
I.  ANALIZA S.W.O.T. 
 

FACTORI CHEIE INTERNI (EFI) GREUTATE 
SPECIFICĂ 

RATING 
(1-10) 

SCOR SPECIFIC 

Puncte tari    

85 cadre didactice titulare cu o pregătire de calitate din punct de vedere ştiinţific, metodic, cu experiență și expertiză în management educațional, în managementul proiectelor  0.09 +9 +0.81 

Populație școlară selectată, cu potențial intelectual ridicat 0.08 +8 +0.64 

Personalul didactic preocupat de formare continuă: un număr semnificativ  de cadre didactice se implică anual în activități de formare şi dezvoltare profesională 0.05 +10 +0.5 

Rezultatele elevilor la examenele naționale foarte bune (Bacalaureat, Evaluare Națională) și la examenele cu recunoaștere internțională (Cambridge, DELF) 0.09 +6 +0.42 

Școala a fost reabilitată, modernizată, are dotări la standarde europene; permite desfășurarea programului într-un singur schimb 0.06 +7 +0.42 

Resurse financiare extrabugetare obținute prin accesarea de fonduri nerambursabile 0.05 +7 +0.35 

Asigurarea securității elevilor în perimetrul școlii (paza proprie, paza externalizată, camere, alarmă)  0.05 +6 +0.3 

Capacitatea instituţională pentru atragerea de fonduri externe prin scriere şi implementare de proiecte (Erasmus+, POCU etc.) 0.04 +5 +0.2 

Colegiul școlarizează elevi începând cu ciclul primar și finalizând cu ciclul superior al liceului (filieră teoretică și vocațională) 0.04 +4 +0.16 

Calitatea și impactul activităților extrașcolare desfășurate în școală 0.02 +3 +0.09 

Proiectarea este corelată cu planificarea, coordonarea/ conducerea şi evaluarea acţiunilor propuse la nivelul fiecărui compartiment/ grup de lucru 0.03 +3 +0.09 

Performanțele obținute de elevi la concursurile școlare naționale și internaționale 0.03 +2 +0.06 

Documentele de proiectare strategică fundamentate pe starea învățământului la nivel dâmbovițean, corelate cu politicile de dezvoltare ale M.E., cu principalele direcții europene  0.01 +1 +0.02 

Subtotal  puncte tari 0.64   4.14 

Puncte slabe    

Insuficienta dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice pentru a face față provocării predării-învățării-evaluării on-line/hibrid 0.08 -7 -0.56 

Lipsa participării cadrelor didactice la misiuni de predare în instituții de învățământ din U.E. 0.06 -6 -0.36 

Nivel nesatisfăcător al competențelor de programare ale elevilor de la profilul real, specializarea matematică-informatică                                0.04 -8 -0.32 

Curriculumul național nu oferă instrumente cu care tânărul să devină autonomi și inovator 0.07 -4 -0.28 

Evaluarea didactică este concentrată pe conținuturi, rareori vizează competențele de bază; rezultatele la evalăările naționale 2-4-6 sunt sub nivelul real de pregătire a elevilor 0.03 -5 -0.15 

Oferta curriculară nu acoperă necesitatea dezvoltării abilităților de viață (life skills) ale elevilor 0.05 -3 -0.15 

În activitatea de predare-învățare nu se face transferul de competențe de tehnologii la celelalte arii curriculare pentru facilitarea învățării 0.02 -2 -0.04 

Absența din curriculumul național și din curriculumul la decizia școlii a conținuturilor cu tematică geo-politică actuală 0.01 -1 -0.01 

Subtotal puncte slabe 0.36   -1.87 

TOTAL EFI (valoarea sumei este o coordonată pe axa SW) 1   2.21 

FACTORI CHEIE EXTERNI (EFE) GREUTATE 
SPECIFICĂ 

RATING 
(1-10) 

SCOR SPECIFIC 

Oportunități    

Posibilitatea dezvoltării instituţionale şi a resursei umane prin accesarea unor programe diverse de finanţare externă și a recunoașterii rezultatelor învățării la nivelul U.E. 0.09 +9 +0.81 

Evoluția rapidă a tehnologiilor și existența mijloacelor didactice moderne pentru susținerea procesul instructiv-educativ 0.07 +8 +0.56 

Implicarea Asociației Părinților Cantacuzini în susținerea activităților școlii 0.08 +7 +0.56 

