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ARGUMENT
Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2017-2021 s-a realizat plecând de la o radiografie complex şi realist asupra
mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.
Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigent a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socioeconomici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.
Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea
"ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.
Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor"
oferite de cadrul legislative sau de comunitate.
Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, correlate cu nevoile de educaţie şi
calificare reclamate de societate.
Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza programelor existente la nivel local şi
regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de
Consiliul Local Dumbrava, Primăria Comunei Dumbrava şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova.
S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale
organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de
agenţii economici – parteneri tradiţionali ai instituţiei.
Programele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi ale Guvernului României privind reforma şi modernizarea
învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în perioada 2017-2021.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea
şcolii reprezintă raţiunea de a fi a organizaţiei şi exprimă, în mod explicit, preocuparea constantă de a produce valori pentru societate.
Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială Învǎƫǎtor Dinu Nicolae, Comuna Dumbrava neîndreptăţesc în asumarea
unor obiective managerial care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională a colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare
şi instruirea elevilor.

CONTEXT LEGISLATIV

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.
Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:














Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
Legea 128/1997 privind Statutul Personalului didactic si Legea 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 128/1997 privind
Statutul personalului didactic;
Planul managerial pentru anul scolar 2017-2018 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova;
Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Programul de Guvernare pe perioada 2005 – 2008, capitolul Politica în domeniul Educaţiei;
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Raportul I.S.J. Prahova, privind starea învăţământului în judetul Prahova în anul şcolar 2016/2017;
Ordin MECTS nr. 5219 /29.08.2011 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar
2014-2015;
LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.
Strategia post aderare MedCT 2007-2013;
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-20013;
Legea privind asigurarea calităţii în educaţie
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CAPITOLUL I
DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN Şl INTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE
1.1.

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

Pentru stabilirea strategiei asupra valorilor pe care dorim să le promovăm şi a ceea ce aşteptăm de la şcoală, a ceea ce dorim sau trebuie să
devină şcoala este necesar să se cunoască situaţia existentă, adică trebuie să-i facem diagnoza mediului intern şi extern folosind ca tehnici de
analiză: analiza SWOT (S-strengths = puncte tari; W-weaknesses = puncte slabe; O – opportunities = oportunităţi;T-threats =ameninţări) şi
analiza PESTE (analiza nevoilor educaţionale în contextul politic, social economic şi tehnologic).
1.2.

Scurtă prezentare a şcolii

TIPUL ŞCOLII: Şcoală generală cu personalitate juridică
ADRESA ŞCOLII: Str. Princpală, nr. 474
TELEFON/FAX: 0244471415/ 0244291037
SITE: www.scoaladumbravaprahova.ro
EMAIL: scoala.nicolaedinu@yahoo.com

Şcoala a fost înfiinţată in anul 01.09.2011 prin HCL nr. 22/29.07.2011.
În prezent şcoala funcţionează în două corpuri de clădiri şi are in subordine cinci structuri după cum urmează:
-

Şcoala Gimnazială Ciupelniţa;
Şcoala Primară Zănoaga;

-

Grădiniţa cu program normal Dumbrava;
Grădiniţa cu program normal Ciupelniţa;
Grădiniţa cu program normal Zănoaga.

Şcoala cuprinde trei nivele de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial.
Numărul de elevi înscrişi în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial se prezintă astfel:
În anul şcolar 2017-2018:
-

Număr total: 599, din care:
 Învăţământ preşcolar: 112
 Învăţământ primar: 277
 Învăţământ gimnazial: 210

Resurse materiale
Şcoala Gimnazială „Învăţător Dinu Nicolae” dispune de 7 (şapte) clădiri după cum urmează:
A. Şcoala Gimnazială „Învăţător Dinu Nicolae” – PJ este alcătuită din două clădiri din care:
a) O clădire cu clasele V-VIII avînd o suprafaţă de 704,76 mp, în care se află:
- 5 săli de clasă dotate cu mobilier modern
- 1 bibliotecă cu peste 1000 de volume
- 1 cancelarie
- 2 magazii pentru depozitarea materialelor didactice pentru chimie, fizică, biologie şi educaţie fizică
- 1 grup sanitar

b)

B.

C.

D.

- 1 cameră centrală termică
O clădire cu clasele V-VIII având o suprafaţă de 704,76 mp, în care se află:
- 4 săli de clasă dotate cu mobilier modern
- 1 cabinet director+secretar
- 1 cabinet contabilitate
- 1 sală de informatică
- 1 cancelarie
- 1 arhivă
- 1 grup sanitar
- 1 cameră centrală termică
Şcoala Gimnazială Ciupelniţa – structură are o suprafaţă de 643,39 mp, din care:
- 5 săli de clasă dotate cu mobilier modern
- 1 sală de informatică
- 1 cancelarie
- 1 cameră pentru depozitarea materialelor didactice
- 1 grup sanitar
- 1 cameră centrală termică
Şcoala Primară Zănoaga – structură, are o suprafaţă de 436,89 mp, din care:
- 2 săli de clasă
- 1 cancelarie
- 1 grup sanitar
- 1 cameră centrală termică
Grădiniţa cu program normal Dumbrava – structură, are o suprafaţă de 190 mp, din care:
- 2 sală de clasă
- 1 cancelarie
- 1 camera pentru depozitarea materialelor

- 1 grup sanitar
E. Grădiniţa cu program normal Ciupelniţa – structură, are o suprafaţă de 288,64, din care:
- 2 săli de clasă
- 3 grupuri sanitare
- 1 cancelarie
- 1 izolator
- 2 cameră pentru depozitarea materialelor didactice
- 2 vestiare copii
- 1 cameră centrală termică
F. Grădiniţa cu program normal Zănoaga – structură, are o suprafaţă de 230,62, din care:
- 1 sală de clasă
- 1 cancelarie
- 1 vestiar
- 1 grup sanitar
Şcoala Gimnazială „Învăţător Dinu Nicolae” Dumbrava şi Şcoala Gimnazială Ciupelniţa sunt dotate cu: apă curentă, canalizare, lumină,
centrale termice pe lemne.
Şcoala Dumbrava este dotată cu:
-

