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CONTEXT LEGISLATIV

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.
Proiectul este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:
Legea nr. 1 / 2011 – Legea Educației Naționale;
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005
privind asigurarea calităţii educaţiei;
Legea nr. 29 / 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35 / 2007 privind creșterea
siguranței în unitățile de învățământ;
Guvernul României, Programul de guvernare, capitolul Politica în domeniul
Educaţiei;
O.M.E.C.T.S. nr. 3753 / 09.09.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
național de învățământ;
O.M.E.C.T.S. nr. 4865/ 16.08.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele
școlare, unități de învățământ, unități conexe, precum și a personalului de îndrumare și
control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic.
O.M.E.C.T.S. nr. 3811 / 2011 pentru aprobarea Comisiei de monitorizare și îndrumare
metodologică cu privire la sistemul de control managerial al Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului.
O.M.F.P. nr 946 / 2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern;
Planul de implementare a strategiei județene privind accesul la educație al grupurilor
dezavantajate;
Raportul I.S.J. Sceava privind starea învăţământului în judeţul Suceava în anul şcolar
2014/2015;
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CAPITOLUL I
DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN Şl INTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE

1.1. Diagnoza mediului extern
1.1.1 .Prezentarea localității
Comuna Bogdănești, județul Suceava se află situată pe Valea Moldovei, în partea de sud est, la 15 km de oraşul Fălticeni şi la 40 de km de oraşul Suceava.
În nord-est, comuna Bogdăneşti se învecinează cu comuna Vadul Moldovei, în nord cu
comuna Baia, peste apa Moldovei, în sud-est cu comuna Boroaia, iar la vest cu comuna Rîşca, pe
teritoriul căreia se află şi mânăstirea cu acelaşi nume. Situată pe malul drept al rului Moldova şi
culmea Pleşului , localitatea a fost altădată un punct important de trecere pe drumul de la cetatea
Sucevei sau Baia spre cetatea şi Mânăstirea Neamţ.
Situat în unităţile geomorfologice: Piemontul Rîşca, partea de sud-vest, cu altitudini de
450-480 m, şi culoarul marginal al Moldovei, partea de nord –vest, cu altitudini, mai joase de
345m.
Teritoriul comunei Bogdăneşti se încadrează climatic în zonă temperat-continentală cu
nuanţe excesive, ierni geroase şi veri călduroase, uneori cu perioade secetoase. Temperatura
medie anuală, măsurată la staţia Fălticeni, este de 8,40 C . .
Populaţia actuală a comunei Bogdăneşti, este de 4000 de locuitori, cu uşoară tendinţă de
scădere, din cauza stabilirii domiciliului în străinătate, conform ultimului recensământ.
Sectorul de activitate este foarte diversificat : industrie, servicii, agricultura, silvicultura.

La nivel naţional, între 1990 şi 2017 numărul total al populaţiei şcolare s-a redus, astfel și numărul
cadrelor didactice de la Școala Bogdănești s-a redus, iar numărul unităţilor de învăţământ s-a redus
prin comasarea uneiŞcoligimnaziale
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1.1.2 ANALIZA PEST(E)
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 îşi desfăşoară 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(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcolii Gimnaziale
nr.1 Bogdanesti:

Factori politici
 cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia
sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu
priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă
educaţională flexibilă,accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene;
 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 Strategia de dezvoltare a judeţului Suceava 2013-2020, deplasarea
interesului în management de la control către autoevaluare,evaluare şi consiliere;
 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;
 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea
infrastructurii învăţământului - Programe de finanţare a învăţământului preuniversitar:
PRIS (Proiectul pentru Reabilitarea Infrastructurii Şcolare),POR 2007-2013,alte programe;
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 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin
proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive,
îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi -Programul
guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200",acordarea burselor pentru elevii
capabili de performanţă"Dinu Patriciu";
 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu
finalităţi de educaţie şi formare profesională
 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.

Factori economici
 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la
diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) ;
 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel
încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material
de care dispun;
 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a
proiectelor;
 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.

Factori sociali
 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;
 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei
 nfracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii;
 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor;
 aşteptările comunităţii de la şcoală;
 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;
 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe
de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii
educaţionale.

Factori tehnologici
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 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,cunoştinţele să
fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor
didactice;
 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul(internet,
televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp
scurt;
 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul
vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;
 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, ) conduce la modernizarea
actului educaţional tradiţional;

Factori ecologici
 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea
mediului de către unităţile şcolare;
 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
 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.
Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de
acţiune strategică a Şcolii Gimnaziale nr.1 Bogdanesti pentru perioada 2017-2021.

1.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
1.2.1.PREZENTARE GENERALĂ
Dacă este să gândim o ierarhie a valorilor instituţionale din învăţământul preuniversitar,
Şcoala Gimnaziala nr.1 Bogdanesti ar ocupa cu siguranţă unul din locurile fruntaşe, bucurându-se
de prestigiu şi notorietate dobândite prin întreaga activitate a colectivului şcolii, mândria şi
recunoştinţa celor care au absolvit aici, de aprecierea întregii comunităţi locale.
Activitatea şcolii se referă la arta de a instrui şi a educa generaţia mileniului III, de a-i
pregăti pe aceştia să găsească răspunsurile potrivite la provocările zilei de mâine.
Elevii şi corpul profesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului
românesc, catalizându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi
menţinerii notorietăţii de care se bucură această instituţie şcolară.
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FIŞA DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdănești
Adresa: localitatea Bogdănești, judeţul Suceava
Tel-fax:0230-570932
Email:scoala1bogdanesti@yahoo.com

PREZENT ŞI VIITOR
Şcoala Gimnaziale nr.1 Bogdanesti, nume de referinţă în învăţământul prescolar,primar si
gimnazial- imaginea unei şcoli cu rezultate remarcabile.
Am realizat planul de dezvoltare instituţională care cuprinde direcţiilor de acţiune strategică a
Şcolii Gimnaziale nr.1 Bogdanesti pentru perioada 2017-2021.

Cine suntem?
Şcoala Gimnazială

Bogdăneşti

este situată pe platforma din centrul comunei ,care

cuprinde trei localuri de şcoală; şcoala veche(nefuncțională) ,construită în anul 1907, şcoala nouă
construită în anul 1963 şi grădiniţa construită în 1994.
Structura II, are două localui de şcoală; şcoala veche consruită în anul 1951, şcoala nouă
construită în anul 1979.
La Plopi s-a construit în anul 1973, un local de şcoală care a fost dărâmată și reconstruită
integral, cu fonduri PIS, inaugurată la 11.09.2017.
Şcoala din Bogdăneşti este un dintre primele trei şcoli înfiinţate în 1858 în judeţul
Baia , cu un bogat trecut istoric, absolvenţi cu nume sonore şi cadre didactice redutabile ce
au slujit şcoala cu dăruire şi pasiune.
Între anii 1900-1924 , Şcoala a purtat numele ,, Spiru Haret’’ fiindcă marele ministru
a copilărit la Bogdăneşti împreună cu familia şi a locuit în casa în care se afla clădirea
şcolii. Fraţii şi surorile lui Spiru Haret au învăţat la Bogdăneşti între anii 1862-1867. Tatăl
său a fost notar la Bogdăneşti iar mama sa este înmormântată la Bogdăneşti. Acest lucru a
fost constatat de Alexandru Vlahuţă în 1903 cu ocazia inspecţiei şcolare la Bogdăneşti ( D.
Balan- istoricul învăţământului primar al judeţului Baia, pagina 150).
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Localul de şcoală tip ,, Spiru Haret’’ în care se învaţă şi astăzi a fost construit în
1907 pe vremea marelui învăţător Vasile Hudiţă ( 1894-1933), director al şcolii , ce a avut
mari contribuţii în luminarea sătenilor ca preşedinte al unor asociaţii ale învăţătorilor, autor
de cărţi şi articole publicate în