Existenţa unor standarde ocupaționale pentru calificările obținute de absolvenți la final de liceu 0.06 +6 +0.36 

Posibilitatea utilizării Internetului și a tehnologiei în informare, formare și în comunicarea inter și intra - instituţională 0.07 +5 +0.35 

Disponibilitatea administrației publice locale sau ONG-urilor de a colabora cu școala în proiecte  0.06 +4 +0.24 

Parteneriatul cu ”Salvati copiii” și implementarea celor două programe ȘDȘ în vederea creșterii șanselor la educație de calitate pentru elevii din grupuri vulnerabile 0.06 +3 +0.18 

Parteneriatul cu Universitatea Valahia din Târgoviște, inclusiv în ceea ce privește mentoratul didactic 0.05 +2 +0.10 

Parteneriatul cu Centrul Județean de Cultură, Biblioteca Județeană, alte instituții de cultură etc. 0.04 +1 +0.04 

Subtotal oportunități 0.58   3.20 

Amenințări    

Situaţia economică și pandemică dificilă, existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa muncii 0.08 -7 -0.56 

Platformele educaționale disponibile pentru școli oferă doar instrumente pentru activități didactice on-line, nu și conținuturi abordate digital 0.09 -6 -0.54 

Riscul analfabetismului funcțional (generalizat la nivel mondial) materializat în rezultate slabe la evaluările internaționale (PISA, PIRLS) 0.06 -5 -0.30 

Schimbările climatice 0.04 -4 -0,16 

Extinderea fenomenului de bullying/ciberbullying 0.05 -3 -0.15 

Subfinanţarea educaţiei 0.07 -1 -0.07 

Activitățile de formare la care participă majoritatea profesorilor școlii nu mai aduc plus valoare  0.03 -2 -0.06 

Subtotal amenințări 0.42   -1.84 

TOTAL EFE (valoarea sumei este o coordonată pe axa OT) 1   1.36 



  

 

                Strategia de tip ofensiv vizează creștera cotei pe piața existentă. Acest tip de strategie impune asimilarea de noi servicii, modernizarea serviciilor, introducerea de noi tehnologii 

cu randamente ridicate, dezvoltarea sistemului creativ-inovativ.  

 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” își propune diversificarea ofertei educaționale prin autorizarea/acreditarea de noi specializări, digitalizarea educației pentru 

integrarea absolvenților pe piața muncii actuale, abordarea educației prin activități outdoor, formarea la profesori a abilităților de combaterea fenomenului de bullying/ cyberbullying, integrarea 

creativă a tehnologiilor în  curriculumul implementat.  
 

              II. 1.  VIZIUNEA 
Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” va deveni instituție de referință în rețeaua națională de educație și formare și membru activ al rețelei organizațiilor Erasmus+ pentru partajarea experiențelor 
acumulate din proiecte și programe și pentru dezvoltarea competențelor-cheie și profesionale ale absolvenților. 

              II. 2.  MISIUNEA 
Oferim experiențe autentice de educație și formare pentru un spirit liber, autonom, proactiv și creăm contextul transferului și al recunoașterii rezultatelor învățării. Împărtășim practici de succes, multiculturale, centrate pe 
cultivarea creativității și pe atingerea întregului potențial.  
 
              III. OBIECTIVE STRATEGICE (derivate din misiune, din intersecția „punctelor slabe” din mediul intern cu „ameninîările” din mediul extern) 
1. Asigurarea calității serviciilor educaționale în vederea formării abilităților de viață, a împlinirii și a dezvoltării personale, a integrării sociale și profesionale pentru toți elevii 
2. Corelarea competențelor educaționale cu competențele-cheie prin transferul experiențelor din proiectele europene și internaționale, în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții 
3. Armonizarea valorilor tradiționale definitorii instituției cu noile provocării ale societății contemporane în vederea atingerii performanțelor organizației școlare 
4. Creșterea calității în educație prin asigurarea unui climat socio-afectiv deschis, prietenos pentru toți membrii comunității școlare și prin crearea unui mediu favorabil atingerii întregului potențial și stării de bine 
 
              IV. PLAN OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE 2021-2022 
 

DOMENII FUNCȚIONALE PROGRAME DE DEZVOLTARE 

OBIECTIVE SPECIFICE 

A
n

 1
 

A
n

 2
 

A
n

 3
 

A
n

 4
 

CURRICULUM CURRICULUM PENTRU VIITOR 1.1 Creșterea calității procesului instructiv-educativ prin diversificarea metodelor de predare-învățare și evaluare cu 
accent pe caracterul aplicativ al lecțiilor și pe modalități de evaluare eficientă, inclusiv on-line 

