi si uranţa 

în timpul activităţilor sportive desraşurate. 

Cadrele didactice folosesc cu profesionalism, creativitate ş i spiri de 

echipă resursele puse la dispoziţie în spaţiile şcolare şi auxiliare 

asigurând accesul la oferta asumată şi promovată de club. 

Cadrele didactice participă la asigurarea bunăstării elevilor în ce a ce 

priveşte consiliere acestora pentru o dezvoltare sănătoasă şi pent u 

formarea de obiceiuri sănătoase. 

Cadrele didactice îşi proiectează activitatea didactică în baza 

programelor şcolare şi a particularităţilor specifice, având în ved re 

asigurarea creşterii rezultatelor sportive şi menţinerii acestora. Îr 

proiectarea activităţii , cadrele didactice, planifică cu rigurozitate 

activitatea menţionând resursele şi mijloacele necesare, metodeh 

recomandate în funcţie de stilul de învăţare al sportivilor. Proiect ;1.rea 

didactică prevede atît activităţi remediale cât şi activităţi specific e 

pentru performanţă. În proiectarea didactică profesorii îmbină m tode 

adecvate care să conducă la obţinerea de rezultate cât mai bune î1 ceea 
ce priveşte pregătirea sportivă, dar şi abilităţile sociale, civice, 

dezvoltare durabilă, cultivarea unor obiceiuri sănătoase ţinând co 1t de 

posibilităţile sportivilor cărora se adresează. 

În realizarea lectiilor de antrenament, cadrele didactice se ghidea ă după 
planificările proiectate şi dezvoltă lecţii cu caracter preponderent centrat 

pe sportiv. În susţinerea lecţiilor de antrenament, o mare parte dii tre 

cadrele didactice folosesc mijloace moderne, prezentări PPT/onh 1e, 

filme documentare, platforme educaţionale , software educaţional 

Cadrele didactice îşi planifică procesul de evaluare prin norme si Jrobe 

de control lunare. 

Cadrele didactice participă la activităţi metodice, fac parte din dii „rite 

grupuri de lucru ale ISJI-ului. În ceea ce priveşte formarea cadrei r 
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măsură la 
programe de 
formare/ 
perfecţionare/ 

specializare, la 
activităţi metodice. 

4. Consiliul de 
administraţie este 
capabil să asigure 
în mare măsură 
infrastructura şi 
resursele necesare 
cadrelor didactice 
în vederea 
îmbunătăţirii 

rezultatelor 
sportivilor, dar şi a 
dezvoltării unor 
comportamente 
sănătoase pentru 
aceştia. 

5. Managementul 
clubului este 
capabil în foarte 
mare măsură să 
comunice eficient 
cu comunitatea şi 
partenerii sociali în 
vederea derulării 
unor parteneriate 
educaţionale 

pentru sportivi. 

didactice se dovedeşte interesul acestora de a se perfecţiona prit grade 
didactice sau cursuri de formare în specialitate, didactica predăr i, 
comunicare. Rezultatele activităţii metodice şi ştiinţifice se regă ,esc în 

procesul de predare-învăţare, în materialele realizate, prin rezul1 ~tele 
sportivilor. 

La nivelul clubului s-a proiectat strategia de dezvoltare pe terme iJ. 

mediu, şi a fost planificată activitătea pe fiecare an şcolar. Prin ceste 
activităţi/programe se urmăreşte permanent atingerea ţintelor pn puse. 
Proiectarea strategică şi planurile operaţionale ale clubului, se b, zează 
pe analiza contextului în care funcţionează unitatea şcolară, se n feră la 
aspecte care conduc la dezvoltarea clubului şi asigurarea satisfa< ţiei 
beneficiarilor şi personalului unităţii. 
Organizarea internă este adecvată proceselor care se derulează î1 unitate 
ş i sunt utilizate documentele care reglementează activitatea inte1 1ă: 

organigramă, fişa postului, regulament intern, codul de conduită 
proceduri operaţionale specifice care reglementează toate proces ~le 
clubului. 
Sistemul de gestionare a informaţiei, înregistrarea, prelucrarea ş· 
utilizarea datelor şi informaţiilor se bazează aproape în totalitate pe 
programe informatice, implementate în acest scop: EduSal, Revi Sal, 
SIIIR 
Spaţiile administrative amenajate sunt dotate cu mobilier adecva , PC, 
imprimată, telefon, fax. 
Spaţiile utilizate sunt menţinute curate, este asigurată iluminarea 
corespunzătoarea şi accesul tuturor sportivilor sau vizitatorilor . 

