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ARGUMENT
Societatea cunoașterii implică libertatea de acces și exprimare, motivația intrinsecă,
dezvoltarea capitalului uman – participarea în comunități de practică, deschiderea școlii către
comunitate și viața socială în general. Pentru a raspunde provocarilor lumii în continuă
schimbare, sistemul educațional în ansamblul său, dar și membrii corpului profesoral trebuie să
se poată adapta schimbărilor globale, în concordanță cu nevoile elevilor.
Printre așteptările pe care elevii le au de la școală se numără existența surselor multiple
de informare, asumarea responsabilității propriei învățări, relevanța cunoștințelor dobândite în
școală după terminarea acesteia, învățarea în interiorul unor comunități de învățare, utilizarea
tehnologiilor de ultimă generație și a dispozitivelor aferente lor în procesul de învatare. De aceea,
competențele pe care elevii le dobândesc în școală trebuie să permită ancorarea în lumea reală.
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII ŞCOLARE este
documentul şi instrumentul de lucru necesar, asigurând o imagine reală şi o analiză a ceea ce este
şcoala şi proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare. Scopul
Planului de Dezvoltare Instituţională este să contribuie la ameliorarea permanentă a calităţii
învăţării şi predării printr-un proces de planificare continuă, evaluare şi revizuire. Premisa
fundamentală a ofertei manageriale este aceea că învăţământul, în general, trebuie să joace un rol
fundamental in consacrarea unei economii globale (global economy), a unei societăţi globale a
cunoasterii (knowledge society) si a unei societăți a învățării pe tot parcursul vieții (lifelong
learning society). Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum și
disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activități performante și competitive din sfera
cunoașterii, din economie, din viața comunității.
Perioada 2019-2024 pentru care am elaborat acest proiect este necesară şi suficientă
pentru stabilirea unor obiective care să depăşească durata unui ciclu de învăţământ în aşa fel
încât obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate.
 Asigură astfel progresul, evoluţia şi înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria
Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce
valori ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?
 Concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei: dobândire de abilităţi, atitudini,
cunoştinţe, aptitudini, credinţe şi valori.
 Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: Curriculum,
Resurse materiale și financiare, Resurse umane, Relaţii sistemice şi comunitare.
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 Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe
termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi monitorizate.
 Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii; asigură dezvoltarea
personală şi profesională.
 Dezvoltă parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, implicând în educaţie
mai mulţi factori ( familie, comunitate, instituţii educaţionale).
P.D.I.-ul este conceput pentru creşterea calităţii actului educativ, în concordanţă cu
noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind învăţarea pe tot
parcursul vieţii ( lifelong learning ). El este fundamentat pe baza unei diagnoze obiective și
gândit astfel încât să adauge plus de valoare calității educației din această organizație școlară.
CONTEXTUL LEGISLATIV
Următoarele acte normative constituie baza alcătuirii prezentului PDI:
A. La nivel european:
-Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie;
-Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană
în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020");
-Instrumentelele Structurale ale Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene.
B. La nivel naţional şi judeţean:
-Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
-Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030;
-Planul Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020;
-Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar;
-Strategia Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii;
-Strategia ARACIP pentru dezvoltarea educaţiei;
-OMEN nr. 5115/2014 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările aduse de OMENCS nr. 5079/2016, cu
completările și modificările ulterioare;
-Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005,
privind asigurarea calităţii educaţiei;
-OMECS nr. 4655/2005, modificat prin HG nr. 21 şi 22/2007, pentru aprobarea Metodologiei
privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea autorizării/acreditării;
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-OMECS nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei pentru reducerea fenomenului de
violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
-Legea nr. 35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi
completările aduse de Legea nr. 29/2010;
-OMECTS nr. 5561/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
767/31.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare (Metodologia privind formarea
continuă a personalului din invăţământul preuniversitar);
-Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile
de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3.844 din 24 mai 2016;
-OMENCS 3051/20.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a;
-ORDIN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, actualizat în
10 august 2015;
-OMECTS 5549/2011 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor
didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional;
-OMENCS 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar;
-OMENCS 3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ
preuniversitar;
-OMEN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
învăţământul preuniversitar;
-HG nr. 72/2013 privind finanţarea de bază a unităţilor de învățământ de stat;
-HG nr.1555 din 9 decembrie 2009, pentru completarea HG nr. 844/2002 privind aprobarea
nomenclatoarelor calificărilor profesionale, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul
preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;
-Raportul ISJ Braşov privind Starea învăţământului în judeţul Braşov pentru anul şcolar 2017 –
2018;
-Alte Ordine, Note şi precizări MEN în vigoare.
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CAPITOLUL I
DATE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZAȚIEI
Denumire : ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, Brașov
Adresa: Str. Barbu Lăutaru nr. 10
Tel/fax 0268 314 211
E-mail : scoala1bv@yahoo.com
Website: http://scoala1brasov.ro/
Localizare, scurt istoric
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Braşov este amplasată în cartierul Astra, pe strada Barbu Lăutaru
Nr. 10. Cladirea şcolii a fost construită în anul 1976, a fost realizată de statul român şi a aparţinut
Ministerului Învăţământului până în anul 2001, când prin hotărâre de guvern, şcolile au trecut în
patrimoniul primăriilor. Clădirea şi terenul aferent sunt intabulate la nr.19731 Cartea Funciară.
Tipul unităţii de învăţământ este şcoală gimnazială cu clasele pregătitoare-VIII, cursuri de zi,
cu predare în limba română.
Unitatea funcţionează într-un singur corp de clădire tip P+2, cu o suprafaţă utilă de 814m2 .
Are 19 săli de clasă, o sală de sport, o bibliotecă, cabinet de informatică, cancelarie, secretariat,
cabinet medical, cabinet interşcolar de asistenţă psihopedagogică, cabinet al direcţiunii. Din acest
an școlar vom beneficia de spații noi (6 săli de clasă, grupuri sanitare pe fiecare nivel) prin
realizarea unei investiții de extindre a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Brașov.
Sistemul de încălzire este centralizat, şcoala este racordată la sistemul de apă-canal al
oraşului, iar deşeurile sunt preluate de Societatea de Salubritate ,,BRAI-CATA,,. Clădirea şcolii
este în stare bună şi nu necesită reparaţii capitale.
Nivelul de dotare cu resurse materiale este BUN. Numărul angajaţilor din şcoală pentru anul
şcolar în curs este de: 53 cadre didactice, 4 cadre didactice auxiliare, 6 cadre nedidactice. Toate
posturile sunt ocupate.
Timp de 43 de ani, dascălii acestei şcolii au modelat minţile şi sufletele elevilor lor cu
grijă, răbdare şi perseverenţă încercând cu responsabilitate şi dăruire, să atingă standardele
propuse spre a oferi învăţăceilor lor şanse egale prin orientarea profesională şi ca cetaţeni ce
conştientizează astăzi o Europă unită.
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Mergând dincolo de programă în concordanţă cu preferinţele şi aptitudinile elevilor,
învăţătorii şi profesorii le oferă acestora o bogată paletă de opţionale, având drept colaborator şi
suport mijloace moderne de instuire şi educare. In atenţia dascălilor stau zilnic variate activităţi
artistice şi educative, înmănunchiate în acţiunile festive sau tematice în pas cu calendarul şcolii.
Absolvenţii acestei şcoli sunt tineri bine integraţi în liceele şi şcolile profesionale alese, pregatiţi
educaţional pentru a raspunde unei lumi în continuă schimbare.
Conştienţi de responsabilitatea ce ne revine, adepţi şi prin faptă ai Reformei
învăţământului, ne concentrăm în permanenţă atenţia asupra găsirii de noi resurse materiale
pentru introducerea tehnicilor moderne de pregătire apte să asiste procesul de învăţământ.
Continuând frumoasele tradiţii ale acestei şcoli, folosind la maximum resursele umane,
luptând să implementăm cerinţele reformei în învăţământ suntem hotărâţi să garantăm că
pregatirea în această şcoală atinge standarde înalte şi devine din ce în ce mai relevantă pentru
nevoile elevilor şi corespunzatoare cerinţelor societăţii.
Valori și tradiții
Întreaga activitate a şcolii noastre are la bază câteva valori fundamentale. Dorim să fim o
comunitate care

dezvoltă

respectul pentru

sine

şi

pentru

ceilalţi, toleranța, cinstea,

corectitudinea, responsabilitatea. Întregul act educațional urmărește ca la finalul studiilor
gimnaziale elevii să devină independenți, încrezători, adaptabili. Scopul nostru este ca fiecare
dintre ei să dezvolte un simţ pozitiv al propriilor realizări în toate domeniile, nu numai în
activităţile curriculare pe care le oferim, ci şi în cele extracurriculare.
Tradiții:
*Uniforma școlii– fiecare conducător de clasă stabilește împreună cu părinții elevilor ținuta
școlară, care trebuie să fie decentă și potrivită unei instituții de învățământ respectând un cod de
culori;
*Ziua absolvenţilor – parada claselor a VIII-a în ultima zi de şcoală, premierea acestora, scurte
momente artistice desfășurate în ultima oră de dirigenție. Fiecare clasă defilează în curtea școlii
pe sub podul de flori pregătit de elevii claselor mai mici;
*Ziua porților deschise: În fiecare an, invităm copiii de la grădinițe împreună cu părinții acestora
să ne viziteze școala, pentru cunoaștere reciprocă și socializare. De asemenea, învățătorii claselor
a IV-a organizează ateliere de creație dedicate viitorilor școlari;
*Festivaluri și concursuri inițiate de școală : Festivalul iernii, Olimpiada copilăriei (competiție
sportivă), Educație pentru sănătate, Educație rutieră;
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*Revista școlii ”Pe aripile copilăriei”;
*Buletine informative în cadrul programului ”Sănătate prin educație”;
*Celebrarea acțiunii ”Ora Pământului”