Vestitorii satelor, Calendarul sătenilor etc. Exemplificăm

doar câteva familii sonore de cadre didactice din Bogdăneşti: familia Hudiţă, familia
Alecsandrescu, familia Cîrlănescu, familia Holban, familia Solcanu, familia Ursuţu, etc.....
Dintre foşti elevi ai şcolii din Bogdăneşti, nume redutabile, amintim:
-

Mihai Haret - director general al Casei Centrale a Băncilor Populare

-

Generalul Alevra - fost ministru

-

I. Hudiţă - doctor în litere şi filozofie, ( studii la Sorbona ) – vărul marelui
academician Mihai Băcescu, căruia i-a schimbat destinul vieţii trimeţindu-l de la
Bogdăneşti, locul copilăriei academicianului, orfan de la 4 ani, la internatul Liceului
Bogdan Petriceicu Haşdeu din Chişinău.

-

Ştefan Hudiţă – doctor în medicină

-

Elena şi Corina Hudiţă – licenţiate în litere

-

N. Hudiţă - licenţiat în drept .
Cadrele didactice actuale continuă tradiţia şcolii, fiind preocupate permanent de

formarea continuă , lucru ce se reflectă în rezultatele deosebite obţinute în activitatea
şcolară şi extraşcolară desfăşurată cu elevii, ca de exemplu multe premii şi menţiuni la
concursurile şcolare şi extraşcolare, etapa locală, zonală, judeteana.
Ce vom fi?
O şcoală europeană cu o bază materială modernă, înscrisă pe traiectoria ascendentă spre
perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la
îndemână 3 elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot ceea ce întreprindem ca o garanţie
a durabilităţii realizării scopului propus.
Principiile ce stau la baza dezvoltării scolare si instituţionale sunt:
-Principiul consensualitatii se regaseste la nivelul tuturor proiectelor si activitati
-Principiul

solidaritatii

- răspunde nevoilor de educare a

coopiilor in

spiritul

demnitatii,libertăţii si respectului fata de categoriile defavorizate si minorităţilor etnice acordanduse atentie prioritara intaririi coeziunii sociale in abordarea problematicii referitoare la copil.
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-Principiul educaţiei timpurii - vizeaza începerea educaţiei copiilor de la varsta de 4-5
ani,determinata de adevarul fundamental conform caruia baza dezvoltării personalitatii o
constituie vârstele mici.
- Principiul desegregarii - asigura cadrul necesar combaterii fenomenului de desegregare la
nivelul unităţilor de invatamant.
Finalităţi educaţionale
Unitatea de învăţământ preuniversitar, Şcoala Gimnaziala nr.1 Bogdanesti are ca finalităţi
educaţionale în formarea personalităţii umane:
 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe
baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii;
 valorizarea propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa
muncii şi/sau pentru învăţământul liceal
 dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socioculturale diferite: familie, mediu
profesional, prieteni etc.
 dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire
critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe;
 cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei
vieţi de calitate;
 formarea autonomiei morale.

1.2.2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
 Este caracterizată print-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt
cooperarea,munca în echipă respectul reciproc,ataşamentul faţă de copii,respectul pentru
prietenie,libertatea de exprimare;
 A fost elaborate regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind atât
activitatea cadrelor didactice cât şi pe cea a elevilor;
 Climatul organizaţiei școlare este deschis,stimulativ,caracterizat prin dinamism;
 Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise,colegiale,de respect şi de sprijin;
 Directorul are o atitudine asertivă,democratic, de încredere în echipa de lucru, este
receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările
organizaţiei şi a nevoilor ei
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1.2.3. STRUCTURA UNITĂŢII ŞCOLARE
Dinamica populaţiei şcolare
2009-

2010-

2011-

2012-

2013-

2014-

2015-

2016-

2017-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dinamica

531=

520=

459=

460=

461=

459=

433=

400=

377=

247P/28

252P+26

220P+239

215P+245

209P+252

208P+251

214P+219

200P+200

213P+164G

4G

8G

G

G

G

G

G

G

Scădere 6%

Planul de şcolarizare
Nivel de

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat 2017-

învăţământ

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2018

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

clase

elevi

Clase

elevi

clase

elevi

clase

elevi

clase

elevi

13

209

12

208

12

214

11

200

12

213

Înv. Primar

Dinamica

Pregătitoare-IV
Înv. Gimnazial

Creștere
7%

14

252

14

251

12

219

12

200

10

164

Scădere de
18%

V-VIII

În anul şcolar 2014-2015 unitatea şcolară are 32 de clase - 583 elevi
În anul şcolar 2015-2016 unitatea şcolară are 30 de clase - 556 elevi
În anul şcolar 2016-2017 unitatea şcolară are 29 de clase - 535 elevi
În anul şcolar 2017-2018 unitatea şcolară are 27 de clase - 497 elevi