Managementul şcolii şi-a definit şi reglementat procesul de coml nicare 
cu beneficiarii, comunitatea, partenerii sociali, alte instituţii (ISJ ME, 
COSR, MTS etc.). Căile de comunicare vizează utilizarea sistem lui 
tradiţional de comunicare (fax, telefon, poştă), dar şi sistemul ele tronic 
(mail). Sunt asigurate structuri responsabile cu comunicarea şi re aţiile 
cu publicul, informaţiile de interes public sunt disponibile pe site ul 

clubului: https://cssilfov.ro/. La nivelul clubului sunt indentificat 
parteneriate în vederea desfasurarii activitatilor de antrenament s 

competitionale. 
La nivelul managementul a fost asumată oferta educaţională care 
reuneşte toate disciplinele sportive oferite de club, resursele exist nte, 
oportunităţile oferite sportivilor. Promovarea acesteia se face prir 
metode tradiţionale , dar şi online. Clubul şi-a definit un sistem de 



promovare a ofertei educationale, regulat se fac informăti către 
beneficiari şi către partenerii clubului. 

COMPONENTA STRATEGICĂ 

CICLUL DE VIAŢĂ AL PROIECTULUI 

Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Clubului Sportiv Şcolar LFOV 
în perioada 2018-2022. Echipa de proiect a ales această durată de viaţă de 4 ani ţinând cont de 
modificările legislative cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, dar şi importanţa deos bită a 
unui ciclu olimpic. 

VIZIUNEA CLUBULUI 

Viziunea derivă din nevoile sportului de performanta, identificate la nivelul societăţii şi al cornu ·· tăţii 
vizând următoarele obiective: 

Dezvoltarea individuală a copilului; 

Crearea unui climat de pregatire fizica specifica şi învăţare stimulativ; 
Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur 
Garantarea pregătirii specializate. 

De asemenea am ţinut cont de ceea ce contează în educaţie: 
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Modul în care se lucrează cu sportivii în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate 
Contează conţinutul educaţiei şi ceea ce sportivii ştiu deja, cum sunt utilizate achiziţiile ante · oare în 
scopul valorizării lor 
Contează egalitatea de şanse, toţi sportivii să primească educaţie de calitate 
Contează ca materialele furnizate să se bazeze pe aplicarea cunoaşterii şi nu pe cunoştinţe 



Contează relaţia cu familia, sprijinirea acesteia în vederea susţinerii valorilor clubului. Sunt elevante: 
stilul de viaţă al familiei , nivelul de cultură şi civilizaţie promovat acasă, discuţiile la car sportivul 
participă acasă. 

Contează ce resurse ai, cum este utilizat bugetul alocat clubului, preocuparea pentru nou şi 
tehnologie, mijloace multimedia/interactive. 
Cea mai mare relevanţă o are calitatea celor care furnizează educaţie: profesorii. Contează a clubul 
să stimuleze, să finanţeze şi să promoveze participarea la dezvoltarea profesională, iar ulter r să 
monitorizeze aplicarea achiziţiilor acumulate şi diseminarea rezultatelor abţinute de sportiv ·. 

MISIUNEA CLUBULUI 

Clubul Sportiv Scolar Ilfov, institutie cu rezultate deosebite in domeniul sportului scolar, prin fo osirea 
metodelor modeme de instruire si educare, ofera posibilitatea intaririi sanatatii fizice si psihice a inerilor, 
cu scopul de a transforma clubul sportiv scolar intr-un centru de resurse educationale si de baza nmara 
de selectie pentru esaloanele superioare ale sportului de performanta. 

