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„O școală a comunității deschisă provocărilor viitorului” 

I.  Premise 

       Şcoala reprezintă  cadrul organizat  şi competent,  cu responsabilităţi  majore multiple în 

viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. 

       Rolul ei este de a continua  într-un cadru organizat  şi ştiinţific procesul de instruire  şi 

educare  a copiilor, proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de 

transmitere tinerei generaţii   a  valorilor   culturale   şi  morale   necesare   comportamentului   şi  

integrării   lor  în  societatea contemporană. 

      Şcoala este instituţia ce transmite copiilor gradual şi accesibil, în funcţie de vârsta lor, 

cunoştinţe despre natură, lumea şi societatea în care trăiesc, realizările şi experienţa înaintaşilor, 

tradiţiile şi obiceiurile valoroase  care  grefate  pe  elementele  prezentului  pot  constitui  baza  

cunoaşterii  în  viitor.  Ea  reprezintă imboldul generaţiei tinere în activităţile necesare atât lor 

cât şi societăţii, modelând astfel personalitatea şi caracterul tinerilor, capacitatea lor de a 

răspunde corespunzător tututror semnalelor ce le vin din jur. 

       Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale 

comunităţii şi cu ceilalţi  factori cu preocupări  educaţionale.  De aici permanenţa  actului 

educaţional,  continua  instruire  şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie 

acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea, capacitatea de adaptare a 

tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane. De aceea şcoala trebuie să 

dispună de planuri şi programe specifice pentru formarea deprinderilor  de cunoaştere  a naturii  

şi a vieţii sociale  pentru  însuşirea  cunoştinţelor  necesare  socializării  tineretului,  pentru  

formarea personalităţii, a dezvoltării capacităţii şi abilităţilor cerute de dezvoltarea tehnologiei şi 

industriei actuale. 

       Şcoala trebuie să dispună de spaţii propice instruirii continue, să fie dotată cu resurse 

materiale şi umane,  cu  mijloacele  necesare  activităţii  instructiv-educative.  În acelaşi  timp  

trebuie  să cunoască  şi să dezvolte resursele proprii, la îndemână, să le valorifice mai eficient. 

       Cunoscând mai îndeaproape realizarea imediată în care comunitatea îşi desfăşoară existenţa, 

membrii ei pot acţiona cu atenţie sporită în vederea protejării şi conservării patrimoniului aflat la 

îndemână. Dând o atenţie mai mare mediului geografic şi trecutului comunităţii, cunoscându-le 

mai bine, cei care realizează aceste conştientizări, pot înţelege mai bine că de ei depinde cum 

folosesc moştenirea, cum o pot dezvolta şi cum o pot preda generaţiilor următoare. 

       Şcolii îi revine rolul de  "organizator  social",  de  depozitar  al memoriei  colective,  de  

iniţiator  al parteneriatelor  cu valenţe instructiv-educative, al acţiunilor care să pună în evidenţă  

valorile  ştiinţifice, culturale şi morale ale comunităţii. 

      Contextul socio-economic şi politic al anului şcolar 2017 - 2018 este marcat de continuarea 

eforturilor de a  racorda sistemul educaţional românesc la standardele şi cerinţele europene. 

Studierea sistemelor educaţionale europene şi implementarea elementelor de progres devin o 

obligaţie morală faţă de tânăra generaţie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere iniţierea şi 

organizarea unor activităţi care să conducă la atingerea acestor standarde. 
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      Planul managerial al Şcolii Gimnaziale Slobozia este parte integrantă a Strategiei de 

dezvoltare a învăţământului românesc. 

       Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei profunde în curs de desfăşurare în sistemul 

naţional de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la 

curriculum şi până la management şi are ca ţel crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii 

cunoaşterii. 

       Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu 

cercetarea şi inovarea,   Şcoala Gimnazială Slobozia, respectiv beneficiarii direcţi ai sistemului 

de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni 

asupra educaţiei, formării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi 

a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională,   facilitarea  accesului  universal la 

educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul 

european. 

         Şcoala Gimnazială Slobozia  și-a stabilit obiectivele pentru anul școlar 2018 -2019, în 

concordanţă cu următoarele acte normative: 

-  Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale; 

-  Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N; 

-  Programul de Guvernare pe perioada 2016 – 2020, capitolul Educaţie; 

-  Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație; 

-  Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

-  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

-  Ordinul   Ministerului   Educaţiei   Nationale   privind   organizarea   şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a ; 

-  Ordinul   Ministerului   Educaţiei   Nationale   privind   organizarea   şi desfăşurarea admiterii 

în învăţământul liceal de stat ; 

-  Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte 

-  Direcţiile de acţiune ale I.S.J. Iasi 

 

    II. Diagnoza învăţământului preuniversitar 

II.1. Analiza mediului extern 

CONTEXTUL POLITIC 

Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de  învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei Nationale cu priorităţile: 

descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă educaţională 

flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene; 
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Oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul 

următoarelor obiective: 

 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 Iaşi 2016-2020, 

Strategia de dezvoltare a regiunii N-E pentru perioada 2016-2020; 

