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Moto ”Să formezi o echipă este doar începutul, 

                                                                        să rămâi împreună este progresul,  

să lucrezi împreună este succesul” 

Henry David Thoreau 

 

 

ARGUMENT 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2017-2021  s-a realizat plecând 

de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează    instituţia 

de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor 

şi mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au 

asupra activităţii unităţii. 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a 

cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea 

efectelor acestora. 

 Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care 

reprezintă capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de 

comunitate. 

 Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul 

unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie reclamate de societate. 

 Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut 

pe baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a 

fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi 

documentele elaborate de Consiliul Local Voinești, Primăria Voinești şi Inspectoratul Şcolar 

al Judeţului Iași. 

 S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor 

şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu 

elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi și de reprezentanţii comunităţii locale. 

 Programele Ministerului Educaţiei Nașionale şi ale Guvernului României privind  

reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de 

dezvoltare instituţională în perioada 2017-2021. 

 Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, 
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valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie 

spre împlinirea în viaţa privată şi publică. 

 Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a 

şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia alcătuind comunitatea educaţională. Planul de dezvoltare 

ne arată direcţiile majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite consultarea 

părţilor interesate şi implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor şi acţiunilor propuse.  

              Acest proiect are la bază următoarele principii:  

            - Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii (strategii didactice abordate, 

stimularea creativităţii, modernizarea continuă a bazei materiale, stimularea participării la 

activităţi extraşcolare şi extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor).  

            - Echilibru între cerere şi ofertă (oferta educaţională ţine cont atât de resursele 

umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi de solicitările elevilor şi părinţilor, precum 

şi pe domeniile actuale de interes: utilizarea calculatorului, comunicarea într-o limbă 

modernă, educaţie pentru sănătate).  

            - Cooperarea şcoală-comunitate (participarea la programele şi acţiunile organizate de 

Primăria Comunei Voinești, colaborarea cu Poliţia şi alte autorităţi locale).  

       Şcoala trebuie să devină o componentă de bază a comunităţii locale, rurale, menită să 

acţioneze ca un agent al inovaţiei, al schimbării şi al dezvoltării materiale şi spirituale. În 

cadrul procesului educaţional al comunităţii, şcoala trebuie să funcţioneze ca un adevărat 

centru de legătură şi de sprijin pentru celelalte instituţii care oferă oportunităţi de învăţare 

tuturor membrilor comunităţii. 

Acest document va putea deveni un instrument important pentru factorii decizionali, 

ghidându-i practic în stabilirea deciziilor strategice şi în ceea ce priveşte dezvoltarea spaţiului 

şcolar  voineştean, pe termen mediu, dar  şi lung.  

   Proiectul Planului de Dezvoltare Instituţionalǎ este structurat pe şase componente 

principale:  

• analiza problemelor – pune în discuţie punctele forte şi punctele slabe ale educaţiei  

 şcolare din unitatea  noastră, cât şi problemele cărora şcoala trebuie să le facă faţă.      

       Aceasta cuprinde o colecţie de date existente şi identificarea de noi date ce trebuie adunate; 

• ancheta de informare – examinează eficacitatea activităţilor existente, rolurile factorilor  

educaţionali, managementul activităţilor de dezvoltare, cât şi relaţiile reciproce existente între 

compartimentele interesate;  
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• un examen al resurselor – verifică modul de utilizare a resurselor până în prezent, 

determină resursele necesare conducerii acţiunilor prevăzute şi identifică mijloacele de 

realizare;  

• definirea obiectivelor – indică scopurile /ţintele  strategice cu claritate. Acestea ar trebui 

să se refere la problemele şi posibilităţile unităţii;  

• un plan de acţiune – descrie acţiunile specifice care trebuie întreprinse pentru atingerea 

obiectivelor/ţintelor  strategice;  

• un sistem de control şi evaluare – verifică eficacitatea acţiunilor specifice şi evaluează 

pertinenţa globală  a acţiunilor  întreprinse.  

 

II. MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A OPORTUNITĂŢILOR 

PDI 

 Şcoala noastră, la acest moment, are un număr de preşcolari şi elevi foarte mic în 

comparație cu anii anteriori și din acest motiv ne propunem ca obiectiv primordial menținerea 

în școală a elevilor. Problema este una reală, în condițiile în care, deși statistica demografică ne 

arată că numărul de elevi va fi în continuă creștere, datorită masivei migrări în străinătate a 

familiilor, populația școlară a scăzut cu aproximativ o treime în ultimii ani. 

 Între aspectele pe care ni le propunem să le transformăm, enumerăm pe cele mai 

importante: obiective și strategii clare, mediul de învățare, dezvoltarea resursei umane, 

procesele de bază. 