    

1.2 Diversificarea ofertei educaționale prin derularea unor cursuri opționale cu tematică specifică dezvoltării abilităților 
pentru viață (educație pentru sănătate, educația pentru mediu, educație antreprenorială, educația financiară, 
participarea la dezbateri/debate); 

    

1.3 Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, bacalaureat, examene de certificare a calificării 
profesionale, titularizare 

    

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ ȘI A 

RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

INTERNAȚIONALIZAREA EDUCAȚIEI 2.2 Dezvoltarea competențelor relevante pentru piața muncii prin participarea la activități de formare/dezvoltare 
profesională în țară și în străinătate 

    

2.5 Operaționalizarea strategiei de internaționalizare prin dezvoltarea permanentă a competențelor de elaborare, 
implementare și evaluare a proiectelor  

    

2.7 Dezvoltarea strategiei de internaționalizare prin extinderea experiențelor de învățare cu noi parteneri din proiecte 
Erasmus+ 

    

RESURSE UMANE DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR 
PROFESIONALE 

3.1 Pregătirea inițială a viitoarelor învățătoare și educatoare din perspectiva adaptabilității la dinamica socială și la 
provocările din domeniul educației 

    

3.2 Formarea continuă a profesorilor din perspectiva rolului de mentor/ formator      

3.4 Dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor/elevilor în vederea desfășurării optime a procesului instructiv-
educativ prin contribuția la creareaunor aplicații de e-learning  

    

3.7 Demultiplicarea unor experiențe inovatoare în educație ca rezultat al participării cadrelor didactice la activități de 
formare, respectiv de 

    

RESURSE MATERIALE 

ȘI FINANCIARE 

DOTĂRI MODERNE PENTRU O ȘCOALĂ 

EUROPEANĂ 
4.1. Asigurarea unui cadru modern de desfășurare a procesului instructiv-educativ prin dezvoltarea bazei maeriale 
cu echipamente de ultimă generație 

    

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ ȘI A 

RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

HAPPY TEACHER, HAPPY STUDENTS! 4.3. Menținerea unui climat de siguranță fizică și psihică pentru toți membrii comunității școlare     

4.4. Valorificarea experiențelor de învățare care favorizează starea de bine, dobândite din implementarea proiectelor 
locale, naționale și internaționale 

    

4.5.Abordarea educației prin activități outdoor în vederea asigurării echilibrului fizic și emotional, în condițiile 
digitalizării 

    



 
 

IV. OBIECTIVUL STRATEGIC 2 
Corelarea competențelor educaționale cu competențele cheie prin transferul experiențelor din proiectele europene și internaționale, în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții 

 
 

  EXISTENT  DIAGNOSTICAT şi MOTIVARE : 

-Activitatea didactică on-line/hibrid se desfășoară în condiții precare în lipsa conținutului în formă digitală. Manualele digitale existente acoperă doar ciclul primar și gimnazial, iar platformele disponibile pentru școli sunt doar 
instrumente pentru predarea în mediul virtual. 
-Programele școlare de TIC și informatică, prin conținutul oferit, permit un număr redus de activități practice de formare a competențelor necesare integrării pe piața muncii digitale și adaptării la o societate în schimbare 
rapidă și profundă. 
-Procesul de evaluare a elevilor este orientat pe conținut, nu pe competențe și, de cele mai multe ori, nu favorizează reglarea procesului de predare-învățare. Există o discrpanță între strategiile de predare-învățare și 
modalitatea de evaluare, în condițiile în care în școala românească se continuă efortul de adaptare la testările de tip PISA/ PIRLS. 
-Accesarea programelor de formare inițială și continuă Erasmus+ este o oportunitate pe care școala  o are în vedere pentru a genera schimbări la nivel curricular și al resurselor.  
 
