
“ŞCOALA PRIETENOASĂ” 
 

     clădirea şcolii este curată, 
îngrijită, pereţii claselor sunt 
pictaţi în culori vii, lucrări ale 
elevilor sunt expuse în săli de 

clase şi pe holuri, există relaţii 
foarte bune între elevi şi 
profesori, atmosfera este 

destinsă, se derulează programe 
de consiliere şcolară, există 
colaborare între profesori 

“ŞCOALA CA O FAMILIE” 

     

este caracterizată prin sprijin 
reciproc, încredere, respect 
pentru diferenţe, căldură şi 
grijă manifestate faţă de 

toţi copiii şi personalul şcolii 



 “ŞCOALA DEMOCRATICĂ” 

 
    centrată pe consultarea şi includerea tuturor actorilor şcolii în luarea 
deciziilor (elevi, părinţi, personal administrativ, membri ai comunităţii), pe 

promovarea valorilor şi a principiilor democratice; activităţile sunt  
organizate şi derulate de către elevi în colaborare cu părinţii, profesorii, 

membrii ai comunităţii etc. 

“ŞCOALA RESPONSABILĂ” 

 

răspunzătoare pentru ceea ce produce, în 

măsură să dea seama de rezultatele produse 

părinţilor, şi membrilor comunităţii locale 



“ŞCOALA PENTRU O SOCIETATE 
DESCHISĂ”  

 
   cu accent aparte pe valorizarea  

diversităţii, pe dezvoltarea 
deprinderilor de cooperare,  
toleranţă, gândire critică 

“ŞCOALA PENTRU FIECARE” 

 

  generatoare de aşteptări 
înalte pentru fiecare copil; 
promovând ideea că orice 

copil este capabil să înveţe şi 
încurajând toate tipurile de 
inteligenţă; este, de fapt, 

şcoala „inteligenţelor 
multiple” 



“ŞCOALA INTERCULTURALĂ” 

 

     identifică cu succes nevoile 
copiilor de diferite etnii şi 
desfăşoară activităţi de 

incurajare a atitudinilor lipsite 
de prejudecăţi, activităţi de 
sprijinire a elevilor aflaţi în 

dificultate şi de îndepărtare a 
stereotipiilor, precum şi de 

motivare pentru participarea 
lor la actul educativ. 

         “ŞCOALA DEZVOLTĂRII        
PROFESIONALE” 

 
   cadrele didactice din şcoală 
participă la cursuri de formare, 
aplică noi metodologii în procesul 

de predare-învăţare-evaluare, 
dezvoltă proiecte 

interdisciplinare şi diseminează 
experienţele de succes. 



 “ŞCOALA DESCHISĂ” 
 

   are experienţe de succes în 
promovarea imaginii 

instituţionale, a ofertei şcolii; 
există o foarte bună 
comunicare intra- şi 

interinstituţională; se produc 
materiale de diseminare, se 

organizează activităţi de 
popularizare a reuşitelor 

elevilor şi cadrelor didactice 
prin expozitii, târguri de 

oferte, ziua porţilor deschise 
etc. “ŞCOALA COMUNITARĂ” 

 
   în cadrul şcolii se organizează activităţi 

pentru diferite persoane/grupuri din 
comunitate,se organizează un program 
bogat de activităţi extra clasă pentru 

elevi,există politici şcolare de 
dezvoltare a spiritului civic al elevilor, 
membri ai comunităţii sunt frecvent 

prezenţi în şcoală  