15 calculatoare
3 calculatoare legate la reţea
3 calculatoare legate la internet

Şcoala Ciupelniţa este dotată cu:
-

15 calculatoare
3 calculatoare legate la reţea

-

3 calculatoare legate la internet

Resurse financiare
Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, iar finanţarea complementară se asigură din bugetul local. Situaţia financiară pe
fiecare an se gaseşte in raportul anual.
1.3. Prezentarea situaţiei economice şi sociale a comunei
Comuna Dumbrava este amplasată în zona de sud a judeţului Prahova având în componenţă următoarele sate: Dumbrava, Zănoaga,
Ciupelniţa, Trestienii de Sus, Trestienii de Jos si Cornu de Sus.
Cele mai apropiate oraşe sunt: Ploieşti, Valea Călugăreasca şi Mizil.
Suprafaţa comunei este de 6356 hectare. Populaţia este de 4469 de locuitori (2005), din care cetăţeni români în proporţie de 94%,
alături de care convieţuiesc rromi în proporţie de 6%, media vârstei fiind de 49 ani.
Aflându-se în zonă de câmpie, specificul economic al comunei este agricultura, terenul agricol fiind în procent de 70% proprietate
privată.
Apicultura reprezintă, de asemenea, o ocupaţie a locuitorilor, în comună existând cca. 300 de stupi. În comuna sunt deschise şi
câteva magazine alimetare, iar micii meseriaşi sunt prezenţi prin calificările de zidar, tâmplar, fierar, mecanic auto etc.
În comuna există un număr mare de şomeri şi peste 160 de familii care beneficiază de ajutor social.
În comuna Dumbrava funcţionează 2 şcoli gimnaziale, o şcoală primară şi 3 grădiniţe, precum şi 2 cabinete medicale individuale, 1
dispensar veterinar, 1 post de poliţie şi 4 biserici ortodoxe, din care una este monument istoric.

1.4.TEHNICI DE ANALIZĂ A SITUAŢIEI EXISTENTE
1.4.1. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT este o analiză de evaluare a situaţiei existente în şcoală (privind cadrele didactice, elevii, oferta curriculară, baza materială,
resursele materiale, financiare, etc.) având ca scop identificarea punctelor tari (punctelor forte) pe care să le utilizezi pentru a atinge obiectivele
propuse, dar şi a punctelor slabe, a oportunităţilor de dezvoltare, precum şi a situaţiilor care pot pune în pericol reuşita acestui proiect. Punctele
tare şi slabe se referă la mediul intern, iar oportunităţile şi ameninţările se referă la mediul extern care pot influnţa desfăşurarea activităţii în
şcoală.

a. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
- CURRICULAR
PUNCTE TARI
- oferta educaţională a şcolii se bazează pe CDS-uri care sunt
raportate la nevoile elevilor, părinţilor şi ale comunităţii locale, si
reflectă personalitatea instituției;
- pragmatismul ofertei educaţionale care conduce la îndeplinirea
planului de şcolarizare;
- oferta noastră are ca „orizont” educaţional principiul educaţiei de
bază pentru toţi, ce presupune ca fiecare copil trebuie să
beneficieze de o instruire adecvată nevoilor sale fundamentale de

PUNCTE SLABE
- programe şcolare încărcate;
- lipsa unor mijloace auxiliare proprii pentru uzul elevilor;
- ponderea încă prea mare a pregătirii teoretice în detrimentul celei
practice, cu accent pe cunoştinţe şi mai puţin pe abilităţi, în activităţile
de la clasă;
- insuficienta ofertă de ghiduri şi alte materiale complementare pentru
profesori care sa răspundă unei nevoi reale ale sistemului de învăţământ;
- incapacitatea unor cadre didactice de a recepta şi aplica metodele si

învăţare;
- atingerea în mare parte a finalităţilor specifice, pe niveluri de
şcolaritate;
- existenta şi aplicarea planului - cadru pentru fiecare ciclu de
şcolaritate;
- scheme orare realizate eficient de Comisia de Curriculum;
- existenţa proiectului curricular al şcolii centrat pe nevoile
comunităţii locale și ale absolvenților, în vederea continuării
studiilor și integrării lor in formele superioare de învățământ liceale;
- corelarea conţinuturilor cu noile programe şi a vechilor manuale
alternative cu programe revizuite;
- existenta programelor şcolare şi a manualelor alternative
elaborate la nivel naţional şi local
- participarea la activităţi extracurriculare
- proiecte derulate si in derulare

tehnicile moderne de învăţare şi evaluare;
- lipsa softuri educationale;
- nu există cabinet de consiliere psihopedagogică;
- fondul de carte a bibliotecii nu este reactualizat

RESURSE UMANE
PERSONALUL SCOLII- CULTURA ORGANIZATIONALA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- personal calificat corespunzător, în număr suficient, cu o bună
- inerţia unor cadre didactice şi neimplicarea în propria pregătire
pregătire metodică şi profesională (în marea majoritate cadrele
profesională, cât şi în activităţi extracurriculare;
didactice şi-au luat gradele didactice în timp util);
- inerţia unor cadre didactice şi neimplicarea în echipe de proiect
- personal auxiliar cu competenţe, în domeniu, recunoscute
judetene si naţionale;
(secretariat, financiar contabil)
-lipsa de responsabilitate a unor angajați din rândul personalului
- profesori cu aptitudini, pasiune şi experienţă în desfăşurarea
nedidactic;
activităţilor şcolare şi extracurriculare;
-insuficienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea
- cadre didactice ce au parcurs stagii şi cursuri de formare continuă; tehnologiei didactice moderne.
- implicarea în actul decizional a unui număr, relativ mare, de cadre - motivaţia scăzută datorită salariilor mici si navetei
didactice;
- conservatorism şi rezistenţă la schimbare
- cultură organizaţională pozitivă de tip sarcină (reţea), în care
- monotonie în:

membrii sunt capabili să răspundă la schimbare;
- atmosfera bună de muncă – spirit de echipă, de ataşament şi
fidelitate fată de unitate;
- relaţii interpersonale (profesori-părinţi, profesori-profesori,
director-cadre didactice
favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
- implicarea managerului în responsabilizarea cadrelor didactice şi a
personalului de a recepta noul.
- ponderea cadrelor cu performanţă în activitatea didactică
- există o delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (comisii
constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a
acestora
- îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev prin intermediul consiliului
elevilor
- interesul cadrelor didactice pentru educarea moral-civica a elevilor
- intersul cadrelor didactice pentru un învăţământ modern
- cadre didactice calificate la disciplinele fundamentale
- existenţa în şcoală a unor cadre didactice cu cunoştinţe în
domeniul informaticii

organizarea şi desfăşurarea lecţiilor
centrarea activităţii didactice pe nevoile elevilor
- lipsa personal de paza