 

REZULTATE AŞTEPTATE   RESURSE STRATEGICE  OPŢIUNI STRATEGICE  

PE 

TERMEN 

SCURT 

-participarea elevilor/cadrelor didactice la activități de 
formare/dezvoltare în acord cu nevoile identificate și 
contextul pandemic; 
-diversificarea metodelor de predare-învățare și evaluare; 
-utilizarea competențelor digitale în crearea de aplicații de e-
learning pentru Andoid/ IOS, ușor de accesat; 
-utilizarea platformelor electronice, tutorialelor, softurilor în 
activitatea didactică; 
-certificarea competențele profesionale dobândite în cadrul 
proiectelor Erasmus+și recunoașterea rezultatelor învățării 
prin acumularea de credite ECVET; 
-redobândirea titlului de Școală Europeană. 

 FINANCIARE -model investiţional focalizat 
pe utilizarea fondurilor 
extrabugetare pentru 
dezvoltare instituțională;   
-scriere/implementare de 
proiecte cu finanțare 
europeană. 
 

 CURRICULARĂ -formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării 
competențelor digitale, utilizării în activitatea de predare-
învățare on-line/ hibrid ori în activitatea de mentorat, a unor 
platforme, aplicații, softuri educaționale; 
-utilizarea soft-urilor educaţionale/ platformelor de e-learning / 
aplicațiilor/ resurselor educaționale deschise dezvoltate în 
cadrul proiectelor; 
-diseminarea și multiplicarea rezultatelor învățării cu scopul 
transferului de bune practici din proiecte; 
-implicarea unui număr mare de elevi și cadre didactice  în 
activități și proiecte destinate dezvoltării competențelor 
profesionale și abilităților de viață (life skills). 

PE 

TERMEN 

MEDIU 

-participarea cadrelor didactice la proiecte POCU, în calitate 
de expert formator sau formabil; 
-includerea bunelor practici din proiecte în activitatea 
didactică proprie; 
-rezultate îmbunătățite la examenul de atestat/ calificare 
profesională; 
-activități de internaționalizare a educației și de integrare în 
rețeaua Erasmus+ de educație și formare profesională, 
inclusiv cooperare virtuală, mobilitate virtuală și mixtă; 
-eficientizarea managementului proiectelor și creșterea 
punctajului la evaluarea finală; 
-diversificarea modalităților de atragere de resurse din fonduri 
europene nerambursabile prin scrierea și depunerea unui 
proiect POCU/POC; 
-atragere de noi parteneri pentru proiecte Erasmus+ viitoare; 
-îmbunătățirea managementului instituțional. 

 MATERIALE -spații școlare cu dotări 
corespunzătoare pentru 
învățare, inclusiv în mediul 
on-line; 
-echipamente necesare 
digitalizării învățării. 

 FINANCIARĂ -asigurarea eligibilității cheltuielilor printr-o execuție bugetară 
corectă; 
-atragerea de fonduri extrabugetare prin scrierea și depunerea 
unui proiect finanțat prin programul POCU/POC; 
-achizitionarea unor echipamente moderne: table smart, 
roboți, tablete și laptopuri performante pentru programare; 
-achiziții de materiale pentru implementarea optimă a 
proiectelor, de care beneficiază membrii comunității școlare. 

 UMANE -cadre didactice cu 
experiență în scrierea și 
implementarea proiectelor; 
-echipă extinsă de 
implementare a proiectelor; 
-beneficiari ai mobilităților de 
educație și formare. 

 RESURSE 
UMANE 

-dezvoltarea profesională a personalului didactic ca facilitator 
și beneficiar de formare la nivel local, național și internațional; 
-atingerea potențialului maxim al elevilor cu reale abilități și 
capacitate de integrare pe piața muncii și în viața activă a 
comunității naționale și internaționale; 
-implicarea părinților în derularea unor activităţi educaţionale, 
inclusiv pentru învățarea online. 

PE 

TERMEN 

LUNG 

-pregătirea absolvenților pentru provocările vieții și pentru 
piața muncii; 
-implicarea ca participant activ în rețeaua Erasmus+ de 
furnizori VET, ca instituție de primire; 
-consolidarea competențelor cheie și a abilităților 
transversale ale ucenicilor și mentorilor; 
-oportunități crescute de educație și formare pentru elevii din 
categorii defavorizate; 
-promovarea valorilor culturale românești la nivel european și 
racordarea la spiritul și valorile europene în educație; 
-promovarea imaginii instituției în comunitate. 