Prin mijloace financiare proprii, cu ajutorul si sustinerea comitetelor de parinti, a unor sponsori, 
comunitatii locale, dorim sa inscriem rezultatele clubului nostru printre cele mai bune performan e ale 
sportului romanesc. 
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VALORILE CLUBULUI 

Patriotism - cunoaşterea, asumar,,ea ş"i ;pNJ • le 
Curajul- a avea ;puterea de a face ceea ce e 
conştiinţă, 

Fairplay - acceptarea loială a regulil0rlintr 
onestă în or.,ice situaţie. Respee:ta:rea aâver!i'i 
a publicuiui speetator.şi a spir-itului ge:ner,til 
presupune acceptarea cu demnitate.atât a î. 
Judecata înţeleaptă - a defini şi, a înţt!lege s 
,priovităţile; a gândi pr-in pr.lsma oonse't!Jinfel 
pe înţelepciunea practică. 
Integritatea- a avea puterea interiot11ră de a 
gând şi în :faptă. 
Bunătatea- a arăta grijă şi compasiune, .p.rieitelWie 

Ţintele Clubului şi fundamentarea acestora: 
Scopul principal declarant şi asumat de către Clubul Sportiv Şcolar ILFOV este acela de a asigu un 
nivel maxim de educaţie pentru fiecare sportiv raportându-ne la obiectivele europene şi naţional care 
vizează sistemul de educaţie sportivă. 

La nivel European, ca element de referinţă privind sistemul educational - nivel sportiv vocaţiona regăsim 

criteriile de referinţă pentru anul 2030: 
cel puţin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani şi vârsta obligatorie de şcolarizar ar trebui 
să frecventeze o activitate sportivă; 
ponderea tinerilor de 15 ani care nu au suficiente cunoştinţe intr-o disciplnă sportivă să fie . ub 15%; 

La nivel national, domeniul Educaţie, ,,Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în 
educaţiei şi formării profesionale" învăţământul preuniversitar românesc implementează 

strategice cu finalitate de lungă durată : 

omeniul 
biective 

13 

modernizarea sistemului de evaluare a calităţii în învăţământul general; 
eficientizarea procesului educaţional prin punerea în aplicare a educaţiei centrate pe opil şi a 
principiului asigurării relevanţei pentru creştere şi dezvoltare personală, social, sp rtivă şi 

profesională; 

sporirea accesului la educaţia de calitate pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară; 
asigurarea formării profesionale, bazate pe competenţe, în învăţământul vocaţional / ehnic şi 

racordarea acesteia la cerinţele pieţei muncii prin dezvoltarea instrumentelor de asigurare calităţii, 



prin promovarea parteneriatului dintre instituţiile de învăţământ - mediul de afac · ş, prm 
modernizarea programelor şi a reţelei de instituţii; 
formarea personalului din învăţământ prin programe POSDRU/POCU; 

asigurarea normelor cu personal didactic titular în învăţământ; 

reducerea violenţei din şcoli; 

realizarea unui parteneriat corect cu autorităţile administraţiei publice locale; 

Scopurile trebuie să fie realiste, clar formulate pentru a fi înţelese de purtătorii majoritari de inte ese 
( cadrele didactice, de sportivi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, parteneri social). De asemen a ele 
trebuie să răspundă nevoilor acestora, prin urmare acestea trebuie ancorate în mod direct şi expl" it în 

sistemul de asigurare a calităţii educaţiei şi serviciilor furnizate de Clubul Sportiv Şcolar ILFO 
Realizarea scopurilor propuse şi de altfel, orice progres înregistrat, se regăseşte în nivelul de sati : facere a 
beneficiarilor care dă valoare şi creşte atractivitatea clubului. 

ŢINTELE/OBIECTIVELE STRATEGICE 
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J. Crefterea prestigiului ş,i a vizibilităţii CliJbului Spprîiv Şcolar ll./FOV'J ,e. lan 
naţional şi internaţionalprin participar.ea a 50% dintre cadrele di 
2 proiecte cşi programe educaţionale prin care să se dezvolte 
profesionale ale sportivilor fi ale cadrelor didacti · s:p 
digitalizarealin)'atarea online erile cauzate d 

2. Creştere de bine în uni ândul '$portivilor, cad 

3. 

personalu u1 neâiâactic şi părin, or e ta un nivel foarte r/Ji 
următorii 4 ani; 