CAPITOLUL II
DIAGNOZA
1.Diagnoza mediului extern al organizației
Nr. total de locuitori din cartierul Astra: 70 674 circa 26, 2 % din populația Municipiului
Brașov.
1.1.Structura populației cartierului pe grupe de vârstă
Nr. crt. Grupe de vârstă Nr. persoane Procente
1.

0 – 14 ani

6714

9,5 %

2.

15 – 59 ani

47069

66,6 %

3.

Peste 60 ani

16891

23,9 %

Fig. 1 Structura populației cartierului pe grupe de vârstă
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1.2.Structura ocupațională a părinților elevilor școlii
Nr. crt.

Ocupatii

Nr. persoane Procente

1.

Cadre medicale

20

2,48%

2.

Ingineri

41

5,09%

3.

Cadre didactice

32

3,98%

4.

Funcționari

62

7,71%

5.

Lucrători comerciali

112

13,93%

6.

Cadre militare

18

2,23%

7.

Muncitori

412

51,24%

8.

Pensionari

18

2,23%

9.

Pers. cu ajutor social 21

2,61%

10.

Șomeri

41

5,09%

11.

Pers. Fără ocupație

27

3,35%

Fig. 2 Structura ocupațională a părinților elevilor școlii
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1.3.Situația statistică a părinților plecați la muncă în străinătate
Un părinte plecat Ambii părinți plecați

Părinte unic plecat

Total

Clasele P-IV

13

1

1

15

Clasele V-VIII

14

1

2

17

Total

27

2

3

32

Fig. 3 Situația statistică a părinților plecați la muncă în străinătate
Conform ultimului recensământ, populaţia şcolară din circumscripţia arondată şcolii este
în creștere faţă de anii precedenţi, dar constantă în ultimii trei ani, cauzele fiind dezvoltarea
imobiliară din cartier, mulți copii care se înscriu în școala noastră provenind din alte județe.
Elevii provin din medii diferite din punct de vedere social, financiar, religios, etnic, cultural. Un
fenomen care a căpătat amploare în ultimii ani îl reprezintă plecarea în străinătate al unui mare
număr de părinți, lucru care a dus la accentuarea unor fenomene sociale negative în rândul
elevilor, aceștia fiind lăsați în grija altor persoane. Drept urmare, colaborăm în ultimii ani cu
Fundația ,,Salvați copiii”, care a preluat o parte din elevi la centrul ,,Creștem împreună”, un
program after school care se adresează tocmai acestor elevi. De asemenea, colaborăm cu
Direcția de Asistență Socială Brașov, care preia copiii din medii dezavantajate la Centrul de zi
Astra pentru desfășurarea unor activități de tip after school.
Din punct de vedere religios majoritatea populaţiei şcolare din unitatea noastră este
creştin ortodoxă, însă şcoala este deschisă oricăror culte legale, fără discriminări.
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Rata şomajului în rândul părinţilor elevilor este moderată, încadrându-se în rata medie a
orașului Brașov; acest lucru nu influenţează accentuat nivelul de trai.
Comunitatea locală sprijină în mod constant școala, implicându-se atât financiar, dar și în
alte activități școlare și extrașcolare care se desfășoară în instituție. Școala se bucură de un real
prestigiu în cartier și în oras, ca o consecință a rezultatelor obținute, a seriozității și competenței
personalului didactic. Din punct de vedere al dezvoltării relațiilor comunitare există o bună
colaborare cu familiile elevilor prin Asociația Părinților, Primăria Municipiului Brașov, Consiliul
Local și Județean, cu Poliția, Biserica, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt, Direcția de
Protecție a Copilului, numeroase alte ONG-uri și instituții de cultură (muzee, teatre etc.).
1.4. Context extern și analiza PESTEL
CONTEXTUL LOCAL, NAŢIONAL AL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL DIN
ROMÂNIA DIN PERSPECTIVA DEZIDERATELOR EUROPENE ȘI NAȚIONALE
PENTRU PERIOADA 2015-2020
a)NIVEL EUROPEAN
Europa 2020 reprezintă strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru
următorii ani. Într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în
măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de
productivitate şi de coeziune socială.
Obiectivele strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale sunt:
•

Obiective privind accesul la educaţie:

-extinderea accesului la educaţie şi reducerea abandonului şcolar;
-îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare pentru persoanele dezavantajate.
•

Obiective privind competenţele de bază, antreprenoriat şi limbi străine:

-dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii (comunicarea în limba
maternă, în limbi de circulaţie internaţională, abilităţi privind tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor, competenţe civice şi interpersonale, antreprenoriat, conştiinţă culturală);
-dezvoltarea spiritului antreprenorial;
-îmbunătăţirea învăţării limbilor străine.
•

Obiective privind consilierea şi orientarea profesională:
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-crearea unui spaţiu european al dezvoltării şi formării prin asigurarea consilierii profesionale dea lungul vieţii;
-crearea unor politici competitive de consiliere şi orientare profesională;
-îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională;
-îmbunătăţirea accesului la aceste servicii.
•

Obiective privind educaţia antreprenorială:

-introducerea educaţiei antreprenoriale în curriculumul naţional;
-implicarea antreprenorilor şi companiilor locale în desfăşurarea activităţilor educative;
-pregătirea profesorilor;
-dezvoltarea spiritului antreprenorial: iniţiativă, creativitate, risc.
•

Obiective privind egalitatea de şanse:

-promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în viaţa economică, socială, în privinţa
exercitării drepturilor;
-facilitarea integrării sociale a tinerilor;
-sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu handicap (cu dizabilităţi).
•

Obiective privind formarea formatorilor:

-îmbunătăţirea educaţiei şi formării pentru formatori şi pentru profesori;
-creşterea calităţii educaţiei pentru pregătirea profesorilor şi formatorilor;
-dezvoltarea unui cadru comun european al competenţelor şi calificărilor profesorilor şi
formatorilor;
-formarea iniţială calitativă a profesorilor;
-dezvoltarea unei culturi a mobilităţii profesionale;
-dezvoltarea profesională continuă;
-promovarea dimensiunii europene în formarea prin cercetare şi informare.
•

Obiective privind noile tehnologii informaţionale şi de comunicare-TIC:

-asigurarea accesibilităţii la infrastructura TIC;
-dobândirea de către tineri a competenţelor digitale de bază;
-formarea profesorilor, administratorilor şi a directorilor de şcoli;
-integrarea TIC în curriculumul şcolar.
•

Obiective privind formarea continuă:

-transpunerea în realitate a conceptului de formare continuă prin multiplicarea oportunităţilor
de formare continuă;
-asigurarea accesului la formare continuă;
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-recunoaşterea şi validarea formării nonformale şi informale.
b)NIVEL NAȚIONAL
Pentru educaţie şi învăţământ, la nivelul Ministerului Educaţiei Naționale, au fost
elaborate trei strategii:
-Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii (PTŞ)
-Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii (ÎPV)
-Strategia naţională pentru învăţământul terţiar
c)NIVEL JUDEȚEAN
Inspectoratul Școlar al județului Brașov și-a propus următoarele ținte strategice:
-Aplicarea politicilor educaţionale ale Ministerului Educaţiei Naţionale;
-Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în contextul cerinţelor şi exigenţelor Legii
Educaţiei Naţionale;
-Realizarea unui sistem educaţional performant, stabil, echitabil, eficient şi sustenabil;
-Intensificarea activităţii de consiliere şi monitorizare a unităţilor şcolare prin intermediul
inspecţiilor şcolare;
-Asigurarea derulării şi finalizării proiectelor strategice derulate de IŞJ Braşov, în calitate de
beneficiar sau partener;
-Întărirea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ prin modernizarea şi democratizarea
actului managerial;
-Colaborare cu CDLPS în asigurarea corelării ofertei educaţionale pentru învăţământul tehnic şi
profesional cu cerinţele pieţei muncii;
-Crearea unei reţele şcolare flexibile, adaptate în permanenţă la evoluţia populaţiei şcolare şi la
cererea locală de forţă de muncă;
-Creşterea implicării agenților economici în asigurarea de burse pentru toţi elevii din
invăţământul profesional, ca factor de creştere a atractivităţii acestei forme de învăţământ;
-Proiectarea şi organizarea procesului de evaluare în funcţie de formarea/dezvoltarea
competenţelor, notare şi progres şcolar;
-Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului, a părăsirii timpurii a sistemului de
educaţie;
-Scăderea abandonului şcolar la nivelul absolvenţilor de clasa a VIII-a şi participarea acestora la
admiterea pentru clasa a IX-a ;
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-Prevenirea actelor de violenţă şi sporirea măsurilor de siguranţă în perimetrul şcolar; Îmbunătăţirea circuitului informaţional între IŞJ şi unităţile şcolare;
-Acordarea sprijinului necesar elevilor cu CES pentru integrarea lor în învăţământul de masă;
-Creșterea calității demersului didactic din perspectiva îmbunătățirii rezultatelor elevilor la
examenele naţionale – obiectiv prioritar al managementului instituțional.
ANALIZA PESTEL
DOMENII