Planul de şcolarizare este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava în baza
Proiectului şi aMemoriului de Fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de
Administraţie şi Consiliul Profesoral al unităţii şcolare. Dimensionarea acestuia - cantitativ (ca
număr de locuri) - se realizează în funcţie de recensământul care se realizează la nivelul Şcolii.
Prin politica educaţională pe care o promovează Şcoala Gimnaziale Nr.1 Bogdanesti
favorizează accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie indiferent de sex, rasă,
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naţionalitate,apartenenţă politică sau religioasă,potrivit Constituţiei României şi principiilor
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului.
În perioada analizată admitereaabsolvenţilor în nivelul de învăţământ superior s-a realizat
în proporţie de 100%.Personalitateaşcolii se concretizează în relaţia optimă de colaborare profesorelev, în climatul şcolar şi orientarea educaţiei spre valori, formarea capacităţilor privind
acomodarea la nevoile de calificare resimţite în economie, administraţie, viaţă socială şi culturală.
Rezultatele obţinute în domeniile de bază promovate în şcoala noastră, limbă și
comunicare, matematică-informatică, limbi moderne, educaţie pentru sănătate, generează o
garanţie pentru adaptarea rapidă la ritmul reformei, pentru recunoaşterea valorii absolvenţilor
noştri.Climatul şcolar şi ambianţa pedagogic se realizează prin organizarea şi dirijarea condiţiilor
de mediu, motivaţiilor de ordin moral, profesional, estetic şi material; mediul intern şi cultura
organizaţională a unităţii şcolare se întemeiază pe muncă, respectul faţă de drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului şi faţă de valorile democratice.
1.2.4. RESURSE UMANE
Obiectivul principal al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bogdanesti, constă în desăvârşirea la tineri
aunei personalităţi active,competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizie, prin
dobândirea unei culturi generale orientate spre domeniile: informatică,matematică şi ştiinţe ale
naturii, limbi moderne de circulaţie internaţională.
Aprofundarea cunoştinţelor în concordanţă cu programele examenelor de evaluare
naţională şi admitere în învăţământul liceal are ca finalitate accesul absolvenţilor la niveluri
superioare de învăţământ, inserţia activă a forţei de muncă într-un mediu social a cărui
caracteristică este accelerarea ritmului schimbărilor armonizate cu aderarea la comunitatea
europeană şi internaţională.
Infrastructura cu caracter uman este principala "bogăţie" a unităţii şcolare. Colectivul
didactic este format în anul școlar 2017/2018din 37 cadre didactice din care 5 educatoare, 12
profesori învăţământ primar/învățători, 20 profesori gimnaziu.
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îndeplineşte condiţiile de studii şi
vechime prevăzute de Statutul Personalului Didactic şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Personal didactic - AN ŞCOLAR 2017 - 2018
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• Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 70% din cadre didactice
titulare. Stabilitatea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen
mediu şi lung.
• Relaţiile dintre cadrele didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictuale.
Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este bună, există o permanentă
comunicare şi respect reciproc.
• Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare,
manifestând dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile
reformei din domeniul învăţământului.
• Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare - învăţare prin orientarea lui
spre formare de capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii participative. Relaţiile
interpersonale sunt bazate pe colaborare,deschidere, comunicare.
Număr de cadre didactice: 37
Număr de cadre didactice calificate: 35
Număr de cadre didactice în curs de calificare: 2
Număr de cadre didactice cu gradul didactic I: 24
Număr de cadre didactice cu gradul didactic II: 4
Număr de cadre didactice cu definitivat: 3
Număr de cadre didactice debutante: 4
Personal didactic auxiliar-administrativ şi nedidactic
Secretariat 1 normă
Bibliotecar 1 normă
Contabil 1 normă .
îngrijitoare 4 norme
muncitor intretinere 1 norma
1.2.5 RESURSE MATERIALE
Şcoala Gimnazială Nr.1
Local vechi corpul B
-

1 teren asfaltat 42-22 multifuncţional, împrejmuit cu gard din plasă de sârmă 4 m.,destinat
desfăşurării orelor de educaţie fizică şi activităţilor extracurriculare
1 magazie de lemne, materiale.
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Grădiniţa cu program normal – reabilitată în perioada iulie – septembrie 2017
2 săli de clase(dotate cu materiale specifice grădiniţei;măsuţe, scaune, TV, internet, DVD
player, calculator, casetofon,etc).
1 toaletă interioară pentru copii si educatoare
1 depozit de materiale
Local
Local
-

nou corpul A
1 cabinet biologie
1 cabinet limbă și comunicare
1 cabinet matematică
1 cancelarie
1 sală de clasă pentru clasa pregătitoare
1 sală de clasă
1 anexă sub forma unei capele – cabinet de religie
1 toaleta interioara profesori/baieti/fete
1 cabinet secretariat/contabilitate
1 cabinet director
1 clădire anexă cu spaţiu pentru: - depozitarea lemnelor,
1 Local nou corpul A
1 camera pentru centrala termica
nou corpul C
7 săli de clasă
1 sală de clasă pregătitoare
1 sală de grădiniță G.P.N., Nr. 3
2 cancelarii, parter și etaj
toalete interioare pentru elevi și cadrele didactice, parter și etaj
1 clădire pentru centrală termică
1 încăpere pentru depozitarea laptelui și cornului
1 magazie pentru lemne
1 încăpere pentru materiale de curățenie

Structura 2
Localul vechi CORPUL B
- 2 clase pentru două grupe de grădiniţă
- 1 sălă de clasă pentru elevi, amenajată pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică pe timpul
iernii
1 sală de clasă de rezervă
- 1 cancelarie
- 1 încăpere pentru materiale didactice
- 1 toaletă interioară pentru elevi şi cadre didactice
- 1 magazie de lemne
- 1 clădire pentru centrala termică
- 1 teren sport asfaltat împrejmuit cu gard din plasă de sârmă 4m.
Localul nou CORPUL A
- 4 săli de clasă
- 1 cabinet informatică cu sistem modern de internet
1 cabinet limbă și comunicare
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-

1 bibliotecă
1 cancelarie
1 magazie pentru materiale didactice
1 încăpere pentru corn şi lapte
1 magazie de lemne
1 clădire pentru centrala termică

Spaţii de şcolarizare: 5 corpuri de clădire cu 23 săli de clasă , două terenuri de handbal asfaltate.
Din cauza lipsei de spaţiu, aceste cabinete se folosesc ca săli de clasă.
Transport: microbuz școlar
ECHIPAMENTE
Tehnică de calcul:
• reţea de 26 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete
• 6video-proiectoare
• 2 camere foto digitale
• 4 imprimante
• 5copiatoare
• 2 scannere
• 1 flipchart
• 2 laptopuri
Audio - video:
• 2 televizoare
• 2 DVD player
Comunicaţii:
• 1 linie telefonica
• faxuri
• conexiune la internet
1.2.6 RESURSE INFORMAŢIONALE
Bibliotecă şcolară
Fond carte 11000 volume
Colecţia de periodice
Tribuna învăţământului
Monitorul Oficial
Pompierii României
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Internet

1.2.7 RESURSE FINANCIARE
Surse de finantare:
•

Bugetul local - Consiliul local: 2.143.800 din care
o salarii: 1.900.000 – Trimestrul I 505.000, trimestrul II 553.000, trimestrul III 513.000,
trimestrul IV 320.000;
o

bunuri si servicii: 237.000 – trimestrul I 52.000, trimestrul II 74.000, trimestrul III 52.000,
trimestrul IV 59.000

•

Bugetul de stat – 3.534 RON

•

Buget ajutoare sociale (CES) – 6.800 RON

•

Mici sponsorizari – donatii: Alpha Group – 1.120 RON, Dedeman sponsorizare Concursul

de matematica Acolada – 6.500 RON

ANALIZA SWOT an şcolar 2016-2017
Resurse curriculare
Puncte tari

Puncte slabe

- şcoala dispune de baza legală necesară elaborării ofertei

-

număr mare de ore/săptămână;

curriculare;

-

interesul scăzut al elevilor de

- există o bază didactică ce permite orientarea ofertei;

clasa VIII pentru disciplinele la

curriculare spre informatică,limbi străine,matematică,limbă

care nu susţin testare;

romănă;

-

rezultate modeste la Evaluarea

- dotarea şcolii permite orientarea ofertei şcolare spre

Națională, în special la disciplina

discipline cu nivel de aplicabilitate - în domeniul informaticii;

matematică

- nivelul de pregătire al cadrelor didactice oferă posibilitatea
abordării unei palete largi de discipline în oferta curriculare;
- disciplinele de învăţământ din TC sunt foarte bine
încadrate cu învăţători / profesori şi beneficiază de mijloace de
învăţământ necesare;
- promovabilitate peste 98%;
- toţi absolvenţii cuprinşi în ciclul inferior al liceului;
-