OBIECTIV STRATEGIC 1. 
1. Creşterea prestigiului şi a vizibilităţii Clubului Sportiv Şcolar ILFOV" pe plan focal, 

naţional şi internaţional prin participarea a 50% dintre cadrele didactice în cel putin 2 proiec e şi 
programe educaţionale prin care să se dezvolte competenţele sportive şi profesionale ale spor ·vi/or şi 
ale cadrelor didactice in special in ceea ce priveste digitalizarealinvatarea online si pierderile auzate 
de pandemie, pana in 2025 

Operaţionalizarea obiectivului este structurată pe urmatoarele paliere scolare: 

• Oferta curriculara; 

• Resursele umane; 

• Resursele materiale si financiare; 

• Relatiile cu comunitatea; 
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OBIECTIVE SPECIFICE ACTIVITATE RESURSE TERMEN RESPONSABI PERFORMANŢ 

LI Ă 

O 1. Participarea cadrelor Al- achiziţionarea de cursuri de Bugetul şcolii Aprilie 2022 10 
didactice la cursuri de formare formare pentru perfecţionerea 
pentru managementul de proiecte profesorilor Director, profesori 

şi programe educaţionale; 
A2- participarea cadrelor Responsa-bil 

didactice la cursuri formare 

O2.Promovarea în spaţiul clubului Al-Prezentarea unor proiecte Internet, Octombrie- 2 proiecte 
a unor competitii cu impact competitionale pe diverse decembrie competitionale 
pozitiv asupra dezvoltării ramuri sportive . Videoproiecto 2021 Director, prezentate la toate 
interesului sportivilor; are, grupele 

Table Smart, 
Responsa-bil 

Flyere proiecte si 
programe 

O3.Colaborări cu alte instituţii de Al-descoperirea unor parteneri Conform Decembrie Director, Participa-rea în 
învăţământ şi cu ONG-uri care au de proiect, cu experienţă în proiectelor 

2021 
cel puţin 5 

experienţă în implementarea derularea proiectelor proiecte educaţia-
proiectelor competitionale. competitionale Consiliu nalecompetitional 

profesoral e 
A2-colaborări în proiecte care 
prezintă interes pentru club. 

Evaluarea de parcurs a implementării obiectivului strategic se va face prin stabilirea criteriilor ce se vor referi la: gradul de 
atingere a obiectivelor specifice, gradu) de jmpjicarn al factaci)ar pciocipa]j ş i secundarij imp,wtu.Las~~-l,l!M~~ 

nivelul costurilor; oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificării acţiunilor. 
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În acest sens vor fi întocmite chestionare aplicate elevilor, profesorilor, părinţilor, partenerilor implicaţi în viaţa clubului, precum 
şi rapoarte de activitate care vor fi prezentate semestrial, sau ori de câte ori sunt solicitate Consiliului de Administraţie şi Consiliului 
Profesoral. 

Monitorizarea întregului Proiect de Dezvoltare Instituţională va fi asigurată de către directorul unităţii şi va ţine cont de 
contextul aplicării proiectului, competenţele iniţiale ale organizaţiei şi ale membrilor ei, resursele materiale implicate, reacţiile părţilor 
interesate, de asemenea de schimbările la nivelul cunoaşterii, de atitudini şi de nivelul culturii organizaţionale pe baza indicatorilor de 
performanţă stabiliţi. 

OBIECTIV STRATEGIC 2. 

Creşterea stării de bine în unitate în rândul sportivilor, cadrelor didactice, personalului nedidactic şi părinţilor de la un nivel foarte 
bine, la un nivel excelent în următorii 4 ani; 

Dezvoltare curriculară 
Opţiunea strategică 1.1. Planificarea şi desfăşurarea de activitati sportive vizând dezvoltarea psihologică (încredere, autogestionare, 
iniţiativă, rezistentă), comportament social (empatie, implicare civică), de relaţionare (prietenie, echitate, atitudine prosociala, respect). 