CONTEXT LOCAL

POLITIC

-Strategia pe termen lung în domeniul educaţiei este trasată de LEN
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
-Există reglementări metodologice, proceduri, HCL-uri, ce direcționează
activitatea unității școlare și rolul ei în comunitate;
-Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul Local.
-Există mari diferenţe între situaţia materiala a părinţilor elevilor care
frecventează şcoala;
-50% din numărul familiilor din cartier au venituri medii;
-Potenţialul economic al zonei se axează industrie, prin existența platformei
industriale Roman, platforma industrială Metrom etc. , dar puterea economică
este destul de scăzută.

ECONOMIC

SOCIAL

-Există un procent de familii care trăiesc din venitul minim;
-Există un număr mare de familii, în care unul sau ambii părinți sunt plecați
la muncă în străinătate;
-Există acte izolate de violenţă şi alte abateri comportamentale;
-Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
-În comunitate există locuri în care copiii se întâlnesc, socializează,
desfăşoară activităţi: parc, Clubul de dans, de karate, baze sportive
(Metrom);
-Există relaţii foarte bune cu părinţii şi comunitatea locală.

TEHNOLOGIC -Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai
mulţi furnizori;
-Transportul în zonă este accesibil cu numeroase mijloace de transport în
comun;
-Există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică.
ECOLOGIC

-Zona Astra este considerată una din zonele frumoase din Brașov, cu
numeroase spații verzi între cladiri, parcuri;
-În general nivelul curăţeniei este destul de bun, zona nu este poluată;
-Şcoala participă frecvent la activităţi de voluntariat, activități ce vizează
educaţia ecologică.
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LEGISLATIV eglementată legislativ descentralizarea şi autonomia instituţională prin LEN
11 cu Ordonanțele, hotărârile și metodologiile aferente;
- Există obiectivele Strategiei Europa 2020;
-În sistem sunt totuși schimbări permanente de legislație care produc uneori
sincope în activitatea unității școlare.

2.Diagnoza mediului intern-analiza informațiilor de tip cantitativ și calitativ
A.Resurse umane
ELEVI - aproximativ 865 în septembrie 2019
2.1.Dinamica numărului populației școlare în ultimii 5 ani
Anul școlar Învățământ primar
Număr clase Număr elevi
2014-2015
14
380
2015-2016
14
368
2016-2017
17
335
2017-2018
18
469
2018-2019
19
534

Învățământ gimnazial
Număr clase Număr elevi
8
179
8
177
9
202
10
234
11
270

Fig. 4 Dinamica numărului populației școlare în ultimii 5
ani
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2.2.Dinamica numărului populației școlare în următorii 3 ani
Anul școlar

Învățământ primar Învățământ gimnazial

Nr.clase
2019 – 2020 20
2020 – 2021 20
2021-2022
20

Nr. Elevi
529
535
542

Nr. Clase
12
13
14

Nr. Elevi
321
346
371

Dinamica numărului populației școlare în
următorii 3 ani
600
400
200

2021-2022
2020-2021

0
clase primar

nr elevi primar

2019-2020
clase gimnaziu
nr elevi gimnaziu

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2.3.a. Fluctuația elevilor 2014-2019
An școlar
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Elevi
înscriși
primar
295
316
328
366
417

Elevi
rămași
primar
287
313
327
365
413

Elevi înscriși Elevi rămași Elevi
pregătitoare pregătitoare înscriși
gimnaziu
85
81
179
101
97
174
110
109
202
100
102
231
117
114
270
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Elevi
rămași
gimnaziu
177
169
202
235
267

Fluctuația elevilor 2014-2019

417

413

366

365

328

327

316

313

295

287

117
100
110
101
85

înscriși primar rămași primar
2014-2015

înscriși preg

2015-2016

114
102
109
97
81

270

267

231

235

202

202

174
179

169
177

rămași preg înscriși gimnaziurămași gimnaziu
2016-2017

2017-2018

2018-2019

b. Situația școlară a elevilor între anii școlari 2014-2019
An școlar
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Elevi
înscriși
559
591
640
697
804

Elevi
rămași
545
579
638
702
794

Elevi
promovați
545
579
635
699
790
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Elevi
repetenti
0
0
0
4
4

Procent
promovabilitate
100%
100%
99,52%
99,57%
99,49%

2.4.Rata repetenției și abandonului școlar între anii 2014 – 2019

An școlar
2014 -2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Total
elevi
primar
(I-IV)
295
316
328
366
417

Abandon
Primar
școlar
repetenți
primar

Total
elevi
gimnazial

Abandon
Gimnazial
școlar
repetenți
gimnazial

0
0
0
0
0

179
174
202
231
270

0
0
5
3
4

0
0
0
1
2

0
0
0
0
0

2.5. Inserția socio-profesională a absolvenților clasei a VIII-a în licee în ultimii 5 ani
școlari:
An școlar

Nr.elevi

Admiși licee

Admiși
școli Procent
profesionale
admitere

2014 -2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

37
42
41
41
45

37
38
31
24
35

0
4
10
17
11

de

100%
100%
100%
100%
100%

2.6.Participarea la proiecte/ programe între anii 2014-2019:
În ultimii ani se observă o constantă în numărul elevilor ce frecventează școala
( aproximativ 750 de elevi), deoarece chiar dacă clasele de gimnaziu sunt în scădere, clasele de
învățământ primar sunt în creștere. Procentul de promovabilitate a crescut de la an la an și nu
există abandon școlar, iar procentul de repetenție se menține în cote foarte scăzute. Absolvenții
claselor a VIII sunt în procent de sută la sută admiși în liceu, iar o parte din ei au fost admiși la
școli profesionale, conform opțiunii lor.
Analizând rezultatele obținute de elevii școlii, din punct de vedere al procentului de
promovabilitate, dar și al rezultatelor la testele naționale, se poate observa că școala și-a atins
scopul de a definitiv cerințele elevilor, ale părinților și ale comunității locale.
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An școlar
Proiecte
locale
Proiecte
județene
Proiecte
regionale

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
8
8
7
9

2018-2019
8

2

3

2

2

1

0

0

1

1

1

PERSONAL DIDACTIC, AUXILIAR DIDACTIC, NEDIDACTIC
2.7.Situația încadrării cu personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic
Personal didactic – 56 de cadre didactice
•
•
•

Ciclul primar – 19 învăţători
Ciclul secundar inferior – 28 profesori

24 cu gradul didactic I, 9 cu gradul didactic II, 12 cu gradul definitiv, 3 debutanți
I. Personal didactic auxiliar
θ 1 contabil
θ 1 secretară
θ 1 informatician
θ 1 bibliotecar
II.
Personal nedidactic
θ 1 muncitor
θ 1 agent paza
θ 4 îngrijitoare
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2.8.Obținerea gradelor didactice
An școlar
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015