ELEVII
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- circa 1/3 au cunoştinţe, priceperi şi deprinderi solide;
- existenţa a circa 60% elevi proveniţi din familii cu situație materială
- rezultate bune ale elevilor la concursurile și examenescolare;
precară, unii având carenţe în educaţia de bază;
- un număr din ce în ce mai mare de elevi sunt antrenaţi în - unii elevi de la învăţământul primar și in general cei de la gimnazial au
activităţile şcolii;
un nivel slab de cunoştinţe şi se impun mijloace speciale de tratare
- existenţa unor elevi dornici de performanţă
diferenţiată şi individualizată;
- programul încă excesiv informaţional şi bugetul limitat de timp al
elevilor;
- absenteismul unor elevi mai ales de la scoala de centru

- bariere de comunicare în relaţia profesor-elev, profesor – părinţi;
- dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia propriilor copii.

- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
PUNCTE TARI
- o baza materială corespunzătoare capabilă să asigure un
învăţământ eficient, formativ-performant, în concordanţă cu
specificul şcolii;
- localuri proprii cu destinaţie specifică (structuri școlare)
- existenta de conexiuni la internet
- existenta unui site al școlii
- existenţa bibliotecilor scolare;
- abonamente la reviste de specialitate;
- preocuparea conducerii unităţii şcolare în dezvoltarea bazei
materiale;
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă

PUNCTE SLABE
- lipsa unei săli de sport și a unui teren de sport;
- lipsa unei săli de festivităţi adecvată cerinţelor şcolii şi numărului mare
de elevi;
- lipsa fondurilor pentru modernizarea spaţiului școlar ;
-pentru unele discipline materialul didactic este insuficient
- lipsa cabinet medical scolar
- spatii de joaca insuficiente la structurile scolare
- lipsa echipamentelor de paza la structurile scolare
- baza materială depăşită la unele specialzări
- lipsa unor programe informatice educaţionale
- lipsa materialelor sportive moderne

RELATIA CU COMUNITATEA
PUNCTE TARI
-derularea unor proiecte școlare interne;
-constituirea la nivelul şcolii a parteneriatului social cu diferite
instituţii locale;
-organizarea de seminarii, simpozioane, mese rotunde, pe teme de
interes pentru comunitate şi factorii educaţionali (elevi, părinţi,

PUNCTE SLABE
- unele tipuri de blocaje în comunicarea oficială;
- slaba colaborare a unor diriginţi cu părinţii;
- deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoala –agent economic –
comunitate locală;
- lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice, în stabilirea unor punţi de

cadre didactice etc.);
-Foarte bună colaborare cu Primaria si Consliliul local Dumbrava
-Participarea şi prezenţa domnului primar la şedinţele Consiliului de
Administraţie al şcolii, ca reprezentant al primăriei
- întâlniri semestriale cu Consiliul reprezentativ al părinţilor
- întâlniri semestriale între Comisia diriginţilor şi reprezentanţi ai
Poliţiei în scopul prevenirii delicvenţei juvenile
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi prin intermediul
serbărilor şcolare

legătură cu şcoli din spaţiul european;
- lipsa implicării unor cadre didactice în accesarea programelor
europene;
- slabe legături de parteneriat cu ONG
- parteneriate insuficiente
- implicarea insuficientă a părinţilor la activităţile extracurriculare

b. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
CURRICULAR
OPORTUNITĂȚI
- învăţământul este considerat prioritate naţională;
-existenta activităţilor de formare a cadrelor didactice prin CCD
Prahova si intermediul altor institutii abilitate in formarea si
perfectionarea cadrelor didactice
- diversificarea activităţile de formare şi si reconversie profesionala
- CDS-satisface dorinţa de informare şi cunoaştere în diferite
domenii de activitate
- oferta CDS ameliorează fenomenul de absenteism şcolar şi
contribuie la dezvoltarea unei motivaţii pentru învăţare
- CDS permite valorificarea abilităţilor individuale
- posibilitatea aplicării realiste a programelor de învăţământ,
activitatea concentrându- se pe elev, asigurându-se un raport just
între „educaţia pentru toţi şi educaţia pentru fiecare”;
- orientarea acţiunilor evaluative, cu precădere către zonele valorilor

AMENINTĂRI
- programul încă excesiv informaţional şi încărcat;
- inexistenţa unei prognoze reale a ocupării forţei de muncă şi a nevoii
pieţei muncii (la nivel regional sau naţional);
-insuficienta promovare a ofertei de munca pentru tineri, la nivel
local, regional, naţional şi de ce nu, la nivel european;
-scăderea populatiei scolare
-nu întotdeauna autorităţile locale se implică în realizarea proiectului
curricular (local), deşi cunosc situaţia socio-economică a comunei;
-un număr prea mare de manuale alternative care nu sunt întotdeauna
unitare în tratarea unor teme din curriculum de bază, ceea ce se reflectă
în rezultatele de la examenele naţionale
- nivel scazut al educatiei populatiei comunitatii

„personalizate” ale gândirii critice, interpretării şi manifestării
autonome, independente;
-restructurarea învăţământului
-existenţa unor noi forme de activităţi extracurriculare, la nivel
formal, informal şi nonformal, care ajută la formarea unor abilităţi
de viaţă ale elevilor

- RESURSE UMANE
PERSONALUL SCOLII
OPORTUNITĂȚI
-existenta unor programede formare a personalului didactic,
auxiliarşi nedidactic prin CCD PRAHOVA;
-existenta unor programede formare a manageriloracreditate şi în
regimpostuniversitar;
disponibilitateaunorcadredidacticepentrupropriadezvoltareprofesio
nalăşipentru aplicarea
principilorşistrategiilorreformei,încontextulasumatde Româniaca
membru al UE;
începândcuanul2007,Româniabeneficiazădealocărifinanciaredinpart
eaUniunii Europene, din fonduri structurale-POS-DRU;