Obiective specifice Acivităţi Responsabili Resurse Perioada Indicatori 
de 

performan 
tă 

materiale financiare umane 
02. Desfăşurarea de Cupa CSS ILFOV Administrator de 4 etape Resurse Profesorii 2021-2022 Impactul 
activităţi sportive vizând patrimoniu, resp. extra- Sportivii Sem. II proiectului 
dezvoltarea comisii metodice, bugetare chestionar 
comportamentelor. director de 

satisfactie 
Proiect: FOTBAL, cadrele didactice, Baza sportive, bugetul minim 500 2021-2022 Interviuri, 
HANDBAL, RUGBY, consiliul echipamente unităţii , copu sem. II chestionare 
SAH, ATLETISM, Reprezentativ al specific fonduri şi părinţi 
TENTS DF MASA P~rintilnr ,-1; -:-1· ~1- 1 

- ~ 

sportive re 
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Dezvoltarea resurselor materiale şi financiare 
Opţiunea strategică 1.2. Gestionarea eficientă şi responsabilă a resurselor bugetare alocate 
03 . Asigurarea Reconfigurare, Admin. de patrimoniu, Numărul de bugetul director An 
resurselor financiare îmbunătăţire a bazei de Admin. financiar, echipamente unităţii cadre financiar 
pentru întreţinerea şi materiale didactice director sportive didactice 2022 
dotarea clubului 

Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea 
Opţiunea strategică 1.3. Colaborarea cu instituţii care furnizează programe de formare vizând dezvoltarea personală 
04. Implicarea Semnarea de Directorul, Parteneriate bugetul unităţii Director 2021 -
universităţilor, parteneriate echipa de parinţi 2022 
furnizorilor de formare implementare de 
sau altor membri ai la nivelul unitatii 
comunităţii în realizarea Implementarea Profesorii Programul bugetul unităţii Director, 
activităţilor propuse. proiectului relaţia cuprinşi în competitional cadre 

părinţi-sportivii-cadre proiect, didactic 
didactice, ca fundament directorul e 
al unei stari de bine 

MODALITĂŢI DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE REALIZATE 

Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor şi derularea activităţilor la termenele stabilite se desfăşoară la un interval del lună sau 6 
luni dup caz, gradul de îndeplinire a acestora reprezentând factorul reglator în implementarea obiectivelor strategice şi obiectivele 
specifice propuse. 

EVALUARE 

chestionare 

Minim 3 
parteneriate, 
o 
competitie 
mediatizată 

live 
Procese 
verbale de 
la întâlnirile 
cu părintii 

CUM FOLOSIM 
CE? CINE? CUM? CANO? UNDE? 

REZULTATELE ? 

Starea de bine CEAC, directorii, Chestionar, interviu, observare Semestrial În cadrul Pentru revizuirea ofertei 

responsabili directă, date statistice privind formal si non-

com1S1e metoa1ca mveml de satistactie formal 
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Rezultate ale Comisia de Evaluările formative şi sumative, La finalul unei În cadrul Pentru revizuirea 
învăţării curriculum, competitii formal şi non- planificării activităţilor 

CEAC formal curriculare şi planificarea 
activităţilor remediale şi de 

SpflJlll. 
Participare la Directorii, Analiza datelor statistice privind Lunar, semestrial, Înclub Modificarea strategiei de 
educaţie profesorii, frecvenţa pe activitate, anual promovare a activităţilor 
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CEAC, Comisia monitorizarea feedbackului de la 
pentru curriculum părinţi 

OBIECTIV STRATEGIC 3: 

Creşterea prestigiului şi a vizibilităţii Clubului Sportiv Şcolar ILFOV" pe plan local, naţional şi internaţional prin 
participarea la competitii de anvergură prin care să se dezvolte competenţele sportive şi profesionale ale sportivilor şi 
ale cadrelor didactice 

Opţiuni strategice: 

• Îndeplinirea Planului de şcolarizare şi creşterea caltăţii resurselor umane 

• Implementarea tehnologiilor informatice la toate disciplinele 

• Creşterea randamentului in competitii pentru atingerea standardelor de performanţă: loc I - V 

• Organizarea de întâlniri între sportivii clubului şi personalităţi din viaţa socială, culturală şi sportivă 

• Răspunderea cu promptitudine la solicităriele ISji, ME 

• Crearea şi întreţinerea unui site al clubului unde se pot informa atât sportivii, părinţii cât şi ceilalţi parteneri ai clubului 

• Asigurarea ordinii şi disciplinei în club, a unui climat de siguranţă şi a respectului la nivelul tuturor compartimentelor. 