 TIMP 4 ani  RELAŢII 
COMUNITARE 

-elaborarea de noi proiecte și atragerea de noi parteneri; 
-consilierea Asociației Părinților Cantacuzini în vederea scrierii 
și implementării de proiecte Erasmus+ / POCU; 
-organizarea unor ateliere de formare cu participare 
internațională (LTTA); 
-constituirea unei asociații profesionale cu scopul includerii 
acesteia în rețeaua de furnizori de formare Erasmus+; 
-semnarea unor parteneriate cu instituțiile de educație sau 
responsabile cu educația la nivel local, național și 
internațional.  
 

 

 



PROGRAMUL DE INTERNAȚIONALIZARE A EDUCAȚIEI 
 

Obiective specifice Indicatori de performanță 

2.2 Dezvoltarea competențelor 
relevante pentru piața muncii 
prin participarea la activități de 
formare/dezvoltare 
profesională în țară și în 
străinătate 

2.2.1 Creșterea eficientei predării-învățării și evaluării pentru minimum 50% dintre învățătorii și profesorii metodiști/mentori, în anul școlar 2021-2022, prin diversificarea metodelor de 
predare și evaluare în lecțiile susținute on-line sau indrumate la practica pedagogică 

2.2.2 minimum 50% dintre elevi dezvoltă competențe digitale relevante pentru piața muncii, prin crearea unor aplicații pentru IOS/Android pentru predarea-învățarea în sistem on-line și 
pentru o evaluare eficientă, până la sfârșitul anului școlar 2021-2022  

2.2.3 toate cadrele didactice certifică competențele profesionale dobândite în cadrul proiectelor Erasmus+, POCU la care participă, la finalul fiecărui curs de formare 
2.2.4 toți elevii participanți la stagii de practică beneficiază de recunoașterea rezultatelor învățării (ca urmare a participării la stagii de practică în proiecte europene, inetenaționale) și 

acumularea de credite ECVET la finalul fiecărei mobilități 
 

DOMENIUL ACŢIUNI 
ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI 
RESURSE INDICATORI DE 

VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚION
ALĂ ȘI A 
RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor digitale 
și utilizării în activitatea de predare-învățare on-line/ hibrid a unor 
platforme, aplicații, softuri educaționale prin participarea la cursuri de 
formare din oferta CCD, în cadrul parteneriatelor strategice în care scoala 
este partener, din oferta altor furnizori de formare în țară sau în străinătate 

Permanent pe 
durata anului 
școlar 2021-
2022 

Responsabili colective 
de lucru pe discipline 
 

Umane: cadre diactice 
de diferite specialități 
Materiale: laptopuri, 
tablete grafice 
Financiare: buget alocat 

Participarea a minimum 
60% dintre cadrele 
didactice la cursuri de 
formare de dezvoltare a 
competențelor digitale 

Certificate de 
participaare 

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚION
ALĂ ȘI A 
RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Formarea elevilor/cadrelor didactice care învață/predau la clase de la 
profilul real, specializarea matematică-informatică, prin participarea la 
stagii de practică/ misiuni de predare pe durata a 2 săptămâni, în 
Germania, în cadrul proiectului KA102 VET “Apps for successful online 
education” și obținerea de credite profesionale recunoscute la nivel 
european 

Februarie-
martie 2022 

Mareș Silvia - director  
 
Căpraru Claudiu - 
coordonator 
 

Umane: elevi, profesori 
informatică 
Financiare: Bugetul 
aprobat 

Participarea la misiuni 
de predare a celor 2 
cadre didactice 
Participarea la stagii de 
practică a celor 14 elevi 

Certificate de participare 
Europasss mobility  
Acorduri de învățare & 
Credite ECVET 
 

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚION
ALĂ ȘI A 
RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Formarea elevilor/profesorilor metodiști care învață/predau la profilul 
pedagogic, specializarea învățător-educatoare în vederea dezvoltării 
competențelor de evaluare prin participarea la stagii  de practică/ job 
shadowing, în Finlanda, în cadrul proiectului KA102 VET ”Eficiența 
evaluării determină succesul învățării” 

Februarie 2022 
Aprilie 2022 

Mareș Silvia - director  
 
Miricioiu Alexandra- 
coordonator  

Umane: elevi, profesori 
metodiști/ mentori 
Financiare: Bugetul 
aprobat 

Participarea la job-
shadowing a celor 10 
profesori metodiști 
Participarea la stagii de 
practică a celor 28 elevi 

Certificate de participare 
Europasss mobility  
Acorduri de învățare & 
Credite ECVET 