Doctorat
1
1
1
0
0

Grad I
24
22
20
15
15

Grad II
9
11
11
9
9

Def
12
8
5
9
9

Debutant
3
4
2
3
3

Obținerea gradelor didactice

25
20
2014-2015

15
10

2016-2017

5
0

2018-2019
doctorat

grad I

grad II

2018-2019

2017-2018

Def
2016-2017

deb
2015-2016

2014-2015

2.9.Situația formării continue a cadrelor didactice
An școlar

Nr. Cadre didactice

Nr. Credite

Nr. Ore

Înv. Primar Gimnaziu Înv.primar Gimnaziu Înv.primar Gimnaziu
2014-2015

18

25

360

115

101

258

2015-2016

18

26

460

162

1024

811

2016-2017

18

27

424

149

830

489

2017-2018

19

27

90

37

68

1683

2018-2019

19

28

90

90

106

80
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În școală își desfășoară activitatea un număr de aproximativ 850 de elevi, 47 de cadre
didactice, dintre care 19 învățători și 28 de profesori. Din cei 19 învățători, 18 au și studii
superioare, având încadrare de profesor pentru învățământ primar. Alături de posturile didactice
mai sunt și 4 posturi pentru personal didactic auxiliar și 6 posturi de personal nedidactic. În
privința formării continue se observă preocupare deosebită pentru realizarea acesteia, începând
cu anul școlar 2014-2015. Sunt cursuri care au fost urmate de către tot personalul didactic în
cadrul școlii, existând oameni resursă (formatori). Școala încurajează toate cadrele didactice să
urmeze programe de formare profesională țințnd cont de nevoile individuale și instituționale. De
asemenea un procent foarte mare de cadre didactice au urmat cel puțin un curs POSDRU.
B.Cultura organizațională
Cu un climat de muncă stimulativ și cooperant, în care toţi îşi utilizează întregul
potenţial în beneficiul organizaţiei, Școala Gimnazială Nr. 1, Brașov, satisface nevoile fiecăruia
de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis pentru schimbare şi pentru
învăţarea şi respectarea convieţuirii într-o societate democratică.
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Asigurarea accesului cadrelor didactice şi a personalului auxiliar și nedidactic la formare
profesională continuă a dus la îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale acestora şi la un
progres constant în îndeplinirea misiunii şcolii.
Proiectele județene, naționale și internaţionale, la care fie suntem inițiatori, fie suntem
participanți, au influențat foarte mult modul în care elevii, profesorii, părinţii, abordează
activitatea educaţională din școală. S-a dezvoltat mult orizontul de cunoaştere şi atitudinea faţă
de valorile europene promovate prin diverse tipuri de acțiuni.
O parte dintre cadrele didactice din școala noastră are funcția de metodist, formator sau
mentor, are responsabilități în județ, fiind mereu în căutare de idei și experiențe noi, pe care le
transmit colegilor, mai ales celor debutanți sau care încă sunt parțial tributari unui mod de
abordare a predării-învățării perimat. Putem spune că școala este lider de opinie și formare,
încurajând participarea la cursuri de formare pe teme de didactică și alternative educaționale. În
școală se desfășoară acțiuni care duc la perfecționarea strategiilor de predare și evaluare, si
implicit încurajează și motivează elevii pentru învățare.
C.Resurse materiale
Corp clădire

Tipul spațiului

Nr.
spații
1

Direcțiune

•
•
•
•

Corp Str. Barbu
Lăutaru Nr.10
Reabilitat 2019
Control acces
Supraveghere
video
Pază
Sistem alarmă
monitorizat Poliția
locală Brașov

Secretariat/contabilitate 1

Birou informatician

1

Arhivă
Cancelarie

1
1

Săli de clasa

24

Dotări
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Obs.

Calculatoare
Copiator
Imprimantă
Mobilier
DVR
(sistem
supraveghere)
Calculatoare 2
Multifuncțional
Tel/fax
Mobilier
Calculatoare
Multifuncțională
CD –player,Cameră
video,Aparat foto
Mobilier
Mobilier
Calculatoare
Multifuncțională
Mobilier
Calculatoare 24

Laborator informatică

1

Bibliotecă

1

Cabinet medical
Cabinet psihologic

1
1

Săli de sport

1

Videoproiector 24
Imprimantă 4
Tablă interactivă 2
Mobilier
Calculatoare 30
Videoproiector
Multifuncțională
Mobilier
Calculatoare
Volume 14 000
Mobilier
Dotări specifice
•
Calculatoare
•
Imprimantă
•
Multifuncțională,CD –
player
•
Mobilier
•
Material
didactic
specific
Dotări
specifice:Spaliere
,Saltele, bănci gimnastică, cos
basket etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Școala are un corp de clădire situat pe str. Barbu Lăutaru nr.10, cu un număr de 24 de săli
de clasă.
Școala dispune de 2 cabinete: de informatică și de fizică. Școala este dotată cu
videoproiectoare și calculatoare în fiecare sală de clasă și multă altă aparatură audio video
performantă. În toate corpul de clădire există internet în sistem wireless. De asemenea, în
școală mai sunt: un cabinet de consiliere psihopedagogică, o bibliotecă, un cabinet medical, o
sală de sport și terenuri de sport, elevii beneficiind de condiții optime de instrucție și
educație. Toate corpul de clădire este dotat cu mobilier modern, cu centrale termice noi, geamuri
termopan. Condițiile materiale ale școlii sunt foarte bune, fiind asigurate din fonduri de la MEN,
de la Consiliul Local, din fondul Asociației de părinți, sponsorizări și donații.
3.Analiza SWOT
Am apelat la metoda de analiză SWOT care realizează o bună identificare a „punctelor
tari” şi a „punctelor slabe”(mediul intern), a „oportunităţilor” şi a „ameninţărilor” (mediul
extern) care influenţează organizaţia noastră. Pentru aceasta se va analiza fiecare dintre
domeniile amintite mai sus, în vederea identificării lor la nivelul mnagementului și dezvoltării
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instituționale, curricumului şi vieţii şcolare, al resurselor umane, al resurselor materiale şi
financiare şi la nivelul relaţiilor comunitare.
3.1. Domeniul Management şi dezvoltare instituţională
PUNCTE TARI
-planul de dezvoltare instituţională şi planurile
operaţionale sunt adecvate la situaţia şcolii şi au fost
fundamentate pe baza studiilor de diagnoză şi prognoză;
-există documentele necesare planificării, operaţionalizării,
coordonării, motivării-antrenării şi control- evaluării,
necesare atingerii ţintelor şi obiectivelor asumate;
-se respectă legalitatea încadrării şi politica de personal:
există contracte de muncă, fişe post, fişe de evaluare;
-se practică managementul participativ, delegarea
sarcinilor, stilul fiind promotor-realizator ;
-eficienţa îndrumării și controlului este reflectată în
corectitudinea întocmirii actelor şi documentelor;
-ethosul unităţii este stimulativ ;
-se asigură buna circulaţie a informaţiei;
-ambii directori sunt formaţi în management educaţional;
-asigură implicarea în actul decizional a unui număr
v mare de cadre didactice;
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor
didactice (există comisii constituite pe diverse probleme)
precum şi o bună coordonare a acestora;

PUNCTE SLABE
-preluarea
sarcinilor
şefilor
de
compartimente sau comisii, în situaţia în
care
personalul
nu
îşi
asumă
responsabilităţile sau nu rezolvă sarcinile
ce îi revin;
-neaplicarea
cu
promptitudine
a
sancţiunilor
pentru
neîndeplinirea
atribuţiilor personalului angajat.

OPORTUNITĂȚI
-descentralizarea în învăţământ;
-posibilitatea dezvoltării competenţelor manageriale prin
parcugerea cursurilor de formare destinate managerilor,
derulate prin CCD sau alţi furnizori de formare;
-existența comisiilor SCIM și CEAC, care monitorizează
activitatea din școală;