• Desfăşurarea unor acţiuni care să pună într-o lumină favorabilă numele clubului 



INDICATORI DE 
COMPONENTA ACTIVITĂŢI RESPONSABILIT TERMEN RESURSE PERFORMANŢĂ 

ĂŢI 
Participarea la Târgul Director Anual Materiale specifice Nr. sportivi participanti 
de oferte educaţionale 

Pregătirea sportivilor Director Permanent Calendare Rezultate obtinute în 
pentru obţinerea de Resp. Comisii competitionale competiţiile nationale 

rezultate bune şi foarte metodice 
Curriculum bune în competiţiile 

naţionale 

Participarea cadrelor Director Conform Materiale specifice Nr. participanţi 
didactice la activtăţi de Comisie metodica programului Nr. acţiuni 

specializare Rezultate obţinute 

Participarea cadrelor Director Anual Resurse bugetare Nr. gradaţii de merit, premii şi 
didactice la Consiliul de distincţii 

concursurile pentru administraţie 

obţinerea de gradaţii 
de merit, premii şi 

distincţii 

Rezolvarea cu Director, Permanent Logistică Calitatea situaţiilor trimise 
Resurse umane promptitudine şi Directror 

profesionalism a Secretariat 
sarcinilor trasate de 

organele ierarhic 
supenoare 

hnplementarea la Director Permanent Fonduri bugetare şi Adaptarea retelei de internet 
Resurse fiecare disciplina Comitetul de părinţi extrabugetare pentru acoperirea intregului 

maeteriale sportiva a unui necesar 
şi calculator conectat la 

finainciare Internet 
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Relaţia cu Colaborarea cu Poliţia Permanent Absenţa numarului incidentelor 
comunitatea şi Jandarmeria pentru Coordonator Materiale specifice în cadrul clubului 

asigurarea ordinii, programe şi proiecte 

securităţii în cadrul educaţionale 

competitiilor şi pentru 

prevemrea unor 

fenomene negative 

(fumatul, alcool, 

droguri, violenţă) 

Organizarea de Coordonator Periodic Ora de antrenament Nr. de ore desfasurate cu 

întâlniri ale sportivilor programe şi proiecte reprezentati ai comunitatii 

din cadrul clubului cu educaţionale şi locale 

reprezentanţi ai vieţii extraşcolare 

sociale, culturale şi 

sportive 

Realizarea paginii Comisia pentru Sem I Fonduri prprii Pagina WEB a scolii 

WEB a scolii imaginea institutiei Surse 

informationale 

propm 

OPTIUNI STRATEGICE: 

OPTIUNI 
STRATEGICE 

CURRICULUM RESURSE UMANE RESURSE 
FINANCIARE 

RESURSE 
MATERIALE 

RELATIILECU 
COMUNITATEA 
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l .Cresterea - cantonamente de pregatire si -toti sportivii conform - I.S.J. Ilfov echipament - Federatiile de 
nivelului de refacere a organismului; planului de scolarizare; - specialitate 
pregatire fizica - participarea la competitii - cadre didactice; Comitetul de parinti - material sportive 
si tehnico- oficiale ( nationale si - Primaria orasului 
tactica a intemational) -comitetul de parinti; -Sponsori - 1 microbuz al Buftea 
sportivilor; -participarea la cupe si alte unitatii 

competitii amicale, locale, -atragerea de fonduri - Scolile din 
nationale din proiecte judetul Ilfov 
si intemational; 
-realizarea de proiecte - si alte Cluburi 

Sportive Scolare 
2.Dezvoltarea a)Promovarea parteneriatelor -implicarea parintilor -ME - internet - Federatiile de 
organizational a cu cluburile sportive similar si -atragerea specialitate 
relatiilor de seniori; fostilor sportivi in - sponsonzan 
comunitare b )Promovarea parteneriatelor pregatirea - Primaria orasului 

cu unitatile scolare; sportivilor; Buftea 
c )Promovarea parteneriatelor 
cu autoritatile locale - Scolile din 
(inspectorate,biserica,politie , judetul Ilfov 
comitetele de parinti din 
cadrul clubului nostru); - si alte Cluburi 