- rezultatebune la concursurile şcolare(olimpiade,alte conc.)
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- Elevii de clasa a VIII o au bună pregătire de cultură generală
şi abilitaţi de operare pe calculator;

Oportunităţi

Factori de risc (A)

- posibilitatea învăţării a 2 limbi străine;

-

încărcătura programelor şcolare;

- posibilitatea formării deprinderii de utilizare a calculatorului;
- insuficienţa
- pregătirea

suplimentară

pentru

testările

naţionale

şi pentru

performanţă;

resurselor

dotarea

cu

financiare

mijloace

de

învăţământ pe măsura necesarului la
standardele vizate de şcoală;

Resurse umane
Puncte tari
-

încadrarea şcolii cu personal calificat la -diseminarea experienţelor pozitive se face cu

toate disciplinele de învăţământ;
-

Puncte slabe

dificultate sau deloc;

participarea cadrelor didactice la cursuri - un număr mic de cadre didactice care

de formare continuă este tot mai numeroasă;

manifestă

lipsă

de

disponibilitate

în

-multe cadre didactice au finalizat o facultate sau desfăşurarea unor activităţi extraşcolare sau
urmează mastere;

activităţi metodice;

-cadre didactice implicate în activităţi ştiinţifice şi - scăderea populaţiei şcolare
metodice în foarte mare măsură;

-număr relativ mic de premii la olimpiade.

-cadre didactice care elaborează subiecte pentru
olimpiade;
-număr mare de cadre didactice cu gradul I, II;
preocupare pentru obţinerea de performanţe în
activitatea cu elevii;
-organizarea foarte bună a activităţilor la nivelul
comisiilor;
-personal didactic auxiliar pregătit şi disponibil
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pentru activitatea pe care o desfăşoară;
-relaţii cadru didactic-elev, conducere- cadru
didactic, conducere personal did. aux., nedid.,
şcoală-familie sunt foarte bune;
Oportunităţi

Factori de risc (Ameninţări)

- posibilitatea de stimulare a cadrelor didactice -există încă cadre didactice care nu au înţeles
cu performanţe în activitate prin

premii, corect că şcoala trebuie să satisfacă nevoile

distincţii, gradaţii de merit;
- asigurarea

posibilităţii

de

elevilor şi aşteptările familiei;
participare

la -interesul dirijat al elevilor şi părinţilor spre

activităţile de formare şi perfecţionare a anumite discipline de învăţământ şi neglijarea
cadrelor didactice;

altora;

- valorificarea experienţei cadrelor didactice -influenţa mediului extern poluant (folosirea
care au urmat cursuri de formare;

excesivă a calculatorului,unele emisiuni,filme

- îmbunătăţirea comunicării în cadrul şcolii (la TV,lipsa de supraveghere, internetul, părinți
nivel de catedră între catedre)

plecați în străinătate, etc)

-realizarea de parteneriate cu şcoli din ţară în
programe educative;

Resurse materiale şi financiare
Puncte tari

Puncte slabe

Spaţiul de şcolarizare se prezintă în mare parte în -Lipsa unei săli de sport;
condiţii bune, iar nivelul de confort în şcoală este -Număr de săli de clasă insuficient pentru a
bun; baza sportivă a şcolii este în stare bună permite organizarea procesului de învăţământ
(terenurile în aer liber); cabinetul de informatică într-un singur schimb;
este dotat cu calculatoare;biblioteca şcolii este -Dotarea insuficienta a cabinetelor şi folosirea
bine organizată,funcţională şi dispune de un fond acestora ca săli de clasă;
de carte ce acoperă în mare măsură solicitările la -Insuficienţa resurselor financiare;
toate disciplinele de învăţământ; reţeaua de -Dotarea insuficientă a bazei sportive;
calculatoare este extinsă în toată şcoala şi foarte -O parte din mobilierul scolii este vechi,
eficientă;

necorespunzator;

-bugetul şcolii acoperă necesarul mediu de

-lipseste o sala de festivitati;
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funcţionare; (plaţi navetă, materiale, reparaţii)

-lipsa de preocupare pentru informare şi

-există sponsorizari

documentare a cadrelor didactice în vederea

-acces la internet.

obţinerii unor fonduri pentru îmbunătăţirea

-sistem de încălzire propriu.

ambientului clasei, şcolii sau chiar fonduri
europene prin proiecte;

Oportunităţi

Factori de risc (Ameninţări)

-Programe naţionale, elaborate de MEN, privind

-Lipsa fondurilor financiare necesare lucrărilor de

informatizarea procesului didactic.

reabilitare .

-Disponibilitatea unor sponsori de a contribui

-Creşterea costurilor la energie şi materiale de

financiar la îmbogăţirea bazei materiale a şcolii.

lucru.

-Cadrul legislativ ce permite realizarea fondurilor

-Insuficienta conştientizare a factorilor decizionali

extrabugetare.

şi a grupurilor de interese de priorităţile
învăţământului.
-Sistem legislativ extrem de complicat şi restrictiv
în domeniul achiziţiilor publice.

Relaţia cu comunitatea
Puncte tari

Puncte slabe

- o colaborare foarte bună cu părinţii;

-Carenţe atitudinale şi comportamentale ale unor

-colaborarea cu Primăria,Consiliul local, Ocolul familii faţă de şcoală;
silvic, Dispensarul Uman, Bisericile și alte -Numărul mic de specialişti în managementul de
instituții din județ.

proiect, care ar aduce finanţări suplimentare din

-participarea şcolii la programe organizate de surse extrabugetare ;
Primăria

Bogdanesti,

Consiliul -Slaba educaţie a părinţilor ;

Local,Bibliotecă,Poliţie,Biserică,alte organizaţii;

-Nemotivarea agenţilor economici de a sprijini

-participarea şcolii la programe iniţiate de activităţile educative;
aceştia în calitate de partener sau programe în
care aceştia devin parteneri;
-reprezentarea Consiliului Local în C.A al şcolii;
-Concursul interjudeţean de matematică “
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Acolada” organizat în parteneriat cu C.N. “
Ştefan cel Mare” Suceava
Oportunităţi

Factori de risc (Ameninţări)

-buna colaborare cu ISJ şi unităţi conexe CCD, -dificultăţile
alte unităţi şcolare;

materiale

ale

părinţilor

duc

la

diminuarea sprijinului pe care îl acordă şcolii;

-creşterea nivelului de implicare şi a rolului - influenţa mediului extern poluant;
comunităţii locale în luarea deciziilor privind -interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai mult spre
dezvoltarea şcolii;

notare decât spre cunoştinţelor acumulate datorită

-Interesul manifestat şi sprijinul acordat de U.E.,

modului în care se face admiterea;

pentru România.