AMENINȚĂRI
-existenţa şi proliferarea unui mediu
negativ al educaţiei informale, care
promovează valori contrare celor ale şcolii;
-existența unei birocrații excesive în
sistem;
-lipsa parțială a deciziei în politica de
personal;
-posibilitatea de a nu realiza rezultatele
scontate prin PDI, dacă bugetul alocat este
necorespunzător și dacă membrii externi
organizaţiei nu sunt suficient implicați.
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3.2.Domeniul Resurse curriculare
PUNCTE TARI
-Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de
întregul material curricular (planuri de învăţământ şi
programe şcolare, programe şcolare alternative,
auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri
de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, soft
educational, etc.)
-Pentru activitatea extracurriculare şcoala dispune de
baza logistică necesară şi deschidere din partea
profesorilor-elevilor-părinţilor
- Aplicarea responsabilă a curriculumului naţional
-Corelarea curricumului la decizia şcolii cu curricumul
naţional în funcţie de posibilităţile şcolii şi solicitările
părinţilor.
- În spiritul educaţiei incluzive, programele şcolare au
fost adaptate particularităţilor elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale, prin planuri de intervenţie
personalizate
- Respectarea schemei orare a trunchiului comun şi a
activităţilor opţionale
- Organizarea în unitatea şcolară a simulărilor pentru
evaluarea naţională a favorizat obţinerea unor rezultate
bune;
-evaluarea semestrială unică și cea de la clasele II, IV,
VI, permite monitorizarea permanentă a gradului de
formare a competențelor de către elevi.
OPORTUNITĂȚI
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor
didactice.
-CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de
informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate.
-Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului
de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei
motivaţii intrinseci pentru învăţare.
-CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.
-Atragerea părinţilor în susţinerea ofertei manageriale.
- Legea asigurării calităţii în educaţie;
-Elaborarea unor standarde naţionale, indicatori de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar;
-Derularea programelor M.E.N de informatizare a
învăţământului preuniversitar;
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PUNCTE SLABE
-Organizarea CDŞ :
- managerial – oferta şcolii nu satisface
nevoile tuturor elevilor;
- administrativ – opţiunile se fac în
funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei;
- resurse umane – insuficienta
diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în
raport cu solicitările (părinţilor şi copiilor)
beneficiarilor;
- Conservatorismul unor cadre didactice, care
preferă modele de predare şi evaluare
tradiţionale
-Utilizarea
insuficientă
a
metodelor
interactive, a activităţii centrate pe elev, a
echipamentelor moderne în procesul de
predare – învăţare;
- Insuficienta colaborare în cadrul anumitor
comisii, capabilă să asigure o activitate
metodică reală şi eficientă
- Elementele teoretice din procesul didactic
sunt mult mai numeroase decât situaţiile
practice de învăţare propuse elevilor;
- Lipsa implicării motivaţionale a unor elevi
în activităţile de învăţare ceea ce determină
rezultate şcolare mai puţin performante;
-Organizarea unui număr redus de activităţi
interdisciplinare şi intercurriculare ( mai ales
la ciclul gimnazial);
AMENINȚĂRI
-slaba preocupare la nivel național pentru
decongestionarea conținuturilor ce urmează a
fi predate- manuale care nu sunt structurate pe
conținut integrat;
- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ
la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor
poate scădea motivaţia acestora pentru
învăţare precum şi interesul pentru această
unitate de învăţământ.
- Baza materială existentă nu permite
realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor)
beneficiarilor.
- Valorizarea exagerată a cunoştinţelor şi
competenţelor specializate în detrimentul
competenţelor şi abilităţilor sociale,
relaţionale, parteneriale, elemente cheie ale

viitorului adult;
-Raportul defavorabil între materiile opţionale
( expresia negociată a curriculum-ului ) şi
materiile prevăzute în trunchiul comun;
- Interes din ce în ce mai limitat şi motivare
tot mai redusă a unui număr relativ mare de
elevi de gimnaziu pentru învăţătură, educaţia
nu mai este privită de elevi un mijloc de
promovare socială.
3.3. Domeniul Resurse umane
PUNCTE TARI
-Elevi bine pregătiţi pentru admiterea în liceu şi în
general, interesaţi de succesul şcolar şi extraşcolar;
Existenţa Consiliul elevilor şi implicarea activă în viața
şcolii;
- Personal didactic calificat în proporţie de 100 %
- Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I
peste 50%
- Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în
activitatea didactică este de peste 50 %
- Toate cadrele didactice au parcurs măcar un program
de formare continuă la CCD, Universitatea Transilvania
sau alţi furnizori de formare profesională
- Toate cadrele didactice au parcus cursuri de formare în
domeniul IT şi folosirea calculatorului în procesul
instructiv educativ
- Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conduceresubalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.)
existente favorizează crearea unui climat educaţional
deschis, stimulativ
-Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor
didactice
- Existenţa unei culturi organizaţionale care stimulează
comunicarea, participarea, creativitatea
- Ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul
Consiliului Elevilor
-Rezolvarea rapidă transparentă şi eficientă a conflictelor
de orice gen, prin negociere cu tact.
- Existența unei jumătăţi de normă de bibliotecar
-Existența cabinetului de consultanţă psihopedagogică în
şcoală
-Existenţa unei jumătăţi de normă de inginer de sistem la
nivelul şcolii
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PUNCTE SLABE
- Cadre didactice titulare la mai multe școli;
-Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a
unor cadre didactice
- Conservatorismul unor cadre didactice privind
aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile
elevului, informatizarea învăţământului etc
- Automulţumire, blazare (în puţine cazuri)
- Scăderea motivaţiei şi interesului pentru
activităţile profesionale (activităţile
extracurriculare, confecţionarea materialelor
didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor
etc.)
- Uneori prea multa toleranţă în evaluarea
permanentă a rezultatelor personalului, ceea ce
determină nivelarea valorii.
-Dezinteresul unor elevi pentru a învăţa,
educaţia nefiind văzută ca un mijloc de
promovare socială, de integrare facilă în
comunitate;
- Insuficienta implicare a multor părinţi în
acţiunile educative ale elevilor, în parteneriatul
şcoală–familie-comunitate.
- Personal didactic auxiliar şi nedidactic
insuficient

OPORTUNITĂȚI
Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor
didactice în afara orelor de curs favorizează
împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o
comunicare mai bună
- Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare
organizate de CCD, universităţi, furnizori de formare
- Posibilităţile financiare de stimulare, motivare a
cadrelor didactice (gradație de merit)
- Întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi părinţii
elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii,
consultaţiile)
-promovarea învăţării de-a lungul vieţii ( Lifelong
Learning) prin programele europene şi susţinerea
financiară prin fondurile structurale disponibile în
România din 2007
-perspectiva realistă a creşterii gradului decizional şi de
autonomie al unităţilor prin punerea în practică a
descentralizării sistemului de învăţământ
-metodologia de încadrare a personalului didactic care
prevede continuitatea cadrelor didactice suplinitoare în
baza concursului
- posibilitatea derulării de parteneriate, cu scopul
armonizării demersului educativ al şcolii cu nevoile şi
aşteptările beneficiarilor serviciilor de educaţie.

AMENINȚĂRI
-Deprecierea statutului profesorului
în
societate, și a școlii, în general, ceea ce
determină dificultăţi în impunerea sa ca principal
factor de educaţie instituţionalizată;
-Lipsa unor stimulente financiare pentru
personalul care lucrează suplimentar;
-Blocarea posturilor în instituţiile bugetare,
lucru ce influenţează negativ desfăşurarea
activităţii.
-Criza de timp a părinţilor datorată actualei
situaţii economice care reduce implicarea
familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă
atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa
şcolară a elevilor
-Existenţa claselor gimnaziale la liceele cu
renume din oras
-Criza morală ce caracterizează societatea
românească şi care conduce la compromis,
dezaprecierea valorilor educaţionale
- Provenienţa unui mare numar de copii din
familii dezorganizate, din medii sociale
defavorizate, parinti plecati in strainatate

3.4.Domeniul Resurse materiale
PUNCTE TARI
- Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele
de igienă corespunzătoare (igienizare anuală, grupuri
sanitare modernizate, mobilier nou sau recondiţionat)
- Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru
anumite discipline: informatică (30 -calculatoare,
imprimante, copiatoare, televizor, video, videoproiector),
fizică şi chimie.
- Şcoala are bibliotecă cu un număr mare de volume
-Îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii şcolare,
dotarea cu aparatură tehnică necesară experimentelor de
fizică şi chimie, cu echipamente sportive pentru orele de
educaţie fizică ca urmare a programului de investiţii în
unităţile şcolare derulat de Ministerul Educaţiei
Cercetării si Tineretului;
-Școala dispune de echipamente moderne: calculatoare,
notebook, xerox-uri, scanere, imprimante, videoproiectoare, casetofoane, video, pianină etc.
- Existenţa unui teren de sport cu gazon artificial
- O curte de 10 000 mp
- Conexiune internet prin cablu
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PUNCTE SLABE
-Lipsa unui Centru de Documentare și
Informare;
-Lipsa unor spații adecvate în vederea
organizării programului after-school;
-Lipsa unui spațiu adecvat pentru organizarea
spectacolelor și serbărilor școlare.
- Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru
achiziţionarea unor echipamente şi softuri
educaționale,
- Dotarea modestă a curţii de joacă
- Şcoala are bibliotecă cu jumătate post de
bibliotecar
- Spaţii şcolare insuficiente pentru desfăşurarea
programului doar în schimbul I

-Există un sistem performant de securitate al clădirii, prin
monitorizarea cu sistem de alarmă de catre Poliția locală
Brașov
OPORTUNITĂȚI
-dobândirea autonomiei financiare;
-existența noilor reglementări care duc la
creșterea competențelor locale în domeniul construirii
bugetelor, al administrării, controlului și utilizării
acestuia;
-posibilitatea obținerii de venituri extrabugetare din
închirierea de spaţii;
-posibilitatea de a gestiona fondurile obținute din chirii;
-posibilitatea accesării de fonduri europene prin
proiecte cu finanţare externă;
-posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi
de întreţinere şi modernizare a şcolii.

AMENINȚĂRI
-conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi
întreţinerea spaţiilor şcolare
-neîncadrarea în bugetul per elev, din cauze
obiective;
-legislație în continuă schimbare;
-blocaje în mecanismele de comunicare
interinstituționale;
-scăderea interesului general şi al sponsorilor,
în special, pentru a susţine activităţi de
educaţie;
- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice ce
conduce la uzura morală rapidă a dotărilor
existente.