 Mediul de învățare, creat printr-o atmosferă caldă și monitorizată, caracterizată prin 

disciplina elevilor, a cadrelor didactice, a întregului personal al școlii, un demers ordonat al 

activității de învățare și un mediu atractiv de activitate, spații școlare bine întreținute și dotate 

corespunător cu echipamente, materiale și mijloace didactice, corelate cu creșterea rezultatelor 

la învățătură. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de învățăre în categoria 

aspectelor pe care ne propunem să le dezvoltăm. 

 Dezvoltarea resursei umane semnifică, în esența, cultivarea atitudinilor pozitive 

personalului școlii și îmbogățirea abilităților profesionale prin instruire și dezvoltare. 

Transformarea de bază pe care ne-o propunem prin Planul de dezvoltare al școlii o reprezintă 

crearea unei culturi a învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor apărute  

și a unei culturi a responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele care 

învață continuu. Prin învățare continuă ne propunem să ne îmbunătățim permanent abilitățile 

pentru atingerea scopurilor organizației noastre, să mărim șansele pentru a rezista și, în același 
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timp, să ne dezvoltăm, într-un mediu școlar și social concurențial, foarte dinamic și adesea 

imprevizibil. 

 Prin Proiectul de dezvoltare al școlii ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm 

procesele de bază care stau la baza activității noastre: planificarea și realizarea activităților de 

învățare, obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea tuturor categoriilor de resurse, 

asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și dezvoltarea profesională, activitatea 

financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea complexă a întregii vieți școlare etc. 

 Pentru o reușită a obiectivelor propuse, noi credem că trebuie să realizăm lucrurile de 

două ori: mai întâi în proiect, iar apoi în plan real. PDI-ul este pentru noi proiectul de bază 

pentru dezvoltarea școlii pe termen mediu și lung – aspect relativ distinct de funcționarea 

curentă a școlii, mijlocul pentru promovarea schimbărilor și a transformărilor pe care și le 

propune comunitatea noastră școlară. În acelasi timp, PDI-ul este conceput ca un mijloc de 

îmbunătățire continuă a calității educației, așa cum este definită și detaliată aceasta în 

standardele de funcționare și în cele de referință/de calitate. Ținta noastră este ca, prin 

îmbunătațire și evoluție, prin conceperea și elaborarea din perspectiva calității, PDI-ul să devină 

el însuși “un sistem de asigurare a calității”. 

 Nu în ultimul rând, apreciem că proiectul nostru este realizabil, judecând după gradul de 

adecvare a scopurilor/țintelor strategice propuse la resursele strategice de care dispune școala în 

prezent și, pe care estimează că le poate procura în viitor. În același timp, apreciem ca proiectul 

este și oportun, adică se face la momentul potrivit și este adecvat situației. La momentul 

potrivit, în sensul că urmează vechiului proiect de dezvoltare a școlii din perioada 2012-2016 și 

se bazează pe realizările acestuia. Tot la momentul potrivit, și în sensul că anumite aspecte din 

activitatea școlii noastre se situează la un nivel nemulțumitor. Proiectul este adecvat situației, 

adică este inițiat într-o etapă în care formarea și educarea elevilor este regândită din perspectiva 

însușirii compețentelor-cheie din cele 8 domenii, pe de o parte, iar pe de alta parte, activitatea 

școlilor este orientată spre îmbunătățirea continuă a calității educației.  

 

III. FUNDAMENTAREA NOULUI PDI PE REZULTATELE PROIECTULUI 

ANTERIOR 

 Raportându-ne la contextul managerial actual al școlii, este dificil sa realizăm o 

radiografie completă și complexă referitor la realizarea țintelor startegice propuse în 

precedentul proiect de dezvoltare instituțională, dar sperăm să reușim să stabilim liniile 

directoare al noului proiect, în mod corect.  

 Ținte strategice din vechiul PDI sunt: 
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1. Atragerea tuturor copiilor în activitatea şcolii. 

2. Implicarea activă a elevilor în viaţa şcolii. 

3. Implicarea părinţilor în procesul de formare al copiilor. 

4. Dezvoltarea managementului la nivelul organizaţiei şcolii în perspectiva egalizării 

şanselor. 

5. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi psihică, valorificarea potenţialului 

individual a copiilor, orientarea şcolară şi profesională optimă. 

6. Formarea continuă a cadrelor didactice. 

7. Diversificarea ofertei educaţionale curiculară, extracurriculară şi extraşcolară. 

8. Stimularea interesului copiilor pentru un mediu curat, sănătos, ecologic. 

9. Folosirea tehnicii informaţionale în activitatea tuturor compartimentelor şcolii, 

utilizarea soft-ului educaţional. 