Sportive Scolare 
3 .Perfectionarea -valorificarea oportunitatilor - participarea la - asigurarea - laptop - Federatiile de 
personalului oferite de paleta larga a programe de formare sumelor necesare - papetarie specialitate 
unitatii; cursurilor de formare; in specialitatea pentru -MTS 

-eficientizarea procesului de cadrelor didactice din perfectionarea cu 
predare-invatare, prin cluburile sportive plata de la bugetul 
utilizarea metodelor active- scolare; local; 
participative; - perfectionarea - consultarea -Cluburi Sportive 

cadrelor didactice in cadrelor didactice in Scolare 
managementul catedrei vederea completarii 

. . 
materialului si a grupei; 
didactic; 

c •• 

numarului de 
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4. Modernizarea 
metodelor 
pentru 
determinarea 
practicarii 
sportului de 
performanta de 
catre copii 

5 Dezvoltarea 
managementului 
scolar in scopul 
folosirii cu 
eficienta a 
resurselor; . 

- dezvoltarea ariei de selectie; 
- imbunatatirea metodelor de 
selectie; 

- participarea la cursuri 
de management educational; 
- participarea la cursuri 
ARACIP; 

6. Imbunatatirea -analiza de nevoie a 
PDI-ului si a comunitatii; 
ofertei -planuri de imbunatatire a 
educationale PDI; 

- atragerea fostilor 
sportivi de 
performanta in 
realizarea selectiei; 
- implicarea parintilor; 
- perfectionarea 
cadrelor didactice; 
-implicarea federatiilor 
pentru selectia 
copiilor; 
- conducerea scolii; 
- membrii C.E.A.C; 
- membrii C.A. 

-implicarea cadrelor 
didactice in cunosterea 
si imbunatatirea PDI; 

calculatoare pentru 
folosirea sistemului 
electronic 
informatizat; 
- I.S.I.Ilfov 
- sponsonzan, 
donatii; 

- I.S.J.Ilfov 
- sponsonzan 

- procurarea de 
material si 
echipament logistic; 

- procurarea de 
material si 
echipament 
logistic; 
- imbunatatirea 
ofertei 
educationale; 

- parteneriate cu 
scolile din judetul 
ILFOV 
- participarea la 
competitiile 
organizate de 
comunitate; 

-procurarea de -colaborarea intre 
echipament logistic Clubul Sportiv 
necesar; Scolar Ilfov si 

Primaria orasului 
Buftea , CCD , 
I.S.J.Ilfov in 
vederea gasirii de 
oprtunitati ca toti 
membri CEAC si 
CA sa frecventeze 
cursuri de 
management 
educational si 
ARACIP. 

- ISJ Ilfov; - ISJILFOV 
-ARACIP 
-ME 

17. Imbunatatirea ~.~ elab~rarea unui ?ro.gram de , - ~trag_erea unor cadre - relatii stranse cu 
rezu]tate)ar )a pregatrre SCGl--ara mtim,pwl ~~}')tffl't ac 1c 

provin sportivii; cantonamentelor; 
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invatatura - realizarea in colaborare cu lucra suplimentar cu necesar procesului - gas1rea 1mpreuna 
sportivilor scoala a unui program de sportivii; de invatare; cu ISJ Ilfov a 

recuperare a materiei - implicarea parintilor; - procurarea unm posibilitatilor ca 
neparcurse din cauza - implicarea calculator+intemet, toti sportivii sa 
competitiilor sau a dirigintilor claselor din pentru fiecare frecventeze o 
cantonamentelor; care fac parte sportivii; sectie sportiva, forma de 
- lucru pe grupe; care poate fi folosit invatamant; 
- lucru individual; pentru pregatirea - sportivii cu 

sportiva teoretica; rezultate foarte 
bune la invatatura 
sa participe la 
olimpiadele 
scolare; 
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Consultare, monitorizare, evaluare 

Actualizarea şi elaborarea PDI -ului 

• Întâlniri lunare ale Comisiei de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din şcoală (CEAC) . 
• Rapoartele semestriale ale CEAC (monitorizare internă). 
♦ Întâlniri lunare ale Consiliului de Administraţie, ale şefilor de compartimente pentru analiza 

modul de implementare şi progresul realizat. 