●  
DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚION
ALĂ ȘI A 
RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Formarea cadrelor didactice în mentorat de carieră didactică și mentorat 
de practică pedagogică în cadrul proiectului POCU „Profesionalizarea 
carierei didactice - PROF”, în vederea desfășurării în condiții optime a 
activităților de formare inițială a învățătorilor-educatoarelor, dar și a 
activităților de mentorat al studenților Universității Valahia din Târgoviște 

An școlar 2021-
2022 

Mareș Silvia - director  
 
Manole Maria – resp. 
perfecționare 

Umane: cadre didactice 
de diferite specialități – 
mentori 
Informaționale: 
platforma proiectului 

Finalizarea cursurilor de 
mentorat de carieră 
didactică și mentorat de 
practică pedagogică de 
către profesorii înscriși 

Adeverințe de 
participare 

 

Obiective specifice Indicatori de performanță 

2.5 Operaționalizarea strategiei de 
internaționalizare prin dezvoltarea 
permanentă a competențelor de 
elaborare, implementare și evaluare a 
proiectelor 

2.5.1 creșterea cu 10% a numărului de cadre didactice cu competențe în implementarea proiectelor europene, până la sfârșitul anului școlar 
2.5.2 creșterea cu minimum 5% a punctajului obținut la evaluarea finală a proiectelor încheiate în anul școlar 2021-2022 prin valorificarea competențelor de management și 

implementare a acestora 
2.5.3 extinderea modalităților de atragere de resurse din fonduri europene nerambursabile prin scrierea și depunerea unui proiect POCU/POC, până la sfârșitul anului școlar 2021-

20222 
 

DOMENIUL ACŢIUNI 
ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI 
RESURSE INDICATORI DE 

VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI A RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Implementarea proiectelor aflate în derulare: 
-KA1 Learning for life, not only for exams, pentru dezvoltarea 
competențelor de bază ale elevilor (citire-lectură, matematică-științe, 
competențe globale) și îmbunătățirea rezultatelor la evaluările naționale 
sau la o eventuala testare PISA, 
-KA102 VET Eficiența evaluării determină succesul învățării, în vederea 
dezvoltării competențelor de evaluare ale metodiștilor/elevilor de la profilul 
pedagogic, 
-KA102 VET Apps for successful online education, pentru dezvoltarea 
competențelor digitale (de programare) relevante pe piața muncii 
-KA2 Web2Tools and Gamification, care urmărește creșterea atractivității 
activității didactice și a motivației elevilor prin utilizarea resurselor digitale 

1 septembrie- 
30 noiembrie 
2021 

 

Mareș Silvia - director  
 
Văsii Elenuța-
coordonator proiect  
 
Miricioiu Alexandra 
 
 
Căpraru Claudiu 
 
Tomescu Raluca 
 

Financiare: Buget aprobat 
Informaționale: suport de 
curs/ prezentări 
Umane: beneficiari ai 
mobilităților 

-Valorificarea bunelor 
practici identificate 
-Integrarea în procesul 
didactic a metodelor/ 
strategiilor didactice 
achiziționate în urma 
participării la mobilități 
-Adaptarea activității 
profesorilor beneficiari de 
mobilitate la nevoile 
elevilor claselor II, IV, VIII 

-Documente  proiect 
-Analiza la nivel de 
școală și proiect privind 
rezultatele obținute 

 
 

RESURSE 
FINANCIARE 

Asigurarea eligibilității cheltuielilor în procent de 100% printr-o execuție 
bugetară corectă a fondurilor nerambursabile din proiecte  

permanent Mareș Silvia - director  
Edu Carmen - 
contabil 

Financiare: Buget aprobat 
Informaționale: contract 
finanțare + anexe 

-Încadrarea în cheltuielile 
prevăzute în bugetul 
aprobat 

Borderouri de plată, 
ordine de plată, devize 



DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI A RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Monitorizarea și evaluarea atingerii obiectivelor propuse prin proiectele 
instituționale de mobilitate finanțate prin Programul Erasmus+ 

conform grafic 
monitorizare și 
evaluare 

Coordonatori  
Responsabili cu 
monitorizarea 

Umane: cadre didactice 
implicate 

-Integrarea în procesul 
didactic a rezultatelor 
învățării/ formării 

Fișele de monitorizare 
Raport de evaluare 

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI A RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Organizarea și desfășurarea unor acțiuni de informare și consiliere 
individuală/ de grup a cadrelor didactice, în vederea scrierii și depunerii 
unui proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman/ Programul 
Operațional Competitivitate) pentru înființarea centrului de robotică și 
dotarea acestuia la standarde europene  