 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; 

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;  

 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 

 Creșterea performanței sistemului românesc de învățământ; 

 Asigurarea deprinderilor și competențelor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală și profesională din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții; 

 Întărirea gradului de coeziune socială și creșterea participării cetățenilor la programele de 

dezvoltare economică și socială prin promovarea cetățeniei active; 

 Asigurarea competitivității la nivel european și internațional; 

 Creșterea resurselor financiare alocate educației, inclusiv prin atragerea unor surse de 

finanțare private; 

   Alinierea învățământului românesc la standardele internaționale – consecință a 

integrării României la Uniunea Europeană – este de așteptat să conducă la diminuarea 

centralismului, birocrației și corupției. 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 

Procesul de învăţământ din Școala Gimnazială Slobozia se desfăşoară pe baza legislaţiei 

generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, având în atenţie toate actele 

normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de M.E.N. şi de I.S.J. Iași.  

        FACTORII LEGISLATIVI 

      Legea Educaţiei Naţionale, publicată pe 10 ianuarie 2011 în Monitorul Oficial, aduce 

schimbări majore pe următoarele componente ale sistemului educaţional preuniversitar: 

  -  Structura învăţământului preuniversitar  
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      S-au reconfigurat ciclurile de studii, instituindu-se învăţământul obligatoriu de la vârsta de 

şase ani, prin introducerea clasei pregătitoare în structura învăţământului primar. O altă 

modificare de structură este dată de cuprinderea clasei a IX-a în cadrul învăţământului secundar 

inferior. 

   -  Curriculum-ul naţional 

       Conform noii legi, curriculum este tratat transdisciplinar, se pune accent pe competenţe: 

comunicare în limba română/limba maternă, comunicare în limbi străine, matematică, ştiinţe şi 

tehnologie, digitale, de utilizare a tehnologiei informaticii, sociale şi civice, antreprenoriale, de 

sensibilizare şi de expresie culturală, de a învăţa să înveţi. 

    -  Examenele naţionale 

       S-au introdus: examene  transdisciplinare,  portofoliul  educaţional  şi probele  de admitere  

specifice unităţii şcolare, evaluarea competenţelor elevilor la fiecare doi ani (II, IV, VI) 

    - Consiliul de administraţie din şcoală, este constituit atât din cadre didactice, cât şi din un 

reprezen- tant al primarului, reprezentanţi ai consiliului local, reprezentanţi ai părinţilor. 

    -  Finanţarea învăţământului 

       Finanţarea unităţilor de învăţământ  preuniversitar  cuprinde finanţarea de bază, finanţarea 

complementară şi finanţarea suplimentară. 

    -  Statutul cadrelor didactice 

    - Relaţia şcoală-familie/comunitate capătă o nouă dimensiune prin formalizarea acesteia, 

odată cu încheierea  unui contract educaţional între unităţile de învăţământ  şi părinţi. Este 

încurajată  impli- carea părinţilor în deciziile şcolii, fiind reprezentaţi în mod semnificativ în 

Consiliile de Adminis- traţie, în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii. 

         CONTEXTUL ECONOMIC 

     Comuna Voineşti este situată în partea central-sudică a judeţului Iasi, la mai putin de 20 km 

de municipiul Iaşi. Comuna se situează aşadar în sfera de influenţă a municipiului, relaţiile cu 

acesta fiind numeroase şi diverse: de valorificare a surplusului de produse agricole și alimentare 

pe pieţele orașului, de aprovizionare cu diverse bunuri care nu pot fi cumpărate pe plan local, 

deplasări pentru muncă în oraş (navetism), deplasări pentru sănătate, pentru învăţământ. 

    Din punct de vedere al profilului producţiei agricole, comuna Voinesti se caracterizează prin 

producţia de cereale, lapte, carne. Conform Atlasului României 2006, ca tip de spaţiu rural, 

comuna Voinesti se încadrează în categoria spaţiilor rurale dens populate, cu agricultură bazată 

pe microexploataţii individuale, activităţile agricole jucând rolul de refugiu economic. 

      Relaţiile economice ale comunei se realizează prin interacţiunea cu comunele învecinate, cu 

zonele urbane cele mai apropiate – municipiul Iaşi, dar şi cu străinătatea prin deplasările pentru 

muncă. 

    Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului 

acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al 

celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan, 

etc.), poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi 
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extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu)   

până la abandonul şcolar. 

 CONTEXTUL SOCIAL 

   Școala noastră fiind situată într-o zonă defavorizată, întâmpină probleme deosebite în iniţierea 

şi menţinerea legăturii cu comunitatea, fiind necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoală 

pentru a-şi sprijini elevii în continuarea studiilor. 

   Numeroase fundaţii umanitare au desfăşurat în comuna Voineşti programe, acţiuni şi au 

investit în diverse proiecte sociale pentru ameliorarea condiţiilor de trai a locuitorilor comunei. 