CAPITOLUL II
II.1. MISIUNEA ŞCOLII
,,O ŞCOALĂ DESCHISĂ PENTRU TOŢI COPIII”
În acord cu viziunea noastră şi cu principiul că progresul poate fi obţinut numai prin performanţă,
ne dorim să oferim elevilor nostri şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii lor,
pregatirea necesară pentru valorificarea întregului lor potenţial astfel încât să obţină performanţa
şcolară necesară progresului personal. De aceea, prioritar pentru scoala noastra este asigurarea
calităţii serviciilor educaţionale, având în vedere atingerea standardelor de performanţă europene.
Ne dorim ca în parteneriat cu comunitatea locala să dezvoltăm un mediu favorabil învaţării, bazat
pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării sale ca persoană şi
personalitate.
,,Adevarat că mai cinstit lucru nu este în lume şi mai scump şi mai curat, decât omul procopsit la
învăţătură.”
Mihail Sadoveanu
,,Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile
intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toata viaţa.”
Ioan Slavici
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II.2.VIZIUNEA ŞCOLII:
„NU INVATAM PENTRU ŞCOALA, CI PENTRU VIATA"

Pornind de la constatarea că omenirea se află într-o perioadă de schimbări radicale, considerăm că
este momentul să ne adaptăm demersul instructiv-educativ astfel încât să oferim elevilor nostri o
educaţie adecvată care să le permită un start bun în competiţia numită viaţă, o adaptare rapidă şi
eficientă la o societate în continuă schimbare, astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere.

III. 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
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CAPITOLUL III
III.1 ŢINTE STRATEGICE
1. Proiectarea şi dezvoltarea unui CDȘ centrat pe progresul şcolar şi subordonat obţinerii
performanţelor.
2. Perfecţionarea managementului la nivelul fiecărei structuri funcţionale din instituţie
(inclusiv clasa de elevi), dezvoltarea componentelor de diagnoză, proiectare, organizare şi
evaluare ale directorului, şefilor de catedră şi comisii metodice , ale membrilor consiliului
de administraţie , diriginţilor.
3. Motivarea corpului didactic pentru utilizarea unor metode moderne, activ-participative de
învăţare,sau pe calculator care să ducă la creşterea interesului elevilor şi îmbunătăţirea
actului didactic.
4. Ameliorarea componentei educative a procesului de învăţământ(prevenirea eșecului școlar
creșterea performanței elevilor, includerea elevilor într-o formă superioară de școlarizare).
5. Îmbogăţirea şi modificarea bazei materiale a şcolii, a „resurselor tari”din instituţie.

III.2. OPŢIUNI STRATEGICE

ȚINTA STRATEGICĂ

OPȚIUNI STRATEGICE

1. Proiectarea şi dezvoltarea unui CDȘ 1.1.Consultarea elevilor şi a familiei prin
centrat pe progresul şcolar şi subordonat chestionare, completarea unor formulare de opţiuni,
ş.a.m.d.
obţinerii performanţelor
1.2.Subordonarea demersului didactic intenţiei de a
obţine rezultate tot mai bune la tezele cu subiect unic
Alocarea unui număr mai mare de ore de aprofundare
la disciplinele la care se susţin tezele cu subiect unic
sau probe de aptitudini la dmiterea în licee.
1.3.Activități extracuriculare complementare
2.Perfecţionarea managementului la nivelul
fiecărei structuri funcţionale din instituţie
(inclusiv clasa de elevi), dezvoltarea
componentelor de diagnoză, proiectare,
organizare şi evaluare ale directorului, şefilor
de catedră şi comisii metodice , ale
membrilor consiliului de administraţie ,

2.1.Participarea la cursurile de management
,consiliere şi orientare ,formare, organizate de I.S J. ,
C.C.D etc., la schimburile de experienţă organizate de
I.S J.
2.2.Formarea prin dezbateri tematice în consiliile
profesorale, în comisiile învăţătorilor şi diriguiţilor,
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diriginţilor

în catedrele pe specialităţi

3.Motivarea
corpului
didactic
pentru
utilizarea unor metode moderne,activparticipative de învăţare,sau pe calculator
care să ducă la creşterea interesului elevilor şi
îmbunătăţirea actului didactic.

3.1. O continuă preocupare a cadrelor didactice, în
legătură cu metodele activ-participative de învăţare.
3.2.Propunerea unor tematici adecvate pentru a fi
dezbătute în şedinţele de catedră, de comisii şi ale
consiliilor profesorale.
3.3. O implicare mai mare a cadrelor didactice în
realizarea unor cursuri de formare, organizate de
I.S.J. şi C.C.D.

4.Ameliorarea
componenteieducative
a
procesului de învăţământ(prevenirea eșecului
școlar
creșterea performanței elevilor,
includerea elevilor într-o formă superioară de
școlarizare)

4.1.Diversificarea şi creşterea calităţii acţiunilor
educative extracurriculare, astfelîncât să fie angrenate
toate domeniile educative (civic, ecologic, pentru
sănăteate, rutier etc).
4.2.Realizarea unor ore de consiliere şi orientare ale

căror tematică
educaţionale

să

acopere

toate

domeniile

4.3.Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu alte
şcoli, Primăria, Politia,ISU, Protecția copilului, etc.
4.4.Realizarea de programe de pregătire suplimentară
a elevilor.
5.Adaptarea ofertei educaţionale atât la 5.1.Introducerea prin intermediul CDȘ-ului a unor ore
cerinţele tranziţiei cât şi la cerinţele de de informatică la cât mai multe clase și adaptarea
perspectivă ale dezvoltării societăţii noastre.
CDŞ-ului la nevoile şi dorinţele elevilor şi ale
părinţilor prin opţionale atractive
Armonizarea tradiţiei cu modernul în| cadrul
ofertei educaţionale
5.2. Realizarea unor parteneriate cu instituţii de
învăţământ din ţară şi străinătate
6.Îmbogăţirea şi modificarea bazei materiale 6.1. Efectuarea lucrărilor de renovare a sălilor de
a şcolii, a „resurselor tari”din instituţie
clasă., reabilitarea școlii și grădiniței,
6.2. Efectuarea lucrărilor de reparare a grupurilor
sanitare ,instalaţiei electrice şi termice în proporţie de
100%
6.3. Achiziţionarea de calculatoare performante
pentru sălile de clasă
6.5. Dotarea tuturor sălilor de clasă cu mobilier
ergonomic
6.6. Personalizarea spaţiilor de clasă
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6.7.Asigurarea resurselor financiare pentru
următoarele utilităţi: agent termic, energie electrică,
apă şi canal, abonament telefonic,internet.