AMENINTĂRI
- instabilitate economică şi socială - lipsa de motivaţie extrinsecă a
cadrelordidactice;
existenţaunorcadredidacticegreuadaptabilelanoileroluripecaretrebuiesăş
ile asume,avândînvederenoileschimbărilegislativedinînvăţământ
şiapartenenţala mareafamilie europeanăscade motivaţia şi interesul
pentru activităţile profesionale
-scăderea prestigiului corpului didactic prin pensionarea unor profesori
recunoscuţi pe plan local

ELEVII

OPORTUNITĂȚI
-implicarea unoreleviîn problemele specificevârstei şi şcolii lor;
-dorinţaunorelevideaatingeperformanţe
- existenţa unor programede formare şi informare a părinţilor;
deschidereaelevilordeaparticipalaactivităţi/proiecte/programecom
unitare derulate în parteneriatlanivel local, naţional, international

AMENINTĂRI
lipsamotivaţieiînvăţăriiaunorelevi,generatădefalselevaloripromovateuneor
iîn societate şi de mass-media;
- posibilitateacreşterii ratei abandonului şcolarîn condiţiilesocio politiceactuale ale crizei economice;
influenţanegativăafactorilorstradaliasupraeducaţieiunorelevişiproblemelel
egatede siguranţa elevilor în afara şcolii, care se pot transfera uneori şi în
şcoală;
-plecarea părinţilor să lucreze în străinătate, cu saufără copii;
- lipsaunuimediufamilialadecvatpentruunii elevi din clasele
gimnazialeşidezinteresulunorpărinţifaţă de educaţia propriilor copii
-scăderea conştiinţei elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor
şcolare

- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
OPORTUNITĂȚI
existenţaprogramuluideguvernarecareprevededotareaşcolilorcumateri
aldidactic, calculatoare, dotarealaboratoarelor/ cabinetelor;
reabilitareşi reparaţii;
iniţiereaşiderulareaunorprogramefinanţatedeComunitateaEuropeană,
princarese pot atrageri fonduri, prindepunereadeproiecte viabile,
decătreşcoală;
-atragereadenoi sursedefinanţare (contracte desponsorizări);
-nouapoliticăeducaţionalăaMEN
careprevededescentralizareaadministrativ financiară.
-posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi

AMENINTĂRI
-instabilitatea economicăşi socialăgenerată decrizamondială;
alocareaunuibugetinsuficientpentruconservarea,dezvoltareaşimoderni
zareabazei materiale aunităţii şcolare;
-descentralizarea formalăadministrativ financiară;
stimulareainsuficientă,legală,aagenţiloreconomicişiaaltoractorisociali,d
ea investiîn unitatea noastra scolara
-degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate,
alocate pentru întreţinerea şcolii
-ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a
echipamentelor existente

de întreţinere a şcolii
-reintoarcerea in comunitate a unor bani de la persoane plecate in U.E

-scaderea populatiei scolare; migratia populatiei
-rata somajului ridicat; nivel de trai scazut

- RELATIA CU COMUNITATEA
OPORTUNITĂȚI
-posibilitatearealizăriiunorconvenţiideparteneriatcuagenţicomerciali
şi industrialidin comunitatealocală;
-posibilitateadezvoltăriiparteneriatelorcudispensarul, biserica,
politia, O.N.G. -uri.
- dorinta Primariei si Consiliului Local pentru rezolvarea problemelor
scolii
- disponibilitatea Consiliului reprezentativ al părinţilor privind
desfăşurarea unor activităţi comune: părinţi – profesori – elevi
-interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională
- preocuparea altor instituţii similare pentru schimburi de
experienţă reciproce

AMENINTĂRI
-implicarea insuficientă a unor părinţi în actul educaţional (în jur de 75 %
elevi au părinţi care lucrează în gospodarie fapt care face ca interesul,
familiilor în cauză, pentru şcoală să fie redus; la aceasta se asociază
faptul că, în mare măsură, în ”timpul liber” părinţii neglijeaza copiii);
-plecarea părinţilor la muncă în străinătate;
-pregătirea precară a comunităţii locale pentru un parteneriat real în
educaţie;
-slaba dezvoltare a economiei zonale, mai ales în această perioadă de
criză economică
-oferta mica de locuri de munca.
-slab interes manifestat de agenţii economici locali pentru desfăşurarea
de activităţi comune
-insuficienţa cadrului legislativ pentru stimularea şi cointeresarea
patronatului în vederea realizării unui parteneriat eficient, favorabil
şcolii;

1.4.2. ANALIZA PEST
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi
ecologici,care se manifestă din mediul în care aceasta îşidesfăşoară activitatea.
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel
local,regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot
contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a
mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de
dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.
Analiza PEST a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcolii Gimnaziale Învǎƫǎtor Dinu Nicole, Com. Dumbrava.
Contextul politic
 Existenţa legislaţiei sprecifice care reglementează organizarea şi funcţionarea învăţământului românesc;
 Existenţa în consiliul de administraţie reprezentanţilor consiliului local şi al primarului;
 Apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de
dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ;
 Liberalizarea unor sectoare şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea
educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material didactic,programe de formare a personalului);
 Existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele europene şi internaţionale;
 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională
Contextul economic
 Comună cu potenţial economic redus şi nivel scăzut al venitului localnicilor;
 Familii cu situaţie materială precară şi cu impact negativ asupra copilului;
 Insuficienţa cunoaşterii de către elevi şi a părinţilor acestora a cerinţelor şi tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă în opţiunile
făcute la admiterea în liceu;
 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica
superior potenţialul financiar, uman şi material de care dispun;
 situaţia materială precară a părinţilor elevilor are un impact negativ asupra procesului instructiv-educativ.

 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea pieţei interne şi externe în diverse
calificări şi profesii.