3.5.Domeniul Dezvoltare și relații comunitare
PUNCTE TARI
-existența sprijinului permanent, inclusiv financiar, din partea
Asociației de părinți din școală;
-relaţii foarte bune cu reprezentanţii comunităţii locale: Primăria,
Consiliul local, ONG-uri etc
-realizarea a numeroase protocoale de colaborare cu alte școli din
țară și străinătate, cu Palatul Copiilor, Poliția de proximitate, Școala
specială, Centrul de prevenire și combatere antidrog, Muzeul de
Etnografie, Regia Publica Locala a Pădurilor Kronstadt, Direcția
pentru protecția copilului, Teatrul “Sică Alexandrescu”, Centrul
cultural Reduta, Universitatea Transilvania etc, ca urmare a
activităților comune desfășurate;
-instituţia are o foarte bună reprezentare internă şi externă.
- problemelor şcolare.
- Legăturile bune cu liceele în vederea realizării unei orientări
vocaţionale adecvate

PUNCTE SLABE
-domină un formalism în proiectarea
și organizarea unor activități în
comunitate;
-nu toţi profesorii sunt interesaţi
pentru a găsi găsi posibilităţi de
colaborare în comunitate sau cu alţi
parteneri naţionali şi europeni;
-o slabă implicare în viața școlii a
părinților elevilor considerați ,,elevi
problemă”
-tendinţa unor elevi sau profesori de
a amenda comunitatea pentru diverse
neajunsuri, prin neparticiparea la
unele manifestări organizate în
parteneriat.

OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
-posibilitatea de a participa la proiectele și programele județene, -formalismul unor instituţii partenere
naționale și europene;
în realizarea unor manifestări
-interesul crescut al comunității pentru implicare în viața școlii, ca comune;
urmare a prestigiului de care se bucură aceasta.
-interesul
scăzut
al
agenților
economici, pentru implicarea în viața
școlii.
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CAPITOLUL III
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE
PENTRU PERIOADA
2019-2024
4.1.Viziunea
Pornind de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, avem în
vedere concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire gimnaziala bună,
cunoştinţe aprofundate, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă
intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, conform conceptelor europene
“LIFELONG LEARNING”.
Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în şcoala noastră un
mediu educaţional profesionist, la standarde de performanţă şi morale înalte.
Va fi stimulată dezvoltarea parteneriatelor, a colaborărilor interne şi externe care să
promoveze valorile europene, munca în echipă, civismul, dialogul intercultural, dat fiind faptul
că încă din anul 2008, stabilit de Consiliul Europei „Anul dialogului intercultural”, au existat
preocupări în acest sens.
Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în
devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, abordarea educaţională complementară
formală şi non–formală, stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale,
valorificarea valenţelor educative ale conţinuturilor învăţării în interesul superior al copilului
(principiul fundamental al „Convenţiei ONU privind dreptul copilului”) sunt priorităţi pe care se
structurează viziunea managerială.
Motto: “Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba
lumea.”- Nelson Mandela
Slogan: “Viitorul începe aici!”
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4.2.Misiunea
Comoara cea mai de preţ a societăţii este COPILUL. Creşterea, educarea şi dezvoltarea
lui este cea mai deplină şi sensibilă bucurie a vieţii. Conştient de acest lucru, colectivul didactic
al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Braşov îşi propune atingerea idealului educaţional capabil să
energizeze pozitiv societatea românească, prin îmbinarea logos-ului (componenta cerebrală:
raţiune, logică) cu pathos-ul (componenta afectivă: emoţii, sentimente) şi cu ethos-ul
(componenta etica: obiceiuri, morală), cele trei dimensiuni ale personalităţii subiectului, oferind
elevului nostru şanse egale de realizare in viaţă cu oricare alt copil al Terrei.
4.3.Ținte strategice
În perioada 2019-2024, Școala Gimnazială Nr. 1, are următoarele ținte strategice:
Ț1 - Asigurarea calităţii procesului instructiv- educativ în şcoală în scopul satisfacerii
cerinţelor beneficiarilor. Dezvoltarea unui climat educaţional care să ducă la motivarea
elevilor în a deveni parteneri activi în propria formare ca şi în dobândirea de priceperi şi
deprinderi care să le permită continuarea învăţării şi formării de-a lungul întregii vieţii;
Ț2 - Asigurarea unui corp profesoral și administrativ de înaltă calificare, cu o motivație
superioară și atitudini participative;
Ț3 – Extinderea spațiului școlar existent și continuarea dotării școlii cu echipament modern;
Ț4 -Dezvoltarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă,
cooperarea cu instituţii locale, naţionale şi europene promovarea instituţiei ca şcoală
democratică centrată pe aplicarea valorilor şi a principiilor democratice ale cetăţeniei active,
pe derularea unor activităţi parteneriale elevi-cadre didactice-parinţi-membrii ai comunităţii
locale.
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4.3.1.Motivarea alegerii țintelor
•

Plasarea elevului în centrul demersului nostru formativ este esenţială în crearea unei
atitudini pozitive a acestuia faţă de şcoală. Elevul nu mai trebuie privit ca subiect pasiv,
ci ca un partener activ în educaţie. În felul acesta se vor putea desfăşura activităţi şcolare
care promovează succesul formativ şi se va sprijini şi încuraja dezvoltarea personală a
elevilor, ţinându-se cont de deprinderile şi abilităţile fiecăruia. Astfel, unitatea şcolară
poate deveni un furnizor de educaţie de calitate care asigură fiecărui copil valoarea
adăugată, pregătind pentru societatea de mâine un capital uman competitiv.

•

Schimburile de elevi şi profesori prin intermediul parteneriatelor educaţionale constituie
un mijloc modern de promovare a imaginii şcolii, de lărgire a orizontului de cunoaştere,
de atragere a comunităţii în viaţa şcolii.

•

Relaţia şcoală-comunitate este vitală pentru buna funcţionare a instituţiei de educaţie ca
structură eficientă şi echitabilă. În acest sens trebuie să avem în vedere menţinerea şi
dezvoltarea parteneriatelor educaţionale la nivel local, naţional şi internaţional pentru
promovarea prestigiului şcolii, prin participarea la proiecte interdisciplinare şi
colaborarea cu comunitatea locală.

•

Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educație și formarea
profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competențelor acestora, necesare pentru
împlinirea și dezvoltarea personală;

•

Necesitatea dezvoltării competențelor secolului XXI și promovarea politicilor naționale și
europene impun o strategie prin care elevii să fie pregătiți pentru o societate în continuă
schimbare;

•

Misiunea școlii noastre subliniază importanța formării unei personalități caracterizate
prin gândire critică și creativă, capacitate de cooperare și printr-o atitudine de
responsabilitate;

•

Strategia este realizabilă cu resursele materiale şi umane existente şi previzibile;

•

Formarea personalului este o necesitate absolută în condițiile în care școala trebuie să fie
transformată într-o organizație flexibilă, adaptabilă, într-o ,,organizație care învață”;

•

Facilităţile de care dispune o şcoală constituie un important criteriu în alegerea acesteia
de către părinţi şi elevi. O stare foarte bună a clădirilor, un ambient plăcut în spaţiile de
învăţământ, cromatica ergonomică, spaţiile verzi amenajate, mijloacele moderne de
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învăţare, ş.a. au un impact favorabil asupra elevilor, în sensul că stimulează activitatea de
învăţare a acestora. Activitatea cadrelor didactice şi a personalului şcolii este motivată, de
asemenea, de existenţa facilităţilor la un nivel ridicat;
Politica autorităților locale de „finanţare multianuală” a refacerii, înnoirii şi modernizării

•

infrastructurii şcolilor reprezintă o oportunitate pe care ne propunem să o valorificăm;
Ținând cont de multitudinea proiectelor și programelor locale, naționale și europene în

•

care școala este implicată este necesară deschiderea acesteia către valorile și normele
europene, dezvoltarea laturii interculturale și interlingvistice și utilizarea la scară largă a
tehnologiei informației și comunicării în actul de predare-învățare-evaluare;
Prin participarea la activităţile nonformale și a celor din cadrul proiectelor, elevii îşi pot

•

cultiva şi dezvolta - într-un mod plăcut, nestresant, scutit de evaluări riguroase deprinderi, competenţe, cunoştinţe, atitudini şi comportamente care constituie suport, atât
pentru facilitarea învăţării - pregătirii academice, educaţiei permanente, cât şi pentru
dezvoltarea personalităţii;
Țintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii şcolare și

•

respectă politicile şi strategiile de dezvoltare europene, naţionale, regionale şi locale.
4.3.2.Resursele strategice
•

Resurse umane: elevii, cadre didactice, personal auxiliar didactic și nedidactic,
părinți, reprezentanți ai autorității locale, reprezentanți ai ONG-urilor și agenților
economici;