     Administraţia publică locală, în colaborare cu fundaţii umanitare ( de exemplu Fundaţia 

Somerset), a demarat proiecte care au ca scop principal creşterea nivelului educaţiei în 

comunitatea rromă, îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei rrome din comuna 

Voineşti, integrarea a cât mai multe persoane rrome pe piaţa muncii, dezvoltare comunitară în 

Voinesti, la standarde europene. 

    Obiectivele strategice pe termen lung sunt creşterea calităţii educaţiei în general (la nivel de 

infrastructură, resurse umane şi materiale, management instituţional), multiplicarea politicilor 

incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară aflată în dificultate. 

      Anual, pentru fundamentarea planului managerial se ține seama de :  

1. analiza evoluţiei demografice a populaţiei şcolare, a densităţii acesteia,  a componenţei etnice; 

2. analiza fenomenului de migrare internă a populaţiei de vârstă şcolară în zone 

apropiate/îndepărtate şi corelarea numărului de elevi plecați/veniți cu  numărul de elevi cuprinși 

în situațiile  de început de an școlar; 

3. analiza fenomenului de emigrare în diferite țări din Europa, fenomen care a luat o amploare 

îngrijorătoare în ultimii doi ani, mulți dintre copiii plecați în străinătate neurmând  acolo nicio 

formă de învățământ. De asemenea, reintegrarea lor în școală după venirea din străinătate este un 

process anevoios și cu consecințe negative asupra evoluției școlare a elevilor. 

4. asigurarea cuprinderii populaţiei de vârstă preşcolară şi de vârstă şcolară într-o formă 

organizată de învăţământ preșcolar, primar (inclusiv  clasa pregătitoare) și gimnazial în  cele  trei 

structuri care acoperă  raza  localităților  Slobozia și Schitu Stavnic. 

    Câteva concluzii care rezultă din această analiză sunt: 

   a) În toate  localitățile mai sus menționate  se observă creșterea numărului de  copii  de vârstă  

preșcolară și mai  ales de vârstă  antepreșcolară așa  cum  rezultă  din  datele  obținute  în  urma  

recensământului  efectuat  în luna  noiembrie  2015, dar  şi  în anii  precedenţi. 

b) În ceea  ce  privește  raportul  dintre  numărul  de elevi  plecați  în  alte  țări 

 (unde părinții  se află  la   muncă) cum sunt  Marea Britanie, Spania, Germania, e.t.c. și    elevii 

care se  întorc din aceste țări să studieze  în  unitatea noastră  școlară, putem vorbi de un 
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dezechilibru accentuat, numărul elevilor care emigrază împreună cu familiile fiind cu mult peste 

numărul elevilor veniți din străinătate. 

c) Fenomenul  remigraţiei devine  un factor  care  trebuie  luat în considerare la stabilirea 

planului de școlarizare  din prisma dificultăţilor  de  reintegrare ale  acestor elevi.  

  

 CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

  Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a 

generalizării tehnologilor avansate presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care dispun 

unităţile şcolare. În perioada şcolară 2017-2021, dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor  

trebuie  să  fie o  prioritate. 

   Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl 

reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice în ceea ce priveşte utilizarea 

programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale.   În acest sens conducerea şcolii recomandă 

şi încurajează participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare în utilizarea 

calculatorului. Avem nevoie de un învăţământ retehnologizat (accesul la telecomunicaţii 

electronice, intrarea în funcţiune a reţelei informaţionale a învăţământului, introducerea 

didacticii bazate pe tehnologiile audio-vizuale moderne) sunt deziderate pentru periada 

următoare. 

 

 CONTEXTUL ECOLOGIC 

   Conform datelor oficiale, în comuna  Voineşti  gradul de poluare indică coeficienţi  

ridicaţi la calitatea apei şi a solului, mai  putin a aerului, factori ce influenţează starea generală 

de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. 

    În toate locațiile școlii există apă curentă în interiorul clădirilor, dar sursa de apă o 

reprezintă fântânile, iar conducerea școlii duce periodic la analiză apa. Probele sunt conforme, 

ceea ce indică faptul că apa nu pune în pericol sănătatea copiilor.   

 

    II.2. Analiza mediului intern 

          Dezvoltarea profesională continuă, iniţiativa, eficienţa, lucrul în echipă, comunicarea şi 

creativitatea sunt caracteristicile echipei şcolii. 

          Identificarea  nevoilor  de educaţie  şi profesionalizare  ale comunităţii  locale,  în acord  

cu evoluţia pieţei muncii, au impus elaborarea unei strategii de marketing educaţional care 

vizează creşterea impactului şi a eficienţei activităţilor desfăşurate de Inspectoratul Şcolar şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 

 

Ţinte ale marketing-ului: 
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-  Realizarea a cât mai multe proiecte şi programe educaţionale, în colaborare cu actori şi 

beneficiari ai educaţiei: autorităţi şi instituţii din comunitatea locală, O.N.G.-uri. 

-   Eficientizarea învăţământului prin optimizarea şi gestionarea adecvată a costurilor per elev. 

-   Adecvarea ofertelor şi serviciilor educaţionale la cerinţele pieţei şi la nevoile reale ale 

comunităţii. 