Contextul social
 Se observă o scădere a populaţiei şcolare în viitorii ani;
 populaţia şcolară provine dintr-un mediu social care apreciază educaţia de tip tradiţional, fapt care faciliează procesul comunicării cu
familiile elevilor;
 problemelor sociale li se acordă atenţie sporită la nivel local şi national;
 Şomaj ridicat în comună;
 Nivel de trai scăzut;
 Plecarea unor părinţi în străinătate şi lăsarea copiilor în grija bunicilor sau a rudelor;
 Influenţa nu întotdeauna pozitivă a mass-mediei în educarea elevilor;
 Influenţa negativă a unor materiale apărute in mass-media cu privire la calitatea învăţământului românesc.
Contextul tehnologic



tehnologia are un rol important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de învăţământ;
programul AEL ar trebui să fie folosit de un număr cât mai mare de cadre didactice. În acest sens, toate cadrele didactice sunt
motivate pentru a urma cursuri de perfecţionare şi de operare PC.
Pătrunderea tehnologiei moderne de predare-învăţare întâmpină dificultăţi financiare.
Planul de dezvoltare instituţională al Şcolii Gimnaziale „Învăţător Dinu Nicolae” configureaza strategia educaţională a şcolii pe o
perioadă de 4 ani (2017-2021), ţinând cont de strategia educaţională la nivel naţional şi local, precum şi de evoluţia economică a
zonei în care se află şcoala.
Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al conducerii şcolii, al colectivului de cadre didactice, al elevilor şi al
părinţilor.

Planul de dezvoltare instituţională a şcolii (PDI), în urma studiului diagnostic efectuat, ne arată situaţia existentă (actuală) în care se
află şcoala şi direcţiile pe care aceasta trebuie să le parcurgă în această perioadă în perspectiva de evoluţie; în acest sens se stabilesc
strategii, obiective şi acţiuni prin care se urmăreşte imbunătăţirea actului educaţional al elevilor prin dobândirea de către aceştia de
abilităţi, aptitudini şi competenţe care să le permită integrarea pe piaţa muncii, în contextul globalizării economiei, a creşterii
concurenţei şi a schimbărilor rapide care au loc in domeniul tehnologiilor.
Contextul ecologic




prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu prin implicarea în proiecte ecologice;
economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător.
școala participă la programe de educaţie civică şi ecologică, iniţiate de cadre didactice şi de parteneri sociali.
Prezentul PDI a fost conceput avand la bază:
-

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Strategia post aderare MedCT 2007-2013;
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-20013;
Legea privind asigurarea calităţii în educaţie.

Prezentul PDI proiectează pe o perioadă de 4 ani ţintele strategice necesare dezvoltării unui învăţământ de calitate în şcoala şi aplicării
reformei în învăţământ. Planurile operaţionale (de implementare) sunt elaborate pe termen scurt, de 1 an, şi reprezintă mijloacele prin
care vor fi atinse ţintele strategice.
Realizarea şi implementarea PDI-ului
-

În realizarea proiectului s-a ţinut cont de realitatea actuală care este în şcoală şi evidenţiată prin analiza SWOT şi PEST;
Ţintele strategice/obiectivele strategice trebuie formulate clar şi concret astfel încât tot personalul din şcoală implicat să-şi aducă
aportul;

-

Implementarea se face prin aplicarea tuturor acţiunilor prevăzute în planul operaţional la fiecare început de an şcolar pe o perioadă
de 1 an.

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională elaborat pe termen mediu (2017-2021), după avizare in Consiliul Profesoral şi în Consiliul de
Administraţie, va deveni document de referinţă în baza căruia se vor elabora celelalte documentespecifice managementului din şcoală. Anual,
acest document, poate suferi modificări generate de schimbările ce pot să apară. Realizarea unui învăţământ de calitate în şcoală, în orice
şcoală, depinde de modul de proiectare (planificare), dezvoltare, implementare şi evaluare continuă a activităţii didactice.
Principiile care stau la bază fundamentării PDI sunt următoarele:
a. Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii – prin stabilirea de:
- Strategii pentru învăţare, predare, evaluare, încurajarea frecventării şcolii de către elevi, a comportamentului corespunzător şi a
disciplinei, etc.;
- Stimularea creativităţii;
- Modernizarea continuă a bazei materiale;
- Stimularea participării elevilor la activităţile extraşcolare şi extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor.
b. Stabilirea de oferte educaţionale corespunzătoare şi flexibile – se va ţine cont de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala cât
şi de solicitările elevilor şi părinţilor; se va axa pe domeniile actuale de interes:
- Utilizarea calculatorului;
- Comunicarea într-o limbă modernă;
- Educaţie pentru sănătate;
- Educaţie civică.
c. Cooperarea şcoală-comunitate prin participarea la programele şi acţiunile organizate de autorităţile locale (primărie, poliţie) şi eventual a
unor ONG-uri.

Nevoile educaţionale pot fi identificate dacă ţinem cont de:
a) Clienţi: -persoane care primesc un rezultat de la procesul de învăţământ sau care participă la proces;
- clienţii unităţii noastre şcolare sunt: elevii, părinţii, personalul didactic şi nedidactic, comunitatea, partenerii, ISJ Prahova

b) Nevoile clienţilor:
-Elevii cer o activitate de calitate şi o conducere eficientă pentru un climat afectiv pozitiv
-Părinţii cer o pregătire adecvată a elevilor
-Personalul didactic cere o bună desfăşurare a activităţii prin coordonare, eficienţa muncii de conducere şi obiectivitate
-Comunitatea cere respectarea legislaţiei şcolare, gestionarea eficientă şi corectă a resurselor materiale şi umane, iar şcoala să-i creeze cât mai
puţine probleme
-ISJ Prahova cere transpunerea corectă în practică a politicii şcolare
a) Indicatorii de performanţă
b) Scopul
 viziunea: încotro mergem;
 misiunea: cum vom ajunge acolo;
 valorile: ce este important pentru noi.
e) Factori ai succesului
f) Întreaga activitate desfăşurată în şcoală:
 Trebuie raportată la fapte şi să existe un cadru de referinţă pentru luarea deciziilor
 Deoarece experienţa în interpretarea faptelor este limitată, este necesară o oarecare experienţă în înţelegerea problemelor ce apar în
unitate.
 Trebuie evitate erorile de judecată şi greşelile care produc pagube materiale şi umane.
 Este necesară o interpretare a comportamentului şi a evenimentelor conform noilor situaţii apărute acordând o atenţie circumspectă
posibilelor modele.