•

Resurse materiale şi financiare: spații adecvate, mobilier modern, echipamente
IT, birotică/consumabile, finanțările oferite de autoritățile locale și cele din sponsorizări,
donații;

•

Resurse procedurale: strategia managerială a școlii, strategii specific pe comisii
de lucru și catedre, proceduri de lucru pe compartimente;

•

Resurse informaționale: legislația specifică (site MEN, site ARACIP, site
IȘJ, site ERASMUS+, etc)

•

Resurse temporale: alocate anual, semestrial, lunar pentru inițierea, monitorizarea
și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări şcolare durabile şi pentru
evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
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Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ, Comisia europeană, Primărie, Consiliu

•

local, Consiliul de Administrație, echipa managerială a școlii.
4.3.3.Rezultate așteptate
*formarea capacităţii elevilor de a comunica eficient în situaţii reale, în limba română, în limbi
străine şi în limbajele de specialitate și de a utiliza noile tehnologii informaționale;
*formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social (prin toleranţă, responsabilitate,
solidaritate, acceptarea şi respectarea diversității etc.);
*asigurarea unei inserții şcolare şi profesionale corespunzătoare aspiraţiilor şi aptitudinilor
elevilor pentru absolvenții clasei a VIII a;
*formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în
schimbare;
*dezvoltarea competențelor și diversificarea specializărilor personalului școlii;
*creșterea numărului proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, național și
internațional în care şcoala este implicată;
*realizarea investițiilor propuse.
4.4.Opțiuni strategice

Ț1 - Asigurarea calităţii procesului instructiv- educativ în şcoală în scopul
satisfacerii cerinţelor beneficiarilor. Dezvoltarea unui climat educaţional care
să ducă la motivarea elevilor în a deveni parteneri activi în propria formare
ca şi în formarea și dezvoltarea competențelor care să le permită continuarea
învăţării şi formării de-a lungul întregii vieţii;
COMPETENȚE VIZATE:
Responsabilitate socială și capacitate de adaptare — Exersarea responsabilităţii personale și
a flexibilităţii în contexte legate de propria persoană și comunitate; stabilirea și atingerea unor
standarde și ţeluri ridicate pentru sine și pentru ceilalţi;
• Competențe de comunicare — Înţelegerea și realizarea unei comunicări eficiente verbale,
scrise și multimedia în diverse forme și contexte, inclusive în limbi de circulație internațională;
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• Creativitate și curiozitate intelectuală — Dezvoltarea/comunicarea ideilor noi altor persoane;
deschidere și receptivitate la nou, perspective variate;
• Gândire critică și gândire sistemică — Exersarea gândirii în ce privește înţelegerea
și realizarea unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme;
• Informaţii și abilităţi media — Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, și
crearea de informaţii în diverse forme și medii;
• Capacităţi de colaborare și interpersonale — Demonstrarea capacităţilor de lucru în echipă;
adaptarea la diverse roluri și responsabilităţi; colaborarea productivă cu ceilalţi; conduită
empatică; respectarea altor puncte de vedere;
• Identificarea, formularea și soluţionarea problemelor — Capacitatea de a depista, formula,
analiza și rezolva probleme;
• Auto-formare — Monitorizarea propriilor nevoi de înţelegere și învăţare; localizarea resurselor
corespunzătoare; transferul cunoștinţelor dintr-un domeniu în altul.
Domeniul
Opțiunile strategice
funcțional
Curriculum -Implementarea responsabilă a curriculum-ului național;
-Realizarea unei oferte curriculare care să vizeze formarea competențelor de comunicare
într-o limbă străină, competențe antreprenoriale și tehnice, competențe privind cetățenia
democratică;
-Obținerea unor rezultate foarte bune la Evaluările Naționale;
-Introducerea unor inovații didactice și strategii moderne în predarea disciplinelor;
-Continuarea proiectelor care vizează combaterea violenței, discriminării, absenteismului,
abandonului în mediul școlar;
-Stimularea elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la concursuri şi
olimpiade şcolare;
-Integrarea elevilor cu deficiențe în școala de masă.
Resurse
umane

-Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării unor strategii didactice activ-participative
care să motiveze elevii, să le trezească interesul pentru cunoaștere;
-Orientarea activităţii CEAC spre elaborarea criteriilor de evaluare a personalului didactic
şi a instituţiei şcolare;
-Formarea continuă a cadrelor didactice prin participarea la cursuri organizate la nivel
local, judeţean, naţional şi internaţional (consiliere şi orientare, metode alternative şi
interactive de predare-învăţare, TIC, învăţarea de limbi străine, cursuri Academica etc.),
management de proiect, asigurarea calităţii în educaţie;
-Programe comune de îndrumare a cadrelor didactice şi părinţilor pentru crearea unui
parteneriat real, activ şi benefic pentru comunitatea educaţională
-Dezvoltarea personalităţii elevului atât din punct de vedere cognitiv, cât şi din punct de
vedere al competenţelor de comunicare şi abilităţilor sociale;
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Resurse
materiale

-Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea optimă a activităților școlare și extrașcolare
prin amenajarea spațiilor școlare;
-Dotarea cu laptop, videoproiector a fiecărei săli de clasă, în vederea folosirii manualelor
digitale, soft-urilor educaționale, realizării de lecții comune cu parteneri din țară și din alte
țări.

Dezvoltare,
relații
comunitare

-Asigurarea și evaluarea calității - elaborarea unor instrumente de evaluare adecvate
specificului unităţii şcolare, care să corespundă prevederilor Standardelor de referinţă
-Cresterea calitatii activitatilor educative scolare si extrascolare prin programe complexe
desfasurate la nivelul scolii si comunitatii;
-Stabilirea unui curriculum corespunzãtor cerintelor elevilor, comunitãtii locale.
-Mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor
-Participarea in cadrul proiectelor locale, nationale si europene

T2 Asigurarea unui corp profesoral si administrativ de înaltã calificare, cu o
motivatie superioarã si atitudini participative.
ATITUDINI SI VALORI PROMOVATE
-Responsabilitate- personalul scolii trebuie sa-si indeplineasca responsabil sarcinile
-Muncă si implicare- se promoveaza munca de calitate, individuală şi de echipă, urmărind
calitatea în rezultatele obţinute.
-Adevăr/Onestitate -corectitudinea şi onestitate trebuie să fie ţelul fiecărui angajat şi elev.
-Exigenţă-se duc la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecaruia, se asumă
răspunderea pentru propriile acţiuni.
-Ataşament faţă de copii- se promoveaza educația prin iubire, cooperare si apreciere.
-Egalitate şi respect reciproc-respect între categoriile de personal, respect fata de copii si
familiile lor.
-Libertate de exprimare-se asigură dreptul la opinie tuturor beneficiarilor sau a celor implicati în
educație din școală.
-Receptivitate la nou-promovarea unui învatamant creativ, novativ, care sa pregateasca elevii
pentru viață, pentru a fi un bun cetățean într- o societate în continuă dezvoltare si schimbare.
Domeniul
functional
Curriculum

Optiunile strategice
-Utilizarea optima a potentialului uman existent
-Asigurarea formarii fiecarei categorii de personal
-Participarea unui numar cat mai mare de elevi si cadre didactice la toate
activitãtile organizate în scoalã si în afara ei.
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Resurse umane

Resurse
materiale
Dezvoltare,
relatii
comunitare

-Identificarea adecvata a nevoilor de formare continua a personalului din
organizatie si pastrarea echilibrului optim intre nevoile sistemice si cele
individuale
-Stimularea si sprijinirea acestuia pentru realizarea acestei formari prin
contractarea furnizorilor acreditati de formare continua si monitorizarea
numarului minim de credite pentru fiecare cadru didactic
-Imbinarea formarii externe (in institutiile abilitate ), cu cea interna, din
cadrul organizatiei prin folosirea oamenilor resursa
-Selectarea personalului potrivit criteriilor proprii de competenta
-Dezvoltarea dimensiunii participative, investind în capacităţile fiecărui
membru al colectivului.
-Gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale existente
-Folosirea spatiilor scolare pentru formarea continua
-Colaborarea cu autoritățile locale și cu alți parteneri de la nivel local şi
judeţean implicati în actul educaţional, în derularea de proiecte şi programe
de formare
-Dezvoltarea durabilă (a capacității instituționale de a aborda și implementa
principiile „organizației care învață”);
-Asigurarea controlului intern managerial

Ț3 – Extinderea spațiului școlar existent și continuarea dotării școlii cu
echipament modern;
Domeniul
functional
Curriculum