10. Valorificarea tradiţiilor specifice zonelor; 

11. Dotarea laboratoarelor şi cabinetelor, dezvoltarea bazei sportive şi utilizarea 

eficientă a acestora. 

12. Reconstituirea dreptului de proprietate a şcolii asupra terenurilor agricole conform 

Legii 1/2000. 

13. Identificarea şi atragerea de resurse extrabugetare. 

 Pe parcursul anului școlar 2016-2017, anul școlar când noua conducere a continuat 

implementarea PDI-ului existent, s-a realizat prima țintă strategică prin “cuprinderea fiecărui 

elev într-o formă de educaţie extracurriculară”, prin multiplele activități extrașcolare 

desfășurate la nivelul școlii, urmare a consultării părinților înaintea întocmirii planului de 

acțiuni. 

 Considerăm că „încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire științifică și 

metodică, receptiv la nou și interesat de perfecționare și formare continuă” nu stă în puterea 

școlii, având în vedere că organizarea concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante 

de la nivelul unității școlare se realizează la nivel național, iar detașarea au pretransferul prin 

acordul unităților de învățământ sunt puține șanse să se realizeze având în vedere distanța 

relativ mare de Îași, localitatea de unde provine majoritaea cadrelor didactice. Ceea ce se 

poate însă realiza este încurajarea cadrelor didactice existente să participe în mod continuu la 

perfecționare și formare continuă. Putem spune totuși că, prin oportunitatea titularizării la 

nivelul școlii prin articolul 23 din L1/2011 am creat stabilitate la nivelul corpului profesoral 

prin titularizarea pe catedrele de fizică/chmie, limba și literatura engleză și educație fizică și 

sport a unor colegi care au dat dovadă de prefesionalism și dedicare. 
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 Apreciem, că mobilierul școlii este corespunzător și de aceea este necesară 

întreținerea acestuia. 

 Dotarea scolii cu echipamente informatice, care sunt folosite atât pentru activitățile de 

abilitare computerială a elevilor, a cadrelor didactice, cât și pentru activitățile desfășurate de 

serviciile administrative ale scolii (secretariat, contabilitate, conducerea școlii) este relativ 

optimă cantitativ, însă, cu siguranță trebuie îmbunătățită calitatea. 

Remarcăm o perceptie bună din partea părinților și a autorităților locale în privinta 

gospodăririi resurselor, cu deosebire a celor materiale și financiare, pentru ameliorarea 

condițiilor de activitate din  școală. 

Prin diversele activități extracurriculare derulate în anul școlar 2016-2017, atât la nivel 

local, cât și la nivel județean, corelate cu chestionarele de satisfacție aplicate atât elevilor cât și 

părinților, considerăm că am contribuit la promovarea imaginii școlii. 

Existența unei noi viziuni manageriale a condus la conturarea unei noi viziuni și a unei 

misiuni specifice școlii, care, ne dorim să orienteze, să dea direcția dezvoltării organizației 

noastre. 

 

 

Probleme, slăbiciuni rămase nerezolvate din perioada 2013-2017 și care au fost 

preluate în noul plan de dezvoltare: 

1. Un număr mare de cadre didactice care nu au particpat la cursuri de 

perfecționare. 

2. Expertiza redusă a cadrelor didactice privind modalitățile de acțiune în cazul 

elevilor cu cerințe educaționale speciale și a celor care provin din medii 

defavorizate 

3. Rezultate școlare mediocre 

4. Lipsa unui cabinet medical în incinta școlii. 

5. Lipsa unui cabinet de consiliere școlară, amenajat și dotat, și obținerea postului 

de profesor psihopedagog 

6. Lipsa unei săli de sport 
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IV. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN 

IV.1 PREZENTARE GENERALĂ 

IV.1.1. CONTEXT LEGISLATIV 

 

          Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu:  

-  LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011, legea educaţiei naţionale, forma actualizată valabilă 

de la data de  27 aprilie 2016, 

- Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 

privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, 

- Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.742/10.08.2016 

pentru aprobarea Statutului Elevilor, 

- Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.577/20.07.2016 

privind structura anului şcolar 2016-2017, 

- Ordonanţă de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 (*actualizată*) privind asigurarea calităţii 

educaţiei,  

- ORDIN nr. 5.547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

- Metodologiile de aplicare ale Legii 1/2011, 

-  Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată prin Legea nr. 81 / 2006, 