-   Promovarea imaginii instituţiei prin mediatizare, publicaţii, studii, analize, relaţiile cu 

publicul etc. 

-   Realizarea de venituri extrabugetare pentru finanţarea proiectelor proprii. 

        

Comunicarea internă: 

Grupuri ţintă: personalul didactic,  nedidactic şi auxiliar 

Forme de comunicare: 

Comunicare formală: 

-  comunicare verbală: întâlniri de lucru în plen, pe comisii,  ateliere de lucru ş.a. 

-  comunicare scrisă/virtuală: informări, decizii, fişa postului, note de serviciu; 

-  consultanţa: individual, pe echipe; 

-  comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferinţe, lansări de reviste, schimburi de 

experienţă ş.a. 

        Comunicarea externă 

     Grupuri ţintă privind comunicarea  externă: autorităţile şi comunitatea  locală, mass-media,  

factorii de decizie politică etc. 

     Medii de comunicare utilizate: mass-media, pagini web, postere, afişe, broşuri, pliante, 

evenimente educaţionale  cu impact în rândul populaţiei (dezbateri,  expoziţii,  festivaluri cu 

public etc), publicaţii ale instituţiei. 

 

Ţinte privind comunicarea: 

- eficientizarea comunicării interne şi externe; 

-  „deschiderea”  spre exterior  (clientul/beneficiarul  să fie informat  şi să valorifice  

oportunităţile  de educaţie oferite); 

-  extinderea şi valorificarea mediilor de comunicare; 

-  valorizarea imaginii şcolii în comunitate. 
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        II. 2.2. Analiza nevoilor educaţionale şi de formare (SWOT)  

Resurse curriculare  

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- documente de proiectare didactică de calitate, în 

concordanţă cu curriculumul naţional şi resursele 

disponibile; 

- utilizarea auxiliarelor curriculare moderne:fişe de 

lucru, portofolii ale elevilor, softuri educaţionale, 

pentru sporirea randamentului şcolar; 

- preocupări pentru introducerea softului 

educaţional în procesul didactic; 

- existenţa unor cursuri opţionale în specializările 

solicitate de elevi; 

- evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un 

sistem propriu de testare şi simulare a examenelor 

naţionale în scopul parcurgerii ritmice a materiei şi 

a familiarizării elevilor cu metodologia de examen; 

- şcoala dispune de întregul material curricular. 

- oferta CDŞ a şcolii nu satisface în totalitate nevoile 

educaţionale ale elevilor; 

- slaba implicare a unor elevi în propria lor 

dezvoltare, 

- neconcordanţa între nivelul informaţional, pe de o 

parte, şi materialul didactic, aparatura din dotare pe 

de altă parte. 

- abordare interdisciplinară încă modestă; 

- inconsistenţa evaluării sistematice unitare. 

- rezultatele la Evaluările Naționale și concursuri 

școlare; 

- slaba implicare a părinților în alegerea CDȘ-ului 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- acces rapid la informaţiile privind dinamica 

curriculumului; 

- Oferta de activități educative  cuprinse  în  

calendarele  naționale,  județene, locale – 

oportunitate de promovare a  valorilor și tradițiilor 

comunității, 

- Implicarea în proiecte şcolare naţionale dă 

posibilitatea de a completa formarea elevilor prin 

activităţi pe placul şi în interesul acestora 

- planurile de învăţământ şi programele şcolare prea 

încărcate la anumite discipline centrează actul 

educativ pe aspectul informativ, teoretic, în 

defavoarea celui formativ, de formare de 

competenţe; 

- suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare 

de ore, în special la clasele a VII-a şi a VIII-a; 

- desele modificări ale strategiilor curricular privind 

evoluţia învăţământului pe termen mediu şi lung. 
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  Resurse umane  

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa unui corp profesoral cu o solidă pregătire 

ştiinţifică şi metodică; 

- delimitarea clară a responsabilităţilor cadrelor 

didactice şi o bună coordonare a lor; 

- încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate, în 

proporţie de 98%; 

- participarea cadrelor didactice la perfecţionări prin 

grade didactice şi cursuri de formare; 

- preocupări pentru cercetare, participare la sesiuni 

de comunicări ştiinţifice la nivel judeţean, naţional şi 

internaţional; 

- număr tot mai mare de profesori implicaţi în 

activităţi de colaborare internă şi externă; 

- activităţi extraşcolare diversificate, funcţie de 

interesele elevilor; 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare în străinătate prin intermediul proiectelor 

Erasmus+  

- preocuparea insuficientă pentru promovarea 

imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor; 

- lipsa de interes a unor cadre didactice privind 

activităţile extracurriculare ; 

- insuficienta încadrare cu personal nedidactic; 

- inerţia unor cadre didactice la schimbările 

provocate de reformă; 

- implicarea insuficientă a elevilor în proiectarea 

activităţii şcolii. 