2021-2022, 
conform  
Apelurilor  

Mareș Silvia - director  
 
Tomescu Raluca- 
director adjunct 

Umane: echipa de scriere 
a proiectului 
Informaționale: ghidul 
solicitantului 
Financiare: buget 2022 

-Participarea a minimum 
10 cadre didactice la 
scrierea proiectului 
-Depunerea proiectului în 
aplicația MySmis 

Listele cu participanții 
(online sau față în față) 

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI A RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Atragerea de noi parteneri și depunerea de noi proiecte (educație școlară, 
VET, parteneriate strategice), conform acreditărilor Erasmus+ ale instituției  

Ianuarie-
februarie 2022 
 
 

Mareș Silvia - director  
Tănase Roxana - 
Responsabil proiecte 
și programe  

Umane: echipa de scriere/ 
implementare  
Informaționale: ghidul 
Erasmus+ 2022 

Participarea a cel puțin 
15 cadre didactice, câte 5 
în fiecare echipă 
Depunere proiecte 

Aplicații depuse 
Proiecte finanțate 
 

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI A RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Informarea și consilierea Asociației Părinților Cantacuzini în vederea 
scrierii și implementării de proiecte Erasmus+  

Ianuarie-
februarie 2022 

Tănase Roxana - 
Responsabil 
proiecte și programe 

Umane: echipa de scriere/ 
implementare, părinți 
Informaționale: ghidul 
Erasmus+ 2022 

Participarea a cel puțin 5 
cadre didactice și 5 
părinți 
Depunerea unui proiect 

Aplicații depuse 
Proiecte finanțate 
 

 

Obiective specifice Indicatori de performanță 

2.7 Dezvoltarea strategiei de internaționalizare 

prin extinderea experiențelor de învățare cu noi 

parteneri din proiecte Erasmus+ 

2.7.1 Valorificarea la maximum a bunelor practici și a rezultatelor din proiectele implementate, de către minimum 50% dintre cadrele didactice ale școlii, pe tot parcursul anului 

școlar 2021-2022, prin implicare în noi experiențe profesionale (work-shopuri, misiuni de predare, LTTA) 

2.7.3 Creșterea performanţelor profesionale ale tuturor cadrelor didactice prin includerea bunelor practici din proiecte în activitatea didactică proprie, pe pracursul anului școlar  
 

DOMENIUL ACŢIUNI 
ORIZONT 
DE TIMP 

RESPONSABILI 
RESURSE INDICATORI DE 

VERIFICARE 
MIJLOACE DE 
VERIFICARE 

DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ 
ȘI A RELAȚIILOR 
COMUNITARE 

Organizarea și desfășurarea unor ateliere de formare cu participarea 
cadrelor didactice din școală și cu participare internațională (LTTA) 

Conform Gantt 
KA2 

Tomescu Raluca- 
coordonator 

Financiare: Buget aprobat 
Umane: cadre didactice 

Organizarea a 3 ateliere 
de formare- LTT, și 3 
ateliere în școală 

Listele cu participanții 
(online sau față în față) 
Proiecte ateliere 

CURRICULUM Utilizarea soft-urilor educaţionale/ platformelor de e-learning / aplicațiilor/ 
resurselor educaționale deschise dezvoltate în cadrul proiectelor, în 
procesul de predare-învăţare și evaluare, în special în activitățile 
desfășurate on-line sau hibrid 

Semestrul al II-
lea, an școlar 
2021-2022 

Mareș Silvia – 
director 
Tomescu Raluca – 
director adjunct 

Materiale: laptopuri, table 
smart 
Financiare: Bugetul 
aprobat 

Realizarea a minimum o 
asistență pentru fiecare 
cadru didactic din școală 
de către directori 

Rapoartele colectivelor 
de lucru pe discipline 
 
Grile de monitorizare 

RESURSE UMANE Organizarea și desfășurarea unor activități de diseminare și multiplicare a 
rezultatelor învățării cu scopul transferului de bune practici: 
-la nivelul întregului colectiv profesoral, la revenirea din mobilitate  
-la nivelul claselor cu specializarea matematică-informatică și în rândul 
cadrelor didactice care predau la aceste clase,  
-la nivelul claselor de profil pedagogic și în rândul profesorilor metodiști 
-la nivelul cercurilor metodice județene, pe specialități. 