- Hotărârea Guvernului nr. 1165/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.72/2013 privind normele metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, 

care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza 

costului standard per elev/preșcolar, 

http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/LEGE%201%20din%202011%20actualizata.doc
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/LEGE%201%20din%202011%20actualizata.doc
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/Regulament%20cadru%202016.pdf
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/Regulament%20cadru%202016.pdf
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/Regulament%20cadru%202016.pdf
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_1.pdf
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_1.pdf
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/ordin%204.577_2016.pdf
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/ordin%204.577_2016.pdf
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/ORDONANTA%20DE%20URGENTA%20nr%2075%20DIN%202005.doc
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/ORDONANTA%20DE%20URGENTA%20nr%2075%20DIN%202005.doc
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/ORDIN%20nr%205547%20DIN%202011.doc
http://www.isjsb.ro/doc_inspectori/ORDIN%20nr%205547%20DIN%202011.doc
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- Legea nr. 29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind 

creșterea siguranței în unităţile de învaţământ, 

- Strategia MEN cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 și Legea 29/2010 de 

modificare a Legii 35/2007,  

- Planurile manageriale anuale realizate de Inspectoratul Şcolar judeţean Iaşi.  

 

 

IV.1.2.  ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE 

 

                 DEVIZA ȘCOLII: 

                          ”O ȘCOALĂ A COMUNITĂȚII DESCHISĂ PROVOCĂRILOR VIITORULUI” 

 

● Titulatura oficială a  şcolii:   

Școala  Gimnazială  Slobozia  

• Adresa:  

Școala este situată în localitatea Slobozia, comuna Voinești, județul  IAȘI, telefon/fax 

0232-294 981, e-mail scoalasloboziadeal@yahoo.com şi oferă servicii educaţionale 

comunităţii situate în localitățile  Slobozia şi Schitu Stavnic. 

Școala  Gimnazială Slobozia este una  dintre cele două  unităţi  şcolare  cu 

personalitate  juridică  din comuna  Voineşti, alături de Școala  Gimnazială ”Ioanid 

Romanescu” Voineşti. 

 

IV.1.3. REPERE GEOGRAFICE  

        Comuna Voinești este situată în partea  central – sudică a judeţului Iaşi. 

         Pe teritoriul acestei comune se intersectează următoarele coordonate geografice: paralela   

de 47°07'97" latitudine nordică cu meridianul de 27°43'55" longitudine estică. 

      Comuna Voinești are în componenţa sa următoarele localităţi: Voinești, Slobozia,      

Schitu Stavnic,  Lungani și Vocotești. 

          Teritoriul comunei Voinești se învecinează cu următoarele comune: 

- la  est: comuna Mogoșești, 

- la nord-est: comuna Miroslava, 

- la vest – nord-vest: comuna Horlești, 
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- la sud – vest: comunele Mădârjac și Țibana, 

- la sud - comuna Mironeasa. 

 

 

 

 

 

 

          •   IV.1.4. REPERE ISTORICE 

            Școala gimnazială Slobozia, comuna Voinești este situată în mediul rural, în nord-estul 

ţării, la o distanţă de aproximativ 25 kilometri de cel mai apropiat oraş. Spre localitatea în care 

se află situată şcoala există o singură cale de acces: un drum judeţean, localitatea neavând acces 

la calea ferată. 

             Şcoala din Slobozia  are o vechime de aproape două secole, primele atestări 

documentare datând din anul 1888. Chiar dacă şcoala a funcţionat ca instituţie cu intermitenţe, 

ea fiind distrusă în timpul celor două razboaie mondiale, cursurile s-au desfăşurat permanent, în 

diferite locaţii, în biserică sau chiar în case particulare. 

 Nu există documente care sã ateste existenţa certã a Şcolii Slobozia. Un document din 

anul 1883 precizeazã reînfiinţarea Şcolii Slobozia.  

Școala gimnazială Slobozia este școală coordonatoare, de ea aparținând încă două 

locații, respectiv Școala primară din satul Schitu Stavnic și Școala primară Slobozia (cunoscută 

până de curând sub denumirea de Școala Slobozia Vale). 

În ceea ce privește școala din locația Schitu Stavnic, documentele atestă că de la 

înființarea satului, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, timp de peste două secole, nu a 

existat local de școală. Și totuși, "cartea" se învăța cu sprijinul bisericii. Dascălii copiilor erau 

călugării care foloseau chiliile drept sală de clasă și cărțile bisericești ca manuale. 

  În anul 1950, secția învăţământului a închiriat casa lui Signea Alecu, iubitor al științei 

de carte și a transformat-o în scoală. În anul 1955, încep demersurile pentru construcția unei 

școli. Construcția școlii a început în anul 1957, cu sprijinul Primăriei Voinești și a muncii 

oamenilor din sat.  