- comunicarea deficitară cu părintii elevilor 

„problemă”. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-  oferta de formare continuă a cadrelor didactice; 

- posibilităţi multiple de a accede la informaţii 

ştiinţifice şi metodice de ultimă oră, 

- posibilitatea  de  orientare şi formare în 

profesiunea didactică pentru absolvenţii  şcolii  

noastre - garanţie  pentru continuitate în  bune  

practice  didactice. 

-  scăderea populaţiei școlare datorită migrației; 

- aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi 

verbale în rândul tinerilor; 

- scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu; 

- scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ 

superior pentru meseria de dascăl, ca urmare a 

nivelului scăzut al salariilor cadrelor didactice. 
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     V.1.2.2.3. Resurse financiare şi baza materială  

RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- toate spaţiile şcolare sunt modernizate; 

-  conectarea la Internet; 

- amenajarea sălilor de clasă cu mobilier 

recondiționat; 

- funcţionarea unei biblioteci dotate cu 2547 de 

volume; 

-  asigurarea resurselor financiare necesare bunei 

funcţionări a şcolii; 

- reabilitarea împrejmuirii şcolii; 

- modernizarea terenului de sport al școlii; 

- îmbogăţirea  bazei  materile prin includerea şcolii  

în proiecte  cu  finanţare  externă. 

- număr suficient de videoproiectoare, calculatoare 

portabile; 

- accesarea de fonduri europene prin proiecte 

Erasmus+ 

- şcoala nu deţine autorizaţie sanitară de funcţionare  

la  toate  clădirile; 

- Școala u deține autosrizație ISU; 

- biblioteca nu este informatizată și nu funcționează 

într-un spațiu amenajat corespunzător; 

- absenţa  unui control sistematic şi a unei evidenţe 

în vederea recuperării pagubelor realizate de către 

elevi; 

- uzura fizică şi morală a unor materiale didactice; 

- prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de 

venituri proprii; 

- preocupări scăzute pentru atragerea de surse de 

finanţare extrabugetare; 

- lipsa  spaţiilor  pentru activităţi  culturale şi 

artistice, spaţii  pentru  pregătire suplimentară. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-  descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare mai eficientă a 

fondurilor; 

- colaborarea cuautoritățile locale în vederea 

demarării unor proiecte de investiții 

- posibilitatea accesării proiectelor prin fonduri 

structurale; 

- suspendarea programelor naţionale de dotări pentru 

laboratoare, cabinete, săli de sport; 

 

  

 

 

 

V.1. 2.2.4. Relaţii sistemice comunitare şi internaţionale 
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DEZVOLTAREA RELAŢIILOR SISTEMICE ŞI COMUNITARE 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

-  conducerea scolii este preocupată de creşterea 

calităţii procesului didactic şi a bazei materiale; 

- colaborarea eficientă cu ISJ  şi cu autorităţile 

locale 

- colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu 

unităţi şcolare din judeţ, ţară şi străinătate; 

- existenţa unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

- cultura organizaţională concurenţială propice 

competitivităţii şi creşterii calităţii educaţiei; 

- implementarea unor proiecte Erasmus + 

 

 

 - numărul mic de organizaţii civice, în special 

ONG-uri, cu care colaborează şcoala; 

- absenţa unei preocupări sistematice privind 

implicarea părinţilor în stabilirea obiectivelor 

generale şi a ofertei educaţionale. 

- participarea slabă a părinţilor la lectoratele şi 

consultaţiile individuale; 

- comunicarea deficitară cu familiile elevilor 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 

- parteneriate cu comunitatea locală; 

- posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

întreţinerea spaţiilor şcolare; 

- interesul liceelor pentru atragerea clientelei 

şcolare. 

- deschiderea spre colaborare a unor şcoli din 

diferite ţări europene; 

 

- migrarea părinţilor în străinătate, însoţită de 

scăderea cifrei de şcolarizare; 

-  accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor 

datorită unei comunicări tot mai dificile cu familia; 

- tendința de automarginalizare a unor familii cu 

potențial economic și cultural scăzut, ceea ce duce la 

slaba implicare în viașa școlii; 
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Demersul  managerial   pentru   anul  şcolar  2018  -  2019  are  în  vedere   realizarea   idealului 

educaţional propus de Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului 

Educaţiei Naționale.  Din această perspectivă finalităţile  unităţii  noastre şcolare au în vedere formarea unui 

absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ 

integrat în viaţa socială. 

Pentru  atingerea  acestui deziderat  activitatea  instructiv-educativă  din şcoala  noastră trebuie  

să conducă către realizarea următoarelor finalităţi; 

-  Formarea  capacităţii  de a  reflecta  asupra  lumii,  de a  formula  şi de rezolva  probleme, relaţionând 

cunoştinţe din diferite domenii; 

-  Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală; 

-  Valorizarea experienţei personale; 

-  Dezvoltarea   competenţelor   funcţionale   esenţiale   pentru   reuşita   socială   (comunicare, gândire critică); 

-  Formarea autonomiei morale. 