Ţintele strategice pentrudezvoltarea instituţională aŞCOLII GIMNAZIALE ÎNVĂŢĂTOR DINU NICOLAE, Com. DUMBRAVA
în perioada următorilor4 anireprezintă soluţiipropusepentru rezolvareaoptimăa problemelor prioritareidentificatepebaza analizelor SWOT si
PEST(E).
Pentruclarificarea conceptuală şimetodică,sunt prezentateîncontinuareelementeledebazăaleproblemelorconsiderateprioritare la
aceastădatăşi ţintele strategiceasociate.
Formularea

problemelorporneştede

lasinteza

contextuluifavorabil

(puncteletarişioportunităţiledomeniului)şievidenţiază

potenţialulimpactal punctelorslabe şi ameninţărilorasupraduceriilaîndeplinire amisiuniiasumate.
Pentruţintelestrategice,s-a căutato formularegenerală,darcaresăevidenţieze scopulpropusşisăaibăpertinenţanecesarălanivelul tuturor
actorilor implicaţi.
PROBLEMEIDENTIFICATE:
1. Societate şi sistem educaţional în continuă schimbare. Motivarea şi adaptarea elevilor si personalului şcolii.
2. Absenteism,abandon,motivare pentrustudiu.
3. Formalism înmetodeleşi tehnicile depredare-învăţare şi evaluare.
4. Coerenţa şipriorităţilerelaţiilor de parteneriat şiaproiectelor educationale.
Lanivelstrategic,caracterulproblemelor

care

staulabazaformulăriiţintelorşi

complexitatearelaţiilordintre

domeniilefuncţionaledeterminăoabordareprinacţiuni complementareîncadrul celorpatru opţiuni strategice debază.Astfel, pentru
diminuareasau înlăturareaproblemelormenţionate, au fost formulateurmătoarele ţintestrategice:
1. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi, necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare.
2. Formarea cadrelor didactice din școală pentru adoptarea strategiilor didactice la cerințele unui învățământ activ-participativ

3. Creşterea performanţelor școlare prin ridicarea procentului de promovabilitate la examenele naţionale si obtinerea de premii si
mentiuni la concursurile scolare si extrascolare
4. Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie – comunitate.
Pornindde lapunctele tarişioportunităţile prezentateîndiagnoză,urmărindcompensarea slăbiciunilorşitransformarea punctelor slabe în
punctetari,evitarea ameninţărilorşivizândmereu misiuneaşcolii şi îndeplinirea ţintelor reliefate anterior, echipamanagerială, alături de ceilalţi
membrii ai organizaţiei, va acţiona în mod judicios pentru dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale:
-

Dezvoltarea managementului instituţional

-

Dezvoltarea curricularăşi extracurriculară

-

Dezvoltarea resurselorumane

-

Dezvoltareabazei materialeşi atragereaderesurse financiare

-

Dezvoltarearelaţiilor comunitare si a parteneriatelor.
CAPITOLUL 2
2.1. COMPONENTA STRATEGICA

POLITICA ŞI ANGAJAMENTUL CONDUCERII CU PRIVIRE LA CALITATE
Declaraţia de politică a calităţii în sistemul educaţional include două părţi:
-

O viziune strategică prin care se exprimă dorinţa ca această şcoală să devină o şcoală mai bună prin care să se asigure progres în
învăţare fiecărui elev (valoare adăugată), furnizând educaţie de calitate, încurajând creşterea performanţei şi a capabilităţii ca fiecare
elev să dobândească aptitudini şi competenţe pentru integrarea sa pe piaţa muncii;

-

O misiune prin care se stimulează dezvoltarea spiritului educaţional şi a unui climat favorabil în şcoală prin cooperarea tuturor
factorilor implicaţi în actul educaţional, coerenţa între strategie şi acţiunile (măsurile) stabilite şi competitivitate.

În scopul susţinerii politicii privind calitatea, fiecare cadru didactic stabileşte obiectivele şi propune acţiunile (măsurile) necesare
definitivării politicii (viziune+misiune) stabilite la fiecare început de an şcolar.
2.1.1. Viziunea şcolii
Ne propunem să devenim una dintre şcolile de prestigiu din judeţul Prahova apreciată de către elevi,
părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructi-educative şi asigurarea şanselor la
educaţie pentru toţi elevii, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă, pentru condiţiile
materiale necesare unui învăţământ de calitate şi ancorarea şcolii în comunitatea locală. Dorim să
creem un mediu educaţional de calitate, profesionist, la standarde educaţionale care să ofere elevilor
şanse de afirmare intelectuală la nivel naţional şi european.
Vrem să ne afirmăm ca o şcoală modernă, să contribuim la dezvolatrea personalităţii elevilor
noştri prin formarea capacităţilor cognitive şi prin însuşirea de către aceştia a valorilor civice, morale si
estetice.
Dorim o şcoală deschisă care, promovând valorile democraţiei să folosească componenţa
informaţională în structurarea unui demers educabil flexibil, centrat pe elev, creând premisele
viitoarei sale inerţii sociale si profesionale în contextul integrării europene.
„Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă!”

2.1.2. Misiunea şcolii
Şcoala trebuie să asigure calitate în educatie şi pentru aceasta şcolii îi revine misiunea de a
asigura dezvoltarea individuală a elevului, de a identifica şi dezvolta aptitudinile fiecărui copil şi
să-l formeze ca pe un cetăţean competent şi responsabil, deschis spre schimbare, spre

comunicare, spre însuşirea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice, de tip european.
Ne propunem să abordăm fiecare elev ca pe o valoare în sine, ce poate fi modelată în a deţine
şi utiliza informaţia necesară în evoluţia lui viitoare. Suntem preocupaţi de formarea elevilor,
descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe,
de a crea un climat de muncă şi învăţare stimulativ, de a forma cadre didactice în scopul
utilizării unor metode moderne de învăţare şi evaluare, de a diversifica oferta educaţională în
concordanţă cu nevoile elevilor şi părinţilor, de a promova proiecte şi programe care să asigure
cunoaşterea valorilor UE.
„Şcoala este a comunităţii şi ea oglideşte viitorul”

2.1.3. VALORI ŞI PRINCIPII CULTIVATE Şl PROMOVATE DE ŞCOALĂ:

Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii,
comunitate;
Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil de
viaţă eficient.
“Lucrul bine făcut”: să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de
timp, energie, material, bani, ş.a.
Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea
Integritate: să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă.
Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de
întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin moral;
să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

CAPITOLUL 3
3.1. COMPONENTA OPERATIONALA

PLANUL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017– 2018
Tinta strategica 1 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru elevi în cadrul unităţii şcolare necesar derulării optime a
activităţilor şcolare şi extraşcolare.
Domeniul
functional

Curriculum

Resurse
umane

Resurse
materiale si
financiare

Obiective specifice

Iniţierea de proiecte
educaţionale cu
instituţiile abilitate
(CJRAE).