    În toamna anului 1958, școala a intrat în funcțiune. Era prevăzută cu o sală de clasă, un 

hol mic, o cancelarie de dimensiuni reduse și o cameră a învățătorului. Deoarece la construcția 

școlii s-a folosit lemn de proastă calitate, școala riscă să se prăbușească. 
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    În vara anului 1994, sosește în Iași un grup de olandezi cu intenția de a înfrăți două sate 

din Olanda cu un sat românesc.   

    Din colaborarea cadrelor didactice care funcționau la Școala Schitu Stavnic (învățători 

Burcă Anton și Burcă Maria), Primăria Voinești și fundația olandeză Stichting Hulpgoederm 

Roemenic, s-a construit o școală nouă conform standardelor europene. Școala a fost dată în 

folosință pe data de 5 mai 1997.  

    În conformitate cu noile reglementări ce privesc restructurarea rețelelor școlare, Școala 

Gimnaziala Slobozia a devenit, prin decizia nr. 428/09.08.2004, unitate cu personalitate 

juridică, primind delegare din partea Consiliului Local al Comunei Voineşti de administrare a 

terenurilor și clădirilor.  

 

          • Tipul unității de învățământ 

         Școala Gimnazială Slobozia a purtat până în anul 2015 denumirea de Școala cu clasele     

I -VIII Slobozia.  

        Nivele de școlarizare sunt: preșcolar, primar și gimnazial. 

        Școala gimnazială Slobozia este școală coordonatoare, având încă două structuri: 

Școala primară Schitu Stavnic și Școala primară Slobozia (care până în anul 2015 era cunoscută 

drept Școala Slobozia Vale). 

 

• Formele de învăţământ  

Unitatea  noastră  şcolară oferă  servicii  educaţionale  copiilor, elevi și preşcolari, 

din  localităţile  Slobozia și Schitu Stavnic. 

        Forma  de  învăţământ  este  de stat, învăţământ de zi,  într-un singur  schimb  la  

structura Schitu Stavinc, unde pentru ciclul primar sunt două clase în regim simultan, respectiv 

în  două  schimburi la  Școala  gimnazială   Slobozia și la Școala primară Slobozia. Cursurile  

se desfaşoară  în limba  română, elevii aparținând la două etnii: română și romă. La Școala 

primară Slobozia există doar copii aparținând etniei rome, la Școala Schitu Stavinc există doar 

copii de etnie română. La Școala gimnaliază Slobozia, la clasa a V a, elevii sunt grupați în clase 

mixte. 

        Școala  gimnazială    Slobozia  funcţionează pe  trei nivele  de învăţământ : 

-preşcolar, la Gradiniţa  cu  program  normal  Slobozia  (o  grupă mixtă ), la Școala 

primară Schitu Stavinc ( o grupă mixtă) și la  Şcoala  primară  Slobozia  (o grupă mică și două 

grupe mixte), 
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-primar, la   Școala  gimnazială Slobozia, la Școala primară Schitu Stavnic și la Școala 

primară Slobozia, 

-gimnazial, la   Școala  gimnazială Slobozia. 

      Absolvenţii  învăţământului  gimnazial  de la  Şcoala  Slobozia sunt cuprinşi  în  procent de 

50 % în  forme de învăţământ liceal  sau  profesional în localităţile  Iaşi (municipiul Iaşi este  

situat  la  22  km  distanţă de  localitatea  Slobozia) sau  Miroslava, comună  situată  la  18  km 

distanţă  de  Slobozia. În anul şcolar  2015-2016  din  63 de  absolventi, 10 au  fost înscrişi  în 

învăţământul  profesional  şi 33 în învăţământul liceal. 

 

• Serviciile oferite (internet, cabinet medical, cabinet stomatologic, consiliere  

psihopedagogică)  

    Școala  gimnazială    Slobozia  beneficiază  de servicii de  Internet doar  la  corpul  A, la 

Școala Schitu Stavnic, iar la Școala primară Slobozia există un stick pentru Internet. În 

Școala primară Slobozi și în Școala gimnazială Slobozia există  reţea  de  calculatoare. În 

Școala gimnazială Slobozia există o  bibliotecă  cu aproximativ  2547 de volume, un teren de 

sport betonat, materiale sportive (bandă de alergat, masă de tenis, aparate pentru exerciţii 

fizice),  la dispozitia cadrelor didactice se află laptopuri cu conexiune la Internet, un 

videoproiector mobil și videoproiectoare și ecrane de proiecție în patru săli de clasă, cameră 

video-foto, multifuncţională. 