 

III. Filosofia educaţională 

            Viziunea managerială: 

Întreaga activitate din şcoală va fi organizată  astfel  încât să se creeze în cadrul său un mediu 

educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Contextul general actual şi direcţiile 

stabilite  de documentele  educaţionale  în vigoare  constituie  premise  solide de continuare  a eforturilor 

pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de 

viitoarea  carieră,  deprinderi  de  muncă  intelectuală  pentru  a  putea  învăţa  pe  tot  parcursul  vieţii, 

competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale. 

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii trebuie să fie centrat pe un set de valori care să 

se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al elevilor noştri. 

Demersul managerial pentru anul şcolar 2018 -2019 are în vedere  realizarea idealului 

educaţional propus de  Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului 

Educaţiei Naționale.  Din  această  perspectivă finalităţile  unităţii  noastre  şcolare  au  în  vedere  formarea  

unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ 

integrat în viaţa socială. 

Pentru  atingerea  acestui deziderat  activitatea  instructiv-educativă  din şcoala  noastră trebuie 

să conducă către realizarea următoarelor finalităţi: 

- Formarea și dezvoltarea personalității elevilor în acord cu laturile educației; 

- Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală și de specialitate; 

- Valorizarea experienței personale; 

- Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică); 

- Formarea conştiinţei şi conduitei morale. 
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 VIZIUNEA ŞCOLII 

 Şcoala Gimnazială Slobozia urmăreşte crearea unui climat de muncă stimulativ 

pentru cadrele didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale, încurajând iniţiativa 

personală şi creând condiţii dezvoltării individuale a fiecărui cadru didactic. Promovarea unui 

învăţământ în care toţi elevii indiferent de etnie să aibă şanse egale de progres şi formare 

pentru a deveni cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii 

şi pe piaţa forţei de muncă. 

 

 MISIUNEA ŞCOLII 

Misiunea Şcolii Slobozia este de a promova o pregătire de calitate, bazată pe formarea 

caracterului, stimularea creativităţii, acceptarea diversităţii etnice, culturale şi individuale 

într-un mediu deschis, prietenos, tolerant, care asigură egalitatea de șanse, în vederea 

integrării tuturor elevilor în viaţa comunităţii. 

 

  Valori promovate: 

Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă 

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă 

de propria persoană 

Responsabilitatea  –  a  duce  la  îndeplinire  cu  consecvenţă  obligaţiile  care  revin  fiecăruia,  asumarea 

răspunderii pentru propriile acţiuni 

Autodisciplina  –  a  avea  control  asupra  propriilor  acţiuni,  cuvinte,  dorinţe  impulsuri  şi  a  avea  un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare 

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare 

în aşa fel  încât să permită: 

1.  Cultivarea  unui  mediu  şcolar  centrat  pe  valori  şi  relaţii  democratice,  responsabilitate  

şiprofesionalism; 

2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaţiul şcolar; 

3.  Realizarea  cooperării  reale  in  cadrul  scolii  vizând  calitatea  actului  educativ  în beneficiul elevului; 

4.  Promovare  „imaginii  şcolii”  prin  încurajarea  iniţiativelor  extraşcolare  comune  elevi  - profesori. 
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IV. Priorităţi strategice 

Pentru anul şcolar 2018 - 2019, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele 

priorităţi strategice: 

-   Asigurarea  creșterii  calităţii  în  educaţie  pentru  toate  domeniile  și  toți  indicatorii  din standardele de 

acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar 

-   Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea 

procesului instructiv – educativ 

-   Asigurarea finalitaţilor educaţionale 

-   Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice 

-   Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică 

 

În anul  şcolar  2018  - 2019  ne  propunem  să continuăm  structurarea  activităţii  manageriale  

cuimplicarea cadrelor didactice în derularea acesteia, în speranţa realizării unui plan managerial în care să se 

recunoască  fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul.  Planul managerial  cuprinde obiective  şi activităţi   

concepute   într-o   perspectivă   mai   generală.   Cadrele   didactice   propun   activităţi care   se subsumează 

obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm.  Credem  că,  

în  acest  fel,  toate  cadrele  didactice,  întregul  personal  didactic  auxiliar  şi nedidactic  au  posibilitatea  să 

îşi pună  în  valoare  creativitatea   şi   în acelaşi  timp  să  dea dovadă  de responsabilitate,  construind  şi  

realizând  activităţile  specifice  propuse,  adaptate  domeniului  căruia  îi aparţin. Planurile de muncă vor 

reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. 
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ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 2018-2019 

 

 

Ţinta  

strategică  

Obiective: 

Domeniul 

Curricular 

Domeniul  

resurse   

materiale si  

financiare 

Domeniul 

resurse   

umane 

Relatii 

comunitare 

 1. Realizarea 

cadrului adecvat în 

școală pentru o 

educație de calitate, 

prin dezvoltarea  

bazei materiale a 

şcolii și menţinerea 

în şcoală a unui 

climat de siguranţă 

fizică şi psihică 

necesar derulării 

optime a 

activităţilor şcolare 

şi extraşcolare 

 

 

- Realizarea 

invăţământului 

diferenţiat pentru 

asigurarea incluzinii  

copiilor cu CES şi  

prevenirea eşecului  

şcolar ; 

 

 - Realizarea de  

programe de pregăt  

re suplimentară  

a elevilor capabili  

de performanţă. 