Resurse umane
Resurse materiale

Optiunile strategice
-Diversificarea ofertei de activităţi extracurriculare, în sensul educaţiei
pentru dezvoltare durabilă
-Amenajarea spatiilor pentru asigurarea accesului fiecărui elev din școală
la mijloace modern de învățare
Asigurarea spațiilor școlare care să asigure desfășurarea activității
instructive educative într-un program corespunzător nivelului de vârstă al
elevilor și sărespecte curba de efort
-Formarea și dezvoltarea abilităților și comportamentului personalului
propriu pentru asumarea responsabilităților si indeplinirea sarcinilor
-Formarea personalului în perspectiva atragerii de fonduri pentru unitate
– Atragerea de fonduri pentru invesțiții (extindere școală)
-Achiziţionarea de materiale didactice, softuri educaţionale utile lecţiilor
asistate de calculator la toate disciplinele de studiu;
-Dezvoltarea de softuri şi programe educaţionale pentru cât mai multe
discipline de studiu prin contribuţia elevilor şi a cadrelor didactice;
Asigurarea unui climat de securitate (extindere/ revizuire masuri de
siguranță în școală

Dezvoltare, relatii stabilirea bugetului pe priorităţi, cu consultarea factorilor implicaţi:
rPrimărie, Asociatia Părinţilor
comunitare
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Ț4 -Dezvoltarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea
deschisă, cooperarea cu instituţii locale, naţionale şi europene promovarea
instituţiei ca şcoală democratică centrată pe aplicarea valorilor şi

a

principiilor democratice ale cetăţeniei active, pe derularea unor activităţi
parteneriale elevi-cadre didactice-parinţi-membrii ai comunităţii locale.
VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală :
-EGALITATEA DE ȘANSE – elevii si intregul personal au şanse egale de a se exprima, de a
învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general valabile: adevăr, bine şi frumos,
nediscriminare, toleranta, corectitudine, respect;
-COOPERAREA/COLABORAREA elevilor, părinţilor şi a profesorilor in realizarea
sarcinilor, colaborarea cu reţele şcolare naţionale şi internaţionale;
-DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate la
nivelul instituţiei noastre;

Domeniul
functional
Curriculum

Resurse umane

Optiunile strategice
-Educarea elevilor prin disciplinele de bază şi prin CDS pentru
responsabilizarea socială, pentru cetăţenia activă şi implicarea în comunitate
-Promovarea educaţiei interculturale în activităţile curriculare şi
extracurriculare. Plecând de la premisa că 2008 este „Anul European al
Dialogului Intercultural”, dorim realizarea unor activităţi comune cu membrii
ai etniilor conlocuitoare, atragerea minorităţilor în organizarea diferitelor
activităţi şcolare, acţiuni non formale ale părinţilor, excursii, programe
educaţionale comune etc.
Forma-rea deprinderilor elevilor de a colabora, de a lucra în echipă şi de a
realiza un parteneriat activ şi eficient în comunitatea locală, naţională şi
internaţională;
-Proiectarea unui program de conservare şi perpetuare a tradiţiilor şi
obiceiurilor locale (dansuri populare , pictură, etc )
-Continuarea activitatii de formare a cadrelor pentru proiectele europene
eTwininng, Erasmus+, Scientix, STEM
-Stimularea interesului cadrelor didactice de a participa la acţiuni de
perfecţionare în spaţiul european în vederea îmbunătăţirii şi diversificării
tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare (participarea la seminarii,
conferinte, simpozioane, platforme de invatare on-line)
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-Promovarea unor structuri cu accent pe valorizarea individului, a
comunicarii deschise si climatului optimizant, imbunatatirea implicarii si
participarii prin delegarea responsabilitatilor si imputernicirea personalului in
luarea deciziilor.
- Asigurarea consilierii părinţilor în probleme de educaţie şi a promovării
valorilor democratice.
Resurse
materiale

- este necesara continuarea dotarii cu echipament IT modern care va fi utilizat
atat in predarea la clasa cat si in formarea profesionala

Dezvoltare,
relatii
comunitare

-Cooperarea cu unităţi şcolare similare din spaţiul european, participarea
cadrelor didactice la elaborarea şi desfăşurarea proiectelor de dezvoltare
educaţională;
-Realizarea în comun a unor activităţi parteneriale şcoală familie comunitate
locală, atât în şcoală cât şi în spaţii neconvenţionale;
-Seminarii de informare şi formare derulate împreună cu experţi (C.C.D.,
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Agenţia de Dezvoltare
Durabilă, DGASPC,etc.)
-Deschiderea şcolii spre dimensiunea interculturală şi europeană a educaţiei.

IV IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Strategia cuprinsa in Proiectul de dezvoltare institutionala va fi operationalizata atat la
nivel de organizatie, prin Planul managerial anual al scolii, cat si la nivelul comisiilor metodice,
catedrelor, colectivelor de lucru, prin planuri operationale concrete de actiune, conform
specificului fiecarui compartiment/comisii. PDI-ul avizat de Consilui de administraţie este
documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.
Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI şi se vor compara cu
priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi
ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de
realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare.
Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.
1.CONSULTAREA
În elaborarea planului au fost consultate :
∙cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru
realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o;
∙ reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptarile acestora și modul în care acestea au
fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le
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dezvoltăm în etapele următoare; Consultările au fost realizate în perioada mai – septembrie 2019,
în perioada de elaborare a proiectului.
2.MONITORIZAREA
Activitățile de monitorizare și evaluare vor viza următoarele aspecte:
∙întocmirea setului de date care să sprijne monitorizarea realizării țintelor, etapă cu etapă (datele
și informațiile sunt colectate în “baza de date a școlii”);
∙analiza informațiilor privind atingerea țintelor;
∙evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și
termenele propuse;
∙costurile – concordanța/neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut;
∙calitatea – nivelul atingerii cerințelor din standardele de calitate;
Monitorizarea se va realiza prin :
∙deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine
structurate”;
∙rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate
impropriu”;
∙stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale iîn functie de situațiile concrete;
*Monitorizarea de tip managerial. Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi
va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii :
∙eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse;
∙economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse;
∙ eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate;
∙efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem; În
asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor
serviciilor educațioanle oferite de școala noastră.
*Monitorizarea inovației. Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în vedere
ca inovația, creativitatea reprezintă o cale esențială de asigurare a calității educației:
∙măsura în care personalul școlii (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), părinți,
elevi, actori educaționali din comunitate s.a. adoptaă/participă/inițiază procese de schimbare;
∙măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/creează o anumită schimbare,
în concordanță cu cerințele din standardele de calitate;
Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea
propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a
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actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor,
oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor.
Planurile operationale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice care au contribuit
la realizarea acestora. Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul
sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel putin o dată la sfârșitul semestrelor.
Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual,
privind starea învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri corective și
ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de
atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate semestrului încheiat. Directorul școlii
este răspunzător de realizarea obiectivelor din plan și are datoria de a interveni pentru
implementarea de măsuri de optimizare și stabilirea direcțiilor de acțiune.
3. REVIZUIREA PROIECTULUI
Revizuirea planului se va face, de regulă, la inceputul anului școlar, în lunile septembrie –
octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în școală, în
anul școlar încheiat și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii directi și indirecti ai școlii.
CAPITOLUL V
EVALUAREA STRATEGIEI/INDICATORI
•

Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi
finală)

•

Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale (Clasele II, IV, VI, VIII );

•

Gradul de integrare a absolvenţilor în licee si SAM-uri;

•

Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri culturalartistice şi sportive

•

Procentul de promovabilitate, de absenteism, rata abandonului scolar

•

Numarul cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare continua

•

Nivelul dotarii cu mobilier, aparatura al şcolii

•

Realizarea investitiilor propuse

•

Numarul si calitatea proiectelor desfasurate in scoala

•

Numarul de elevi, cadre didactice, parinti, implicate in aceste proiecte

•

Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii
INSTRUMENTELE DE EVALUARE
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∙graficul asistențelor la ore / monitorizarea activităților din unitatea de învățământ;
∙fișe tip de asistențe;
∙fişe de apreciere;
∙rapoarte și procese verbale;
∙rapoarte semestriale și anuale în cadrul Consiliului profesoral și Consiliului de administrație;
∙ existența și aplicarea procedurilor școlii;
∙rapoarte de evaluare internă a calității;
∙ baza de date a unității;
∙planuri remediale, fișe de monitorizare a activității;
∙ portofoliile cadrelor didactice, comisiilor metodice și de lucru, ale directorilor;
∙chestionare; interviuri de evaluare;
∙rezultate ale aplicării proiectului de dezvoltare instituţională Evaluarea
∙autoevaluarea anuală, efectuată în baza planurilor operaționale anuale de activitate, rezultatele
fiind incluse în raportul anual;
∙evaluarea finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în raportul de
evaluare finală;

ECHIPA DE PROIECT:
PINTEA MIHAELA - Director
PALADE SIMONA CLAUDIA - Director-adjunct
BUMBEA DANA- coordonator CEAC
SANDU MARIA – Prof. înv. primar
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