    Școala  nu are cabinet  medical sau cabinet stomatologic. 

   Serviciile  de  consiliere  psihopedagogică  nu se pot realiza pe  plan local, la nivelul 

unităţii noastre, şcoala  nu are  în schema de personal specialist  în psihopedagogie  sau  

pedagogie  specială. La  nivelul localităţii  funcţionează  Centrul de  zi  care oferă servicii –

educaționale pentru copiii de grădiniță proveniți din familii cu situație economică precară.  

 

IV.1.5. 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 
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comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă. 

 

IV.1.6. 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. 

 

IV.2. PRIORITĂȚI LA NIVEL NAȚIONAL 

 

          Dintre  priorităţile naţionale care se vor axa pe îmbunătăţirea actului educaţional din  

fiecare clasă, laborator, şcoală, sală de sport, astfel încât elevii să devină adevăraţii beneficia-

ri ai eforturilor umane şi financiare coordonate de unităţile abilitate şi responsabile, amintim 

următoarele:  

-  asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii şcolii, astfel încât fiecare persoană să  

beneficieze de un minim de educaţie;  

-  dezvoltarea unor competenţe cheie prin promovarea unui curriculum formal cât şi prin pro-

grame specifice tinerilor şi adulţilor;  

-  extinderea învăţării informatizate;  

-  fundamentarea ofertei de educaţie pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, din 

perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării coeziunii economice şi sociale;  

-  promovarea cu perseverenţă a echităţii în educaţie, precum şi ameliorarea permanentă a ca-

lităţii învăţării, astfel încât să fie respectate standardele de performanţă ale Uniunii Europene;  

-  asigurare calităţii proceselor de predare şi învăţare;  

-  educaţie prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare, care să asigure realizarea unui set de 

valori stabile şi coerente, şi care să determine la toţi actorii educaţiei, conduite favorabile  

unui stil de viaţă sănătos;  

-  realizarea şi monitorizarea învăţării permanente în vederea formării şi reînnoirii compe-

tenţelor necesare pentru o participare susţinută la dezvoltarea societăţii;  
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- realizarea reformei sistemelor de conducere şi administrare instituţională a sistemului naţio-

nal de învăţământ preuniversitar;  

- participare la programe europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, ca o     

condiţie esenţială în procesul de integrare europeană, dovedind capacitate instituţională a  

 

României de a derulare programe comunitare.  

 

 

 

IV.3.  PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE REGIONALE ȘI  LOCALE 

         

          Comuna Voinești este situată în partea de central – sudică a judeţului Iasi. Pe teritoriul 

acestei comune se intersectează următoarele coordonate geografice: paralela de 47°07'97" 

latitudine nordică cu meridianul de 27°43'55" longitudine estică. 

         Comuna Voinești are în componenţa sa următoarele localităţi: Voinești, Slobozia, 

Schitu Stavnic, Lungani, Vocotești. 

         Teritoriul comunei Voinești se învecinează cu următoarele comune: 

- la est: comuna Mogoșești, 

- la nord-est: comuna Miroslava, 

- la vest – nord-vest: comuna Horlești, 

- la sud – vest: comunele Mădârjac și Țibana, 

- la sud - comuna Mironeasa 

     La nivelul reţelei şcolare se impun următoarele măsuri:  

1. Optimizarea alocării resurselor, prin:  

-  concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu  rezolvarea problemelor de acces;  

2. Colaborarea şcolilor în reţea sau chiar formarea unor consorţii de şcoli, care împreună să 

realizeze:  

- o ofertă cuprinzătoare şi diversificată ;  

- colaborare pentru acoperire teritorială optimă ; 

-  diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi) ; 

3. Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi (promovarea 

unei atitudini favorabile față de programele Life Long Learning); 
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4. Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi varietate de opţiuni; 

5. Ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii competitivităţii econo-

miei rurale;  

6. Educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural specific şi resurselor 

naturale din mediul rural;  

7. Îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural ; 

8. Educaţie multiculturală ; 

9. Programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate; 

 

V. ANALIZA NEVOILOR 

 

V.1.  ANALIZA DIAGNOSTICĂ 

        Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi 

educare, susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară.  

        Învăţământul obligatoriu urmăreşte dezvoltarea competențelor elevilor astfel încât , după 

absolvirea școlii să fie capabili să ia decizii, să se adapteze cu ușurință formelor superioare de 

școlarizare și vieții sociale și să devină personalități independente.  