CAPITOLUL IV
4.1. OPŢIUNI MANAGERIALE
Principiile de elaborare a curriculum-ului vizează componentele de bază ale procesului de
învăţământ şi reflect idealul educaţional al şcolii româneşti.
4.1.1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ
Respectând principiul egalităţii şanselor, trunchiul comun asigură fiecărui elev dreptul la o
educaţie şcolară comună, un fond de cunoştinţe de bază în temeiul cărora să promoveze cu success
examenele de finalizare a studiilor şi concursurilor organizate la nivel naţional.
4.1.1.1. Trunchiul comun
Însuşirea la nivel maximal a cunoştinţelor cerute de prograrnele şcolare şi îndeplinirea
obiectivelor prevăzute de acestea trebuie să constituie preocuparea primordială a întregului
colectiv didactic.
Fiecare catedră (comisie metodică) va întocmi anual şi semestrial programe concrete care
să asigure dobândirea cunoştinţelor şi capacităţi1or necesare prin:
- ore de consultaţii (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectul programelor de examen);
- elaborarea de materiale auxiliare (ghiduri de pregătire, culegeri de subiecte propuse);
- simulări de examene;
Trunchiul comun desăvârşeşte personalitatea adolescentului prin cultură generală orientaţi în
dorneniile indicate în mod precis de Curriculum-ul Naţional şi dezvoltă capacitatea de a-ţi
mobiliza propriile resurse.
Opţiunile managerial privind dezvoltarea curricular au în vedere următoarele direcţii:
 afectarea numărului de ore pentru temele din prograrnele de invăţământ prevăzute de
trunchiul comun în funcţie de necesarul impus, de realităţile obiective identificate la nivelul
fiecărei clase şi de experienţa cadrului didactic (exemplu: la nivelul unei clase cu
performanţe reduse se va putea opta pentru numărul maxim de ore exclusiv pentru a
aprofunda obiectivele şi conţinuturile acoperite de trunchiul comun);
 curriculum-ul la decizia şcolii va propune elevilor ore de aprofundare sau extindere la
disciplinele care constituie probe de examen;
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 la clasele a VIII-a elevii şi părinţii vor fi informaţi lunar asupra stadiului pregătirii 1or
pentru examenul de finalizare (pe baza rezultatelor obţinute la testările din materia
prevăzută de programele pentru examene);
 stimularea creşterii responsabilităţii şcolii şi a elevului pentru calitatea şi finalitatea
procesului educativ;
 asigurarea finalităţii curriculum-ului prin formarea unui absolvent autonom, activ,
competent, motivat, capabil de opţiune şi decizie;
4.1.1.2. Curriculum-ul la decizia şcolii
Din punct de vedere al politicii educaţionale a unităţii şcolare prin curriculumul la decizia
unităţii şcolare se stimulează promovarea acelor valori şi practici sociale care să asigure
individualizarea personalităţii instituţiei la nivel local, regional şi naţional şi să asigure succesul
absolvenţilor săi.
Dezvoltarea curriculară trebuie să promoveze deschiderea interdisciplinară şi proiectarea
centrării pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi "construirea" lui ca un răspuns la
nevoile concrete ale comunităţii.
Competenţele generale (care se urmăreşte a fi formate la elevi pe parcursul treptei gimnaziale de
şcolaritate) precum şi competenţele specifice se stabilesc în funcţie de opţiunea, înclinaţiile şi
interesul elevilor pentru identificarea carierei (continuarea studiilor ).
Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie să realizeze inovaţia curriculară locală (la nivelul fiecărei
catedre şi cadru didactic) şi flexibilizarea deciziei curriculare.
Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun:
 elaborarea proiectului clasei (valabil pe 4 ani) pentru clasele a V-a, în care se conturează
perspective disciplinelor opţionale în funcţie de filieră/profil/specializare;
 profesorii propun discipline, cursuri, teme opţionale, în funcţie de preocupările şi
experienţa lor, de interesul şi solicitările elevilor;
 proiectarea disciplinelor opţionale se realizează pe perioade de timp de la un semestru la 4
ani (cursuri de l-2 ore pe săptămână, indicându-se precis obiectivele şi contribuţia acestora
la formarea culturii generale sau la pregătirea la o anumită disciplină);
 oferta globală de cursuri opţionale va cuprinde dublul numărului de ore faţă de posibilitatea
de opţiune a elevilor;
 proiectarea ofertei disciplinelor opţionale ca "un tot unitar" respectând structura unităţii
şcolare şi durata şcolarităţii în învăţământul gimnazial;
 proiectarea fiecărei discipline opţionale va conţine:
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- argumentul;
- competenţe specifice;
- competenţe generale (pentru opţionalele propuse pentru întreg ciclul gimnazial);
- conţinuturi;
- valori şi atitudini;
- sugestii metodologice;
 proiectarea disciplinelor opţionale în funcţie de structura ofertei educaţionale (nivele de
învăţământ), de resursele existente (materiale şi umane) şi de ţintele strategice pe teren
scurt şi mediu;
 proiectarea ofertei curriculare implică întreg colectivul didactic coordonat de şefii de
catedre şi Consiliul Şcolar;
 predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive uzându-se de strategii didactice noi şi de
metode de evaluare performante;
 informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale, a
dezvoltării rutelor individuale de pregătire;
 disciplinele alese de elevi şi parinţi pentru a fi studiate sunt obligatorii pentru un an şcolar;
 dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circuculaţie internaţională se asigură
prin studiul a doua limbi străine (limba engleză, limba franceză sau limba germană) la
clasele de gimnaziu;
 formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin
asigurarea cunoştintelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a Internetului (oferta
curriculară a unităţii şcolare propune studiul informaticii la nivelul maxim admis de planul
de învăţământ);
 adaptarea permanentă a ofertei curriculare la nevoile de educaţie şi calificare resimţite la un
moment dat şi compatibilizarea cu practicile sistemelor de învăţământ europene;
 transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşi nivel
din ţară şi din străinătate;
Pachetele de discipline opţionale vizează, formarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi, şi
aptitudini care individualizează personalitatea absolventului şi îi asigură competenţa în
următoarele domenii de interes:
1. Educaţia în spiritul comunicării interculturale
 dobândirea de competenţe de comunicare în limba engleză, limba franceză;
 familiarizarea cu valorile culturale internaţionale;
 accesul la informaţia ştiinţifică şi tehnologia modern;
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 studiul unor discipline ca: informatica, matematica, chimia, geografia, discipline
tehnologice, în limba franceză sau limba engleză;
2. Educaţia informaţională
 interpretarea informaţiei prin simularea proceselor virtuale şi în timp real
 utilizarea echipamentului multimedia;
 proiectarea asistată de calculator ;
3. Educaţia moral-civică
 drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului;
 promovarea valorilor şi practicilor specifice democraţiei;
 drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti;
4. Educaţia estetică şi dezvoltarea sensibilităţii
 rolul artei în formarea personalităţii individului;

CAPITOLUL V. REZULTATE AŞTEPTATE
A). CURRICULUM
1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor.
2. Gama de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare
cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.

B) RESURSE UMANE
1. Majoritatea cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate
pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;
2. Majoritatea cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puţin un
stagiu de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a
asigura managementul eficient al clasei.
C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE
1. Spaţiul şcolar va respecta standardele de curăţenie şi igienă; se vor obține autorizații
sanitare de funcționare;
2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară.
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D). RELAŢII COMUNITARE
1. Creşterea numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din
judeţ şi inetrjudeţene;
2. Încheierea unor convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru derularea de
proiecte pe diferite componente educaţionale.

CAPITOLUL VI. PROGRAME DE DEZVOLTARE

Nr. Domeniul
Crt. funcţional

Obiective propuse

1.

Realizarea şi aplicarea unui
chestionar pentru cunoaşterea
intereselor elevilor şi părinţilor
pentru disciplinele opţionale;

CURRICULUM

2017/

2018/

2019/

2020/

2021/

2018

2019

2020

2021

2022

Elaborarea programelor pentru
disciplinele opţionale alese de
elevi;
Proiectarea
activităţilor
extracurriculare şi cuprinderea
tuturor elevilor într-o formă de
activitate nonformală.

2.