 

- Realizarea de  

parteneriate pentru  

desfăşurarea de  

activităţi culturale  

în comunitate. 

 

- Includerea în  

cadrul lecţiilor a 

elementelor 

educative de 

păstrare şi 

întreţinere a bazei 

materiale a şcolii ;  

- Folosirea efici 

entă a materialu 

lui didactic şi a  

mijloacelor  de 

în- 

văţământ;  

 

- Asigurarea  

fondurilor necesa 

re pentru  

achiziţionarea  

de noi mijloace 

de  

învăţământ şi  

material didactic  

 

- Proiectul de 

buget va 

prevedea fonduri 

pentru premierea 

elevilor şi 

echipelor/ 

formatiilor . 

- Realizarea unor 

investiţii privind  

îmbunătăţirea 

infrastructurii  

școlare 

(construirea de 

grupuri sanitare 

interioare, sală de 

sport) 

- Motivarea  

cadrelor didac 

tice ai căror  

elevi obţin  

rezultate la  

competiţiile 

naţionale.  

- Motivarea  

participanţilor  

prin acordarea  

de premii. 

- Asumarea 

răspunderii 

personalului 

didactic 

privind 

păstrarea  

patrimoniului  

şcolii; 

- Implicarea  

membrilor CA 

în gestionarea 

bunurilor şi 

recuperarea  

pagubelor. 

 

- formarea ca 

drelor 

didactice  

în vederea ela 

borării de pro- 

iecte de finan 

țare 

 - Extinderea  

parteneriatului cu 

părinţii şi implicarea  

acestora în pregătirea  

şi desfăşurarea  

activităţilor  

extracurriculare;  

 

- Extinderea  

parteneriatului cu  

instituţii şi ONG-uri 

 

-Activităţi de  

parteneriat cu licee şi 

școli de arte şi meserii 

în vederea cuprinderii 

tuturor absolvenţilor 

clasei a VIII-a într-o 

formă de învăţământ  

 

- Realizarea unor  

Proiecte de investiții în 

colaborare cu 

autoitățile locale. 

 

- Colaborarea cu  

comitetele de  

părinţi ale claselor; 

 

- Implicarea 

Consiliului 

Reprezentativ al 

Părinţilor în 

identificarea de noi 

surse de finanţare. 
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Ţinta strategică      

Domeniul 

curricular 

Domeniul resurse  

materiale si 

financiare 

Domeniul 

resurse  umane 

Relatii 

comunitare 

2. Realizarea unui 

învățământ axat pe 

metode active și 

strategii centrate pe 

elev 

 

- Includerea în  

cadrul lecţiilor a 

strategiilor moderne 

de predare – evaluare 

 

- Realizarea unor 

discipline opționale 

care să solicite 

implicarea elevilor și 

care să aibă 

aplicabilitate 

practică; 

 

- Realizarea de 

activități 

extracurriculare și 

extrașcolare care să 

valorifice 

creativitatea și 

spiritul de inițiativă 

al elevilor; 

 

- Organizarea de 

activități 

transcurriculare care 

să asigure transferul 

de informații  

- Realizarea unei  

execuţii bugetare  

echilibrate; 

 

- procurarea de  

fonduri 

extrabugetare 

pentru dotarea 

școlii cu material 

didacic; 

 

 - finanțarea unor 

cursuri de formare 

pentru cadrele 

didactice interesate 

de evoluția în 

carieră; 

 

- dotarea tuturor 

sălilor de clasă cu 

cideoproiectoare și 

ecrane de proiecție 

- Participarea 

cadrelor 

didacitce la 

cursuri de 

formare pe 

tematica 

metodelor activ - 

participative; 

 

- Realizarea unei 

strategii 

monitorizare a 

formării 

profesionale 

pentru cadrele 

didactice 

debutante. 

 

- Implicarea cât 

mai mare a 

cadrelor 

didactice în 

activități 

extrașcolare și 

extracurriculare; 

- Participarea 

părinților la 

activitățile 

demonstrative ale 

școlii; 

 

- Dezvoltarea de 

partenriate cu CCD 

și alte insitituții 

furnizoare de 

cursuri de formare; 
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Ţinta strategică      

Domeniul 

curricular 

Domeniul 

resurse  

materiale si 

financiare 

Domeniul 

resurse  umane 

Relatii 

comunitare 

3. Promovarea 

dimensiunii europene 

și multiculturale a 

școlii 

 

 

- Elaborarea la 

nivelul 

disciplinelor a 

unor strategii de 

promovare a 

multiculturalității; 

 

- Activităţi  

extracurriculare  

complementare; 

 

- Realizarea de 

activități 

educative 

extracurriculare și 

extrașcolare în 

urma 

implmentării unor 

proiecte 

internaționale 

(eTwinning, 

Erasmus+) ;  

- Accesarea de 

fonduri europene 

în cadrul 

proiectelor 

Erasmus+, de 

mobilitate dar și 

de parteneriate 

școlare;  