• Discuţii în cadrul şedinţelor lunare ale Consiliului Elevilor. Aplicarea unor chestionar .. 

• Discuţii cu părinţii şi aprecieri ale acestora cu ocazia şedinţelor lunare sau sem striale; 
Culegerea feedback-ului prin aplicarea unor chestionare părinţilor. 

• Rapoartele semestriale de activitate 

Monitorizare şi evaluare 

Monitorizarea are ca obiective: progresul (gradul de avansare în raport cu obiectivele şi terme ele 

propuse), costurile, performanţa (concordanţa: obiectiv propus - obiectiv atins). 
Evaluarea este acţiunea finală ce constă în coroborarea rezultatelor verificărilor anterioare ale 
progresului şi formularea pe baza lor a unei concluzii finale. Criteriile de evaluare vor fi urmă ·te de 
către toţi membrii echipei de lucru. Se referă la gradul de atingere a obiectivelor propuse, gra 

implicare a factorilor interesaţi , impactul asupra mediului intern/extern, nivelul costurilor (fin ţe, 

timp, dotare), oportunitatea diversificării acţiunilor. 

Tipuri de instrumente de evaluare/măsurare pentru atingerea indicatorilor de performanţă: 
♦ Chestionare; 
♦ Fişe de asistenţe la ore; 

• Procese verbale (şedinţe, activităţi etc.); 
• Rapoarte scrise ale vizitelor şi inspecţiilor din şcoală; 
• Normative de încadrare cu personal didactic auxiliar şi nedidactic; normative de dotare 

• Catalogul grupei; 
• Condica de prezenţă la ore; 
♦ Bugetul de venituri şi cheltuieli; 

• Graficul şedinţelor cu părinţii ; 

♦ Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice; 

♦ Portofolii; 
• Rapoartele semestriale ale cadrelor didactice; 
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REPERE DE AUTOEVALUARE 
A. CURRICULUM 

♦ Flexibilitatea schemei orare. 

• Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare - învăţare - evaluare în competiţie. 
• Rezultate la Competitii 
♦ Premii la Competiţii 
• Motivaţie/relaţionare (sportiv - profesor; profesor-părinţi; sportiv -părinţi) . 

B. RESURSE UMANE 

• Numărul participanţilor la cursurile de formare pentru personalul didactic şi didactic a xiliar . 
• Numărul şi rezultatele obţinute la examenele de grad. 
• Calificativele anuale obţinute în conformitate cu atribuţiile din fişa postului. 
• Numărul de gradaţii de merit acordate/nr. solicitări. 
• Numărul de premii obţinute la competiţiile naţionale şi internaţionale. 

C. RESURSE MATERIALEI FINANCIARE 

Starea spaţiilor de antrenament. 

Eficienţa şi economicitatea utilizării veniturilor proprii. 
Calitatea şi conformitatea execuţiei financiare - contabile. 

D. RESURSE COMUNITARE 

• Numărul şi calitatea parteneriatelor locale, judeţene naţionale şi internaţionale. 
♦ Calitatea promovării ofertei educaţionale, consolidării imaginii şcolii (prin târguri d ofertă 

educaţională, cursuri etc.). 

• Şcoala şi mass-media (apariţia în presă, TV, radio). 

SURSE DE INFORMATU: 
' 

• Documente de proiectare a activităţii şcolii ( documente ale catedrelor, documente car atestă 

parteneriatele şcolii , oferta educaţională. 
• Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, procese verb le ale 

Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale ce orlalte 
compartimente ale clubului - secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă). 

♦ Programul de guvernare 

• Strategia ME 
• Date statistice. 
• Chestionare, discuţii , interviuri. 
• Rapoarte scrise ale ISJI şi ME întocmite în urma inspecţiilor efectuate în club. 

DIREC 
Prof 
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