RESURSE UMANE

Participarea cadrelor didactice la
programe de formare;
Creşterea calităţii procesului de
predare-învăţare şi asigurarea
educaţiei de bază pentru toţi
elevii;
Perfecţionarea cadrelor didactice
privind managementul clasei;
Implicarea cadrelor didactice în
activităţi de cercetare pedagogică
în vederea elaborării de materiale
metodice şi instrumente de
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activitate didactică (fişe, teste);
Perfecţionarea cadrelor didactice
în utilizarea calculatorului şi
creşterea numărului de lecţii în
Sistemul
Educaţional
Informatizat.
3.

RESURSE
MATERIALE
FINANCIARE

Asigurarea condiţiilor materiale
pentru
desfăşurarea
ŞI optime
procesului instructiv-educativ;
Asigurarea
finanţării
pentru
activităţi
de întreţinere
şi
dezvoltare a patrimoniuui;

Creşterea
platformei SEI;

funcţionalităţii

Gestionarea de către învăţători,
diriginţi şi comitetele de părinţi
ale claselor a patrimoniului din
sălile de clasă;

4.

RELAŢII
COMUNITARE

Realizarea unor proiecte de
parteneriat cu alte şcoli din judeţ
si din alte judete;
Realizarea unui parteneriat cu
Clubul Copiilor Falticeni, precum
şi cu alte instituţii de cultură;
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CAPITOLUL VI. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
1. MONITORIZAREA INTERNĂ
NR.

ACŢIUNEA

RESPONS

PARTENERI

TERMEN

ABIL

1.

Elaborarea şi afişarea
proiectului de dezvoltare
instituţională

Director

ÎNREGISTRAREA

INSTRUMENTE

INDICATORI

REZULTATELOR

-şefii comisiilor şi
catedrelor;

Sept

-produsul final

-fişă de apreciere

-criteriile de
realizare a PDI

anual

-proiect CDŞ

-fişe de evaluare

-standardele
de evaluare

-liste de prezenţă la
cursuri.

-evidenţa
numărului de
cadre didactice
inscrise.

-comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii
2.

Curriculum la Decizia
Şcolii: proiectare şi
aplicare

Director

-şefii comisiilor şi
catedrelor;

3.

Înscrierea la cursuri de
formare

Director

-responsabil de formare
continuă

Pe parcursul
derulării
proiectului

-in baza de date a
scolii

4.

Starea de funcţionalitate a
clădirii

Director

-învăţători, diriginţi,
elevi, personal de
întreţinere

-săptămânal

-registrul de evidenţă a -analize, rapoarte
reparaţiilor

5.

Proiecte de parteneriat în

Director

-responsabil cu proiecte

-lunar

-în baza de date a

-analize, fişe de

Volumul
cheltuielilor
pentru
reparaţii
curente.
-număr
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derulare sau în pregătire

6.

Imaginea şcolii reflectată
în mass-media

şi programe educaţionale
şi cadrele didactice
Director

-responsabil cu
promovarea imaginii
şcolii

-lunar

şcolii

evaluare

-in baza de date a
scolii

-situaţii statistice

proiecte

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , METCS.

3. EVALUARE INTERNĂ
NR.

ACŢIUNEA

RESPONSA

PARTENERI

TERMEN

BIL

ÎNREGISTAREA

INSTRUMENTE

INDICATORI

REZULTATELOR

1.

Disciplinele opţionale
realizate în urma chestionării
elevilor şi părinţilor

Director

-comisia pentru
asigurarea şi evaluarea
calităţii , şefii
comisiilor şi catedrelor

-la finalul
acţiunii

-în baza de date a
şcolii

-chestionare, fişe
de apreciere, fişe
de analiză a
documentelor

-descriptori de
performanţă, număr
persoane chestionate,
număr discipline
opţionale realizate

2.

Creşterea calităţii procesului
de predare învăţare reflectată
în rezultatele elevilor

Director

-comisia pentru
asigurarea şi evaluarea
calităţii , şefii
comisiilor şi catedrelor

-semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize, statistici

-numărul cadrelor
didactice formate,
numărul elevilor
promovaţi, mediocri
şi cu rezultate de
performanţă
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3.

Situaţia spaţiilor de
învăţământ şi a clădirilor
şcolare

Director

-comisia pentru
asigurarea şi evaluarea
calităţii

-semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize, rapoarte

-creşterea/scăderea
cheltuielilor de
întreţinere

4.

Proiecte de parteneriat
realizate

Director

-responsabil cu proiecte
şi programe
educaţionale.

-semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize

-Numărul de proiecte
de parteneriat
aprobate

5.

Realizări ale şcolii reflectate
în mass media locală şi
naţională

Director

-responsabil cu
promovarea şcolii

-lunar

-în baza de date a
şcolii

-statistici, rapoarte

-numărul de apariţii
pozitive în massmedia

4.EVALUARE EXTERNĂ

Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MECTS, ARACIP
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PLAN OPERAŢIONAL
DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALA
AN ŞCOLAR 2017-2018
PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII

TINTĂ STRATEGICĂ:
1. Proiectarea şi dezvoltarea unui CDȘ centrat pe progresul şcolar şi subordonat obţinerii performanţelor
ACTIVITATEA

1.Aplicarea
de
chestionare
părinţilor şi elevilor referitoare la
oferta de discipline opţionale din
anul şcolar trecut şi propuneri
pentru anul şcolar în curs

REZULTAT

TERMEN

-realizarea
unui Ian 2018
CDŞ care să ţină
seama
şi
de
propunerile
elevilor
şi
părinţilor.

RESPONSABILI

RESURSE

-director

-elevi

-învăţători

-părinţi

-diriginţi

-cadre
didactice

INDICATORI DE

BUGET ŞI SURSE DE

PERFORMANŢĂ

FINANŢARE

-cel
puţin
propuneri vor
incluse în CDŞ

4
fi

-chestionare
2.Prelucrarea datelor oferite de
chestionare,
prezentarea
proiectului CDŞ în Consiliul
profesoral, în şedinţele cu părinţii
şi în orele de dirigenţie

-proiect
CDŞ feb.2018
unanim apreciat
de către elevi,
părinţi şi cadre
didactice.

3. Testarea opţiunilor elevilor -paleta largă
disciplinelor

a martie 2018

-director

-baza de date
-învăţători

-proiectul CDŞ va fi
aprobat cu peste 90%
din voturi

-diriginţi
-învăţători

-tabele
nominale

-toţi elevii vor opta
cu pentru minium un
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privind CDŞ 2017-2018

opţionale
oferă
elevilor
posibilitatea
alegerii opţionalului dorit

-diriginţi

opţiuni

opţional din oferta
CDŞ

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE

TINTĂ STRATEGICĂ:
1. Perfecţionarea managementului la nivelul fiecărei structuri funcţionale din instituţie (inclusiv clasa de elevi), dezvoltarea componentelor
de diagnoză, proiectare, organizare şi evaluare ale directorului, şefilor de catedră şi comisii metodice , ale membrilor consiliului de
administraţie , diriginţilor.
ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

RESPONSABILI

-existenţa
în Sept 2017
colectiv de cadre
didactice care nu
au participat la
perfecţionare
în
ultimii 5 ani

-director

2.Informarea cadrelor didactice -cadre
didactice Oct. 2017
cu oferta de formare a CCD.
care îşi manifestă
interesul
de
participa
la
perfecţionare.