          În această etapă de reformă a învăţământului, de descentralizare a sistemului de 

învăţământ, se realizează o delegare a autorităţii decizionale la nivel local, crescând influenţa 

comunităţii locale asupra unităţii şcolare. Şcoala va trebui să-şi elaboreze oferta educaţională 

în raport cu nevoile şi cererea de educaţie din partea comunităţii. În acest fel şcoala îşi va 

spori independenţa decizională faţă de nivelurile ierarhice superioare ale sistemului şcolar, 

devenind tot mai dependentă de comunitatea locală, atât în privinţa opţiunilor educaţionale, 

cât şi din punct de vedere al resurselor umane, materiale şi financiare.  

        Misiunea şcolii şi a autorităţilor locale va fi de a stabili o strategie comună de rezolvare 

a tuturor problemelor cu care se confruntă şcoala. 

        Managerul şcolii trebuie să fie un exemplu de ordine şi corectitudine, de competenţă şi 

implicare managerială, iar organizaţia şcolară să fie model de promptitudine, seriozitate, co-

rectitudine şi implicare. Dacă aceste demersuri vor fi împlinite, atunci se vor obţine rezultate 

bune la învăţătură şi examene, comunitatea locală va respecta şcoala şi cadrele didactice.  
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        Ca urmare a aplicării porgramelor de reformă ale sistemului de educație, a aplicării pro-

gramelor de guvernare din ultimii ani care au început să acorde o importanță din ce în ce mai 

mare sistemului de învățământ, în ultimii ani s-au făcut în școală numeroase investiții mate-

riale, cu scopul de a facilita procesul instructiv – educativ.  

      Un dezavantaj pentru şcoala noastră este distanţa faţă de municipiul Iași, aproximativ 25 

km, ceea ce le determină pe cadrele didactice titulare din şcoală să se detaşeze mai aproape 

de casă. Cadrele didactice care suplinesc în şcoală pe o perioadă de un an nu îşi continuă ac-

tivitatea la noi în şcoală şi anul următor, această mobilitate a cadrelor didactice având conse-

cințe destul de semnificative asupra calității actului educativ și asupra colectivelor de elevi.  

 

 

 V.1.1. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

           Momentan şcoala dispune de o sală de calculatoare cu conexiune la Internet, de o bi-

bliotecă cu un fond de 2547 de volume, un teren de sport, materiale sportive (bandă de aler-

gat, masă de tenis, aparate pentru exerciţii fizice),  la dispozitia cadrelor didactice se află un 

laptop cu conexiune la Internet, videoproiector, cameră video-foto, multifuncţională. 

        În instituţia noastră predau cadre didactice calificate în proporţie de 93%, majoritatea 

fiind titulare, dar există şi un număr de 10 cadre didactice care sunt suplinitori calificaţi. 

       Elevii care frecventeaza şcoala noastră fac parte din două grupuri etnice: o comunitate 

română minoritară şi o comunitate de etnie romă, care este majoritară.   

       De-a lungul timpului populaţia şcolară a crescut ca urmare a ameliorării condiţiilor de 

trai dar şi trecerii majorităţii romilor la altă confesiune religioasă - penticostală- care este 

împotriva contracepţiei. Astfel că majoritatea elevilor provin din familii foarte numeroase, 

unele având chiar doisprezece sau treisprezece copii. 

       Majoritatea elevilor şcolii provin din familii cu o situaţie financiară precară, cu părinţi 

fără venituri, sau cu venituri mici, provenite din comerţul ambulant sezonier (flori, urzici, 

bureţi, pui etc.). Există, de asemenea, numeroase familiii care beneficiază de subvenţii sociale 

alocate de Guvernul României. 

       De asemenea, fenomenul migrator este foarte ridicat, mulţi copii având unul sau chiar 

ambii părinţi plecaţi din localitate, de multe ori chiar ei plecând pentru anumite perioade de 

timp împreună cu părinţii. Migrația internațională a devenit un fenomen îngrijorător, foarte 

multe familii plecând în Marea Britanie sau în alte țări europene, unii părinți luând decizia de 

a pleca în străinătate fără a depune la școală documente de retragere, ceea ce înseamnă că 

acești copii nu vor putea urma în străinătate nico formă de învățământ. Chiar și dintre elevii 
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care au depuse cereri de transfer, nu toți sunt înscriși la școli în străinătate.  În cazul mi-

graţiilor în străinătate, de cele mai multe ori revenirea în ţară este foarte dificilă, elevii având 

probleme de adaptare, unii dintre ei trebuind să repete clasa. Chiar şi acest lucru se face cu 

foarte mare dificultate întrucât mulţi elevi nu aduc actele de la şcolile pe care le-au urmat în 

străinătate.  