Conform 
Planului de 
diseminare și 
exploatare a 
rezultatelor 
proiectelor 
Erasmus+ 

Mareș Silvia - director  
 
Cordonatorii 
proiectelor Erasmus+ 
 
Cadrele didactice 
beneficiare  

Umane: consiliul 
profesoral, 120 elevi mate-
info, 240 elevi pedagogic, 
metodiști/ mentori ai BPP 
Cantacuzino 
Financiare: Bugetul 
aprobat 

-Realizarea activităților 
de diseminare de către 
fiecare beneficiar 
-Participarea tuturor 
elevilor de la clasele 
implicate la activitățile 
organizate de beneficiari 

Liste de prezență 

Articole în publicații de 
specialitate 

RELAȚII 
COMUNITARE 

Constituirea unei asociații profesionale cu scopul includerii acesteia în 
rețeaua de furnizori de formare Erasmus+ 

Ianuarie 2021 Mareș Silvia - director  
Fianciare: contribuții 
fondatori 

Înregistrarea asociație 
Act constitutiv, Statut 
asociație 

 

MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
 

Ce aspecte vor fi evaluate? De ce evaluez? 
Cine realizează 

evaluarea? 
Când se va realiza 

evaluarea? 
Cum evaluez? Ce instrumente folosesc? De unde știu că am reușit? 

Diversificarea metodelor de predare și 
evaluare în lecțiile susținute on-line sau 
în cele de mentorat (2.2.1, 2.5.3) 

Eficientizarea 
predării-învățării și 
evaluării  

Directorii 
Responsabili 
colective  

Permanent, în anul 
școlar 2021-2022 

Asistențe la lecții 
Chestionare aplicate părinților 
Discuții cu elevii / CȘE 

Fișă de asistență 
Formulare Google 
Plan de interviu 

Mai multe note cuprinse între 8 și 10 
la examenele naționale, de atestat/ 
certificare profesională, titularizare 

Nivelul competențelor digitale ale elevilor 
de la specializarea matematică-
informatică (2.2.2) 

Nivel maxim al 
competențelor digitale 
la atestat profesional 

Comisie atestat Mai 2022 Analiza rezultatelor obținute la 
examene 

Raportul întocmit de comisia 
de atestat - statistici 

Proiecte inovative prezentate la 
atestat 
Numărul crescut al notelor de 10 

Competențele dobândite în cadrul 
proiectelor (2.2.3, 2.2.4) 

Determinarea 
impactului proiectelor 

Mareș Silvia-
director 

La revenirea din 
mobilitate 

Analiza documentelor de 
mobilitate 

Document de mobilitate 
Rapoartele participanților 

Certificarea competențelor de către 
parteneri/ instituții de primire 

Competențele de a evalua obiectiv 
proiectele finalizate de către echipei de 
implementare (2.5.1-2, 2.7.3) 

Determinarea 
impactului proiectelor 

Coordonatorii 
Mareș Silvia-
director 

În termen de 60 de 
zile de la finalizare 

Analiza portofoliului proiectului 
Aplicare de chestionare/ discuții  
Analiza produselor/ rezultatelor  

Grilă de monitorizare/evaluare 
Formulare Google aplicate 
beneficiarilor direcți și indirecți 

Punctajul obținut la evaluarea externă 
(cu 5% mai mare) 

Activități organizate în calitate de furnizor 
de formare/ mentorat (2.2.1, 2.7.1) 

Verificarea nivelului 
calității prestației  

Mareș Silvia-
director 

La finalul fiecărei 
activități desfășurate  

Analiza feedback-ului 
participanților 
Autoevaluare 

Grilă de control-verificare 
 
SWOT 

Feedback-ul pozitiv al atelierelor de 
formare- LTT/în școală 



  
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategia de tip ofensiv vizează creștera cotei pe piața existentă. Acest tip de strategie impune asimilarea de noi servicii, modernizarea serviciilor, introducerea 

de noi tehnologii cu randamente ridicate, dezvoltarea sistemului creativ-inovativ.  

 Colegiul Național Constantin Pedagogic Cantacuzino își propune dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor, abordarea educației prin activități outdoor, 

formarea la profesori a abilităților de recunoaștere, conștientientizare și combaterea fenomenului de bullying/ cyberbullying, integrarea creativă a artelor și tehnologiilor în  

curriculum. 

 

 