 

- Asigurarea  

logisticii 

necesare pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de 

mediatizare şi 

diseminarea 

informaţiilor; 

 

- Asigurarea 

fondurilor 

necesare 

participării 

elevilor la 

diferite 

manifestări de 

promovare a 

multiculturalității 

 

- Participarea 

cadrelor didactice 

la proiecte de 

parteneriate 

internaționale; 

 

- Motivarea 

cadrelor didactive 

în vederea 

participării la cât 

mai multe 

activități de 

promovare a 

multiculturalității; 

 

- implicarea 

cadrelor didactice 

în activități de 

diseminare a 

rezultatelor 

proiectelor 

europene în 

vederea creșterii 

motivației în 

rândul colegilor 

- Extinderea  

Parteneriatelor cu 

diferite școli din 

străinătate prin 

intermediul 

proiectelor 

eTwinning și 

Erasmus+; 

 

- implicarea 

comunității locale 

în activitățile de 

diseminare a 

proiectelor în 

vederea creșterii 

prestigiului școlii 

în comunitate; 

 

- implicarea 

autorităților locale 

în proiectele 

implementate de 

școală,  
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Ţinta strategică      

Domeniul 

curricular 

Domeniul resurse  

materiale si 

financiare 

Domeniul 

resurse  umane 

Relatii 

comunitare 

4. Utilizarea unui 

sistem eficient de 

comunicare 

 

 

- realizare unor 

relaţii deschise, 

amicale și 

eficiente  între 

profesori – 

elevi,  profesori 

– profesor și 

profesori - 

părinți. 

 

- Promovarea, la 

toate discplinele 

de studiu, a 

comunicării  

deschise şi 

responsabile 

între profesori şi 

elevi 

 

- Realizarea de 

activități 

educative 

extracurriculare 

și extrașcolare 

care să 

promoveze 

comunicare, 

negocierea, 

spiritul de 

inițiativă a 

elevilor; 

- Asigurarea  

fondurilor  

necesare pentru  

achiziţionarea de 

noi mijloace de  

învăţământ şi 

material didactic ; 

 

- Dotarea tuturor 

claselor cu 

videoproiectoare și 

calculatoare 

mobile pentru 

diversificarea 

căilor de 

comunicare. 

- Programe de 

formare a 

cadrelor didactice 

pentru cmunicare, 

negociere şi 

participare; 

 

- Stabilirea 

corectă a 

responsabilităților 

în cadrul 

colectivului 

profesoral pentru 

stimularea 

implicării și 

asumarea 

răspunderii; 

 

- Diversificarea 

căilor de 

comunicare între 

membrii corpului 

profesoral prin 

crearea paginii 

WEB a școlii; 

- Extinderea 

parteneriatului cu 

părinţii şi eficientizarea 

comunicării prin 

organizarea de 

activități și lectorate;  

 

- Invitarea 

reprezentanților 

autorității locale la 

diversele activități ale 

școlii în vederea  

eficientizării 

comunicării; 

 

- Numirea unui 

purtător de cuvânt al 

școlii în vederea 

transmiterii în mod 

eficient a informațiilor 

către toți partenerii 

educaționali interesați; 
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Ţinta strategică  

    

Domeniul 

curricular 

Domeniul 

resurse  

materiale si 

financiare 

Domeniul 

resurse  umane 

Relatii 

comunitare 

5. Promovarea 

imaginii unității 

școlare pe plan local, 

național și 

internațional 

 

 

- Realizarea de 

activități 

extracurriculare 

și extrașcolare 

artistice și 

sportive 

 

- Realizarea 

revistei școlii 

 

-  desfășurarea 

de activități din 

cadrul unor 

parteneriate 

pentru 

promovarea 

activităților din 

școală; 

-Asigurarea  

fondurilor 

necesare pentru  

realizarea 

revistei școlii ; 

 

- Alocarea 

fondurilor 

necesare pentru 

realizarea și 

mentenanța 

paginii WEB a 

școlii; 

 

- asigurarea 

fondurilor 

necesare pentru 

derularea unor 

proiecte de 

cofinanțare 

 

 

- desemnarea 

unui purtător de 

cuvânt care să 

promoveze 

unitatea școlară 

în diferite medii; 

 

- diseminrea 

activităților de 

impact din 

instituție în 

diferite medii 

online prin 

pagina de 

Facebook a 

școlii și prin 

comunicate de 

presă de pe 

diferite grupuri 

yahoo. 

 

- realizarea de 

articole în 

diferite reviste 

online sau prin 

participarea la 

simpozioane 

organizate pe 

diferite teme 

- implicarea 

comunității locale 

la activitățile de 

diseminare a 

activităților de 

impact organizate 

de școală; 

 

- dezvoltarea de 

parteneriate cu 

diferite instituții 

organizatoare de 

simpozioane și de 

manifestări 

artistice; 

 

- dezvoltarea unor 

parteneriate de tip 

eTwinning sau 

Erasmus+ în cadrul 

cărora este 

promovată școala; 
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