Dezvoltarea
serviciilor
educaţionale de
consiliere şi orientare
pentru elevi şi părinţi

Extinderea reţelei de
supraveghere video a
locurilor cu potential

Activitati

Programe de consiliere de
grup adresate elevilor.
Programe de dezvoltare a
abilitatilor de comunicare /
intercunoastere/ dezvoltare
personală
Lecţii demonstrative în
cadrul orelor de dirigenţie.
Participarea părinţilor la
activităţile din cadrul şcolii
şi la activităţile extraşcolare

Includerea în proiectul de
buget a fondurilor necesare
pentru extinderea reţelei de

Resurse
umane

materiale

financiare

Consilieri
educativi
Cadre
didactice
Elevi

Pliante
Calculator
Material video

Bugetare

Diriginţi
Învăţători
Educatori
Părinţi

Materiale
didactice
Pliante
Material video

Fonduri
bugetare şi
extrabuget
are

Responsabilităţi

Termen

Indicatori de
performanţă

Directorul
Consilier
educative
CEAC

Octombrie
2017 – mai
2018

Director
Responsabil
educaţie
permanentă

Octombrie
–
decembrie
2017

Creşterea
climatului de
siguranţă a
elevilor
Diminuarea cu
10% semestrial
al numărului de
abateri
disciplinare
Două proiecte
comune cadre
didactice – elevi
– părinţi.
Antrenarea a cel
puţin 3 părinţi
din fiecare clasă
la activităţile
extraşcolare
Instalarea a 3
camere de
supraveghere în

Februarie –
mai 2018
Consilieri
locali

Camere
supraveghere

Fonduri
bugetare şi
de la

Director
Primar
Contabil

Ianuarie –
martie
2018

Modalitati de
monitorizare şi
evaluare a
tintelor
strategice

Chestionare
Discuţii cu
elevii

Proiectele
educaţionale
Chestionare

Planul de
achiziţii
Verificarea

Relatii cu
comunitatea

de risc

supraveghere video

Asigurarea pazei şi a
siguranţei elevilor,
prevenirea actelor de
violenţă, abando

Organizarea de întâlniri cu
reprezentanţi ai Poliţiei

Consiliul
Local
Diriginţi
Învăţători
Educatori
Agent de
poliţie

Pliante

Fonduri
bugetare

curtea unităţii
şcolare
Director
Responsabil
educaţia
permanentă

An şcolar
2017 2018

Întâlniri lunare
ale elevilor cu
reprezentanţi ai
Poliţiei Locale

periodică a
situaţiilor
problematice
Chestionare

Tinta strategica 2Formarea cadrelor didactice din școalăpentru adoptarea strategiilor didactice la cerințele unui învățământ activparticipativ

Domeniul
functional

Obiective specifice

Activitati

Resurse
umane

materiale

financiare

Surse
bugetare
Titlul II
bunuri si
servicii –
furniture de
birou
Surse
bugetare
Titlul II
bunuri si
serviciiPregatire
profesionala
Surse
bugetare şi
extrabugetare

Curriculum

Dezvoltarea
competenţelor de
proiectare şi oferirea
exemplelor de bună
practică debutanţilor
şi suplinitorilor

Proiectare şi susţinere de
lecţii demonstrative

Cadre
didactice
cu
experienţă

Materiale
didactice
diverse

Resurse
umane

Participarea cadrelor
didactice la cursuri de
perfecţionare

Parcurgerea cursurilor de
formare continuă

Cadre
didactice

Oferta
CCD
Suport curs

Resurse
materiale si
financiare

Modernizarea bazei
materiale a şcolii

Achiziţionarea de mobilier
pentru laboratoare,
calculatoare şi softuri
educaţionale

Profesor
specialitate
Informatici
an

Mobilier
Calculatoar
e
Softuri

Responsabilităţi

Termen

Indicatori de
performanţă

Modalitati de
monitorizare şi
evaluare a
tintelor
strategice

Director
Responsabili
comisii
Responsabil
CEAC

semestrial

Fiecare debutant
a participat la
cel puţin o lecţie
demonstrativă

Director
Responsabil
formare
continuă

An şcolar
2017-2018

Creşterea cu
50% a
numărului de
cadre didactice
participante la
cursuri

Fişa de
asistenţă
Planificarea pe
comisii a
activităţilor
Procese
verbale
Adeverinţe
Chestionare
aplicate
Portofolii
Baza de date
perfecţionare

Director
CA
Consiliul local
Contabil

Semestrul
II

Mobilier pentru
laboratorul de
fizică
Calculator

Facturi
achiziţie
Chestionare

Relatii cu
comunitatea

Dezvoltarea relaţiilor
cu comunitatea

Lectorate cu părinţii
Implicarea părinţilor şi
eventualilor sponsori pentru
dotarea cu echipamente
moderne

Comitetul
de părinţi

educaţional
e
Liste cu
oferte
Adrese
Campanii
de
informare

Surse
extrabugetare

Director
Preşedinte
comitet de
părinţi

An şcolar
2017 2018

pentru sălile de
clasă şi cel puţin
pentru o sală la
structuri
Realizarea cel
puţin a unei
sponsorizări
pentru dotare

Rapoarte
financiare
Chestionare

Tinta strategica 3 Creşterea performanţelor scolare prin ridicarea procentului de promovabilitate la examenele naţionale și obƫinerea de premii și
menƫiuni la concursurile școlare și extrașcolare
Domeniul
functional

Obiective specifice

Activitati

Resurse
umane

materiale

Responsabilităţi

Termen

financiare

Curriculum
Identificarea
elevilor cu potenţiale
probleme/
performanţe
Creşterea procentului
de promovabilitate şi
a numărului de
premii

Programe de pregătire
suplimentară ( remedială sau
de performanţă)