-director

1. Identificarea cadrelor didactice
care nu au participat la cursuri de
perfecţionare în specialitate şi
metodica predării.

RESURSE

BUGET ŞI SURSE DE

PERFORMANŢĂ

FINANŢARE

cadre didactice

-majoritateacadrelor
didactice
optează
pentru participarea la
un curs de formare

Cadre
didactice

-majoritatea cadrelor
didactice îndeplinesc
condiţiile
de
participare
la
formare

-responsabil
cu
formarea continua

-responsabil
cu
formarea continua

INDICATORI DE

35

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2017-2021
3.Participarea cadrelor didactice Ian.-iun.
la activităţi de formare continuă
majoritateacadrelor 2018
didactice
vor
participa la un
stagiu de formare
în specialitate

-director

Cadre
didactice

-responsabil
cu
formarea continua

-toate
cadrele
înscrise vor absolvi
stagiul de formare

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE

TINTĂ STRATEGICĂ:
1. Motivarea corpului didactic pentru utilizarea unor metode moderne, activ-participative de învăţare,sau pe calculator care să ducă la
creşterea interesului elevilor şi îmbunătăţirea actului didactic.
2. Ameliorarea componenteieducative a procesului de învăţământ (prevenirea eșecului școlar creșterea performanței elevilor, includerea
elevilor într-o formă superioară de școlarizare)

ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

1.Aplicarea
diferenţiata
a -promovarea
Sept 2017
sarcinilor de lucru pentru elevii cu reală a tuturor
probleme în învăţare, elaborarea şi elevilor
realizarea planului de intervenţie
personalizat,
precum
şi
a
curriculum-ului adaptat.

RESPONSABILI

-director
-şefi comisii
cadre metodice

RESURSE

-elevi
şi -părinţi

INDICATORI DE

BUGET ŞI SURSE DE

PERFORMANŢĂ

FINANŢARE

-scăderea numărului
de corigenţi

-cadre
didactice
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2.Organizarea, planificarea şi -elevi
foarte sept. 2017
realizarea
pregătirii
pentru bine pregătiţi,
performanţă
capabili
să
obţină rezultate
de performanţă
la concursurile
şi olimpiadele
şcolare,
inclusiv
o
calificare
la
faza naţională

-director
-şefi comisii
cadre metodice

-elevi
şi -părinţi

-creşterea numărului -performanţe
de premii
cu premii.

apreciate

-cadre
didactice

PROGRAMUL DE REPARAŢII ŞI ACHIZIŢII
TINTĂ STRATEGICĂ: 1. Îmbogăţirea şi modificarea bazei materiale a şcolii, a „resurselor tari”din instituţie
ACTIVITATEA

REZULTAT

TERMEN

1.Gestionarea şi întreţinerea -ambient şcolar 2017-2018
patrimoniului din clase
igienic şi plăcut

RESPONSABILI

RESURSE

-învăţători

-elevi

-diriginţi

-părinţi

INDICATORI DE

BUGET ŞI SURSE DE

PERFORMANŢĂ

FINANŢARE

-scăderea pagubelor -Consiliul
realizate de către Reprezentativ
elevi
Părinţilor

al

-personal
administrativ
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2.Gestionarea și ȋntreţinerea -creşterea calităţii permanent
tehnicii existente: calculatoare, actului didactic
aparatură audio

-informatician

3.
Ȋntreţinerea
mobilierului -mobilier adecvat permanent
şi
actual și ȋmbunătăţirea acestuia

Diriginti

4. Zugrăvirea sălilor de clasă, a -crearea
de Aug.2018
holurilor şi grupurilor sanitare
condiţii igienice
în spaţiul şcolar

-director

-ȋntreţinerea
și
folosirea ȋn procesul
de ȋnvăţare a tehnicii

-calculatoare

-mobilier adecvat

Invatatori
-consiliul local
-personal
îngrijire

-mediu
ambiant -bugetul scolii
igienic şi estetic
de

PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI LOCALE , NAŢIONALE, EUROPENE
ŢINTĂ STRATEGICĂ: Adaptarea ofertei educaţionale atât la cerinţele tranziţiei cât şi la cerinţele de perspectivă ale dezvoltării societăţii noastre.

Armonizarea tradiţiei cu modernul în cadrul ofertei educaţionale

ACTIVITATEA

1. Dezvoltarea de
relaţii de parteneriat
cu instituţii din judeţ
şi tară

REZULTAT

-integrarea
activităţilor elevilor şi
cadrelor didactice în
viaţa spirituală

TERMEN

Sem I

RESPONSABILI

RESURSE

-director

-elevi

-resp. imagine si
comunicare

-părinţi

INDICATORI DE

BUGET ŞI SURSE DE

PERFORMANŢĂ

FINANŢARE

-creşterea numărului
de proiecte de
parteneriat
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ajudeţului

2. Popularizarea prin
intermediul massmedia a factorior
implicaţi în activităţi
de parteneriat

-comunitatea face
cunoştiinţă cu
realităţile şi
preocupările şcolii

3. Implicarea
părinţilor în acţiuni de
promovare a imaginii
şcolii, realizarea de
serbări, carnavaluri,
tombole

-dezvoltarea relaţiei
şcolă-familie

4.Promovarea unei
bune imagini a scolii
in localitate prin
implementarea
codului de etica
profesionala si a
codului etic al elevilor

- respectul si
aprecierea institutiei
in plan social

4. Realizarea de
proiecte educaţionale

-organizarea unei
formaţii folclorice;

2017-2018

-consilier proiecte şi
programe educative

-cadre didactice

-director

-elevi

-resp. imagine si
comunicare

-părinţi
-cadre didactice

-minimum o apariţie
în mass media
locală/in fiecare
număr al ziarului

-consilier proiecte şi
programe educative
Sem II

-director

-elevi

-resp. imagine si
comunicare

-părinţi

-organizarea unor
activităţi lunare

-bugetul Consiliului
Reprezentativ al
Părinţilor

-cadre didactice
-consilier proiecte şi
programe educative
2017-2018

-director

-elevi

-resp. imagine si
comunicare

-părinţi

organizarea de
dezbateri periodice

-cadre didactice
-consilier proiecte şi
programe educative

-susţinerea de

Sept. 2017

-director

-elevi

-resp. imagine si
comunicare

-părinţi

-organizarea unor
activităţi comune

-cadre didactice
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-consilier proiecte şi
programe educative

spectacole

5. Realizarea unor
relaţii de parteneriat
cu şcoli din ţară

- schimb util de
cunoştinţe şi
experienţă

2017/2016

-director

-elevi

-2 întâlniri educative

-resp. imagine si
comunicare

-părinţi

-un spectacol literar
muzical

-bugetul Consiliului
Reprezentativ al
Părinţilor

-cadre didactice
-consilier proiecte şi
programe educative
6. Realizarea unor
proiecte educative la
nivel naţional

- schimb util de
cunoştinţe şi
experienţă

Sem I si II

-consilier educativ

-elevi

-responsabil cu
proiecte internaţionale

-părinţi

- schimburi de
experienţă

-cadre didactice
-profesor de limba
engleza

40