Cadre
didactice

Materiale şi
mijloace
didactice

Indicatori de
performanţă

Fonduri
bugetare

Director
Profesori

Bilunar

Creşterea
procentului de
promovabilitate
cu 5% faţă de
anul şcolar
anterior
Creşterea
procentului de
promovabilitate
la evaluarea
naţională cu
10% faţă de
anul şcolar
anterior
Participarea la
programele de
pregătire a cel
puţin 80%
dintre elevii
identificaţi

Modalitati de
monitorizare şi
evaluare a
tintelor
strategice

Program de
pregătire
suplimentară(r
emedială sau
de
performanţă)
la avizierul
şcolii şi pe site
Rapoarte
semestriale
Discuţii cu
elevii şi
părinţii

Resurse
umane
Identificarea nevoilor
de formare a cadrelor
didactice

Formarea profesorilor în
domeniul evaluării
rezultatelor şcolare

Cadre
didactice

Oferta CCD
Suport de curs

Fonduri
bugetare

CEAC
Responsabil
Formare
Continuă

semestrial

Resurse
materiale si
financiare

Relatii cu
comunitatea

Dezvoltarea bazei
materiale a şcolii

Confecţionarea de material
didactic folosind elevul ca
resursă

Elevii
Cadre
didactice

Materiale
didactice
Calculatorul

Conştientizarea
elevilor cu privire la
rolul şcolii în
proiectarea unei
cariere

Organizarea de întâlniri cu
participarea unor foşti elevi
ai şcolii

Cadre
didactice
Elevii
Foşti elevi

Invitaţii
Material de
prezentare

Fonduri
bugetare şi
extrabuget
are

Fonduri
extrabuget
are

Comisia pentru
curriculum
CEAC

Anul
şcolar
2017 2018

Coordonatorul
de programe
educative
Diriginţii
Învăţătorii
Educatorii

Semestrial/
ciclu de
învăţământ

Participarea
unui număr de 6
cadre didactice
la cel puţin un
curs de formare
în domeniul
evaluării
Creşterea cu
10% a
rezultatelor
bune şi foarte
bune la
evaluările
naţionale
Realizarea a cel
puţin 1 numar al
revistei şcolii
“Generaţia
mea”/an
Prezentarea pe
site-ul şcolii a
activităţilor
elevilor lunar pe
parcursul anului
şcolar
Participarea la
activităţi a 80%
dintre elevii
şcolii, 30%
dntre părinţi şi
cel puţin un
reprezentant al
Autorităţii
locale.

Chestionare
Fişa de
progres al
elevilor
Adeverinţe
curs

Portofolii
Chestionare

Contractul de
parteneriat
Procese
verbale

Tinta strategica 4Dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie - comunitate
Domeniul
functional

Curriculum

Obiective specifice

Proiectarea şi
realizarea unei oferte
curriculare care să
corespundă
necesităţilor elevilor
şi comunităţii locale

Activitati

Aplicarea procedurii de
stabilire a ofertei
educaţionale a şcolii

Resurse

Responsabilităţi

Termen

Indicatori de
performanţă

Modalitati de
monitorizare şi
evaluare a
tintelor
strategice

Oferta
educaţională a
şcolii –
întocmită
conform paşilor
din procedură_
să reflecte
nevoile elevilor
şi părinţilor
Participarea
acel puţin 5
părinţi din
fiecare clasă la
activităţile şcolii
Dotarea unui
laborator cu
material
didactice

Oferta
educaţională a
şcolii

Realizarea
calendarului
Cel puţin câte 5
instrumente de
testare pentru
fiecare categorie
(elevi, părinţi,
cadre didactice)
Formulare tip de

Calendarul
testării

umane

materiale

financiare

Cadre
didactice

Pliant de
prezentare
Mapa şcolii

Fonduri
bugetare

Director
Comisia de
curriculum
Comisia pentru
promovarea
imaginii şcolii

Septembrie
2017

Octombrie
2017 aprilie
2018

Promovarea imaginii şcolii

Resurse
umane

Consolidarea
parteneriatului şcoală
– familie comunitate

Extinderea şi diversificarea
parteneriatelor în care sunt
implicaţi şi părinţii

Cadre
didactice
Părinţii
Elevii

Acorduri de
parteneriat

Fonduri
bugetare şi
extrabuget
are

Responsabil
Formare
continuă

Resurse
materiale si
financiare

Derularea de
parteneriate, în
vederea dotării
unităţii şcolare şi a
structurilor cu
mobilier, dar şi cu
material didactice
necesare
laboratoarelor
Testarea periodică a
satisfacţiei
beneficiarilor prin
instrumente cât mai
diverse

Participarea personalului de
conducere la derularea
activităţii de donaţie
Contactarea reprezentanţilor
instituţiilor cu rol în
derularea proiectelor de
parteneriat

Cadre
didactice
Reprezenta
nţii
instituţiilor

Documente
contabile

Fonduri
bugetare şi
extrabuget
are

Director
Preşedinte
comitet de
părinţi

Realizarea unui calendar
privind testarea satisfacţiei
Conceperea şi folosirea unei
colecţii de instrumente de
testare
Conceperea şi utilizarea
colecţiei de instrumente de
centralizare

Cadre
didactice
Elevii
Părinţii

Calculatorul
Consumabile

Fonduri
bugetare

Director
CEAC

Relatii cu
comunitatea

An şcolar
2017 2018

Octombrie
2017
Decembrie
2017

Realizarea de
albume foto
Afişarea pe
site-ul şcolii

Colecţia de
instrumente

Formularele

centralizare
pentru
chestionarele
utilizate

Responsabil, Marzea Silvia

Director, Ciobanu Teodora

în format
digital

Capitolul 4
Monitorizarea si evaluarea proiectului
Monitorizarea și evaluarea internă a proiectului se va realiza de către managerul unității și de comisia CEAC, prin întocmirea Raportului
de Autoevaluare Internă (RAEI), iar cea externă va fi realizată de reprezentanții ISJ PH, ai Ministerului Educației, ai ARACIP.

Echipa de lucru:Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

- prof. Marzea Silvia – responsabil CEAC
- prof. Mihai Maria Magdalena - membru
- prof. inv. primar Buse Gabriela - membru
- prof. inv. primar Dinu Izabela- membru
- prof. inv. Primar Spirescu Gheorghe – reprezentant sindicat
- invatator Borcea Vasilica – reprezentant parinti
- Bujor Mihai - reprezentant Consiliul local

Director,
Ciobanu Teodora