       Mulţi părinti ai elevilor sunt analfabeţi (unii nu au finalizat nici măcar ciclul primar) ast-

fel încât elevii nu beneficiază acasă de sprijin în realizarea temelor şi nici nu sunt stimulaţi de 

părinţi să urmeze cursurile şcolii.  De multe ori legătura familiilor cu şcoala este deficitară, 

fiind foarte puţini părinţii care vin să se intereseze de parcursul şcolar al copiilor lor. 

       Şcoala face permanent eforturi atât pentru reducerea abandonului, dar şi pentru stimu-

larea părintilor să se implice în educaţia copiilor lor.  

       Deşi nivelul de pregătire al elevilor este evaluat ca fiind unul slab, s-a observat că aceştia 

sunt atraşi de activităţile dinamice şi ludice, care se pliază foarte bine pe nevoile specifice 

vârstei. 

             V.1.1.1. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ  

         Așa cum structura psihologică a unei persoane defineşte personalitatea acesteia,  

conduita sa, at itudinea sa în diferite situaţ ii,  cultura unei organizaţ ii acţ ionează  

în mod similar, definind modul de acţ iune al organizaţ iei.  Acesta poate facilita sau 

împiedica schimbările organizaţionale.  

Fiind o combinație dintre istorie, traumă, succese și obiceiuri culturale reprezintă o forță   

puternică. 

          Reformele demarate în sistemul de învățământ românesc după 1989 s-au lovit de multe 

ori de rezistența la schimbare a cadrelor didactice din România, datorată în principal  totalita-

rismului  în care  s-au format și au activat aceste cadre didactice și care își perpetuează 

prezența prin percepții, mentalități, atitudini comportamentale. 

        Din perspect iva de a apropia școala de valorile europene, trebuie să cons-

truim o cultură organizațională care să includă principiile și valori ale: educației 

pentru viitor, educației permanente, educației pentru autogestiune, parteneriatul 

educațional,  calității în condiții de schimbare.  

Ne-am propus ca toate cadrele didactice care își desfășoară activitatea în Școala gimnazială 

Slobozia să își asume trei valori ale muncii de calitate: profesionalism – implicare – seriozi-

tate. 

Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt:  
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Perfecţionare continuă: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru 

dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse mate-

riale şi instrumente de lucru.  

Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii 

activităţii instructiv - educative din şcoală prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând 

toţi factorii educaţionali.  

Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, 

toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.   

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt, un 

management strategic în continuă perfecţionare, de practicare a leadership-ului, prin valorizarea       

învăţării instituţionale din experienţă.  

  S-a constituit o conducere democratică cu luarea deciziilor în comun. Are loc 

consultarea permanentă a şefilor de arii curriculare. Se acceptă propunerile şi iniţiativele 

profesorilor. În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, 

colaborare, spirit de echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ. 

   Există în şcoala noastră tradiţii, atitudini, stiluri de interrelaţionare, perspective comune 

de abordare a actului educaţional şi a rolului şcolii.. Există în şcoala noastră ritualuri  

încetăţenite şi încurajate de manager care salută călduros pe noii veniţi şi invită colegii să-i 

trateze cu afecţiune. În general debutantului nu i se dă un tutore profesional, ci este lăsat să şi-l 

aleagă singur, colegii îl primesc la ore în interasistenţe, îl consiliază în domeniul didactic, îl 

ajută să-şi proiecteze activităţile, i se dă de lucru în catedră ca să își valorifice la maxim 

potențialul și să aibă sentimentul de apartenență la grup.   Managementul democratic aplicat a 

creat posibilitatea de participare directă a colectivelor de părinţi la luarea actului decizional şi 

stabilirea obiectivelor de viitor din cadrul programelor de dezvoltare.  

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat 

deschis,caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este 

un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, 

colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea 

instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. În paralel cu procesul instructiv sunt 

organizate numeroase acţiuni cultural -educative, unele dintre ele devenite deja tradiţii ale 

şcolii. 

            Ne dorim ca trăsăturile dominante în şcoala noastră să fie cooperarea, munca în 

echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de 
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exprimare. Relaţiile dintre cadrele didactice să fie deschise, colegiale, de respect şi de sprijin 

reciproc. 

           Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarci-

nile sunt distribuite in raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorifi-

carea optimă a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori 

precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul 

pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare. 

           Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să işi 

pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILI-

TATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de 

pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în 

oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. 

             Pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi 

ale personalului din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă apli-

cabile, a fost elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme privind activi-

tatea elevilor, a cadrelor didactice şi personalului nedidactic, respectiv, prevederi referitoare 

la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători 

legali, cadre didactice şi vizitatori. 

   Activităţile extraşcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în comun de către 

colectivele de elevi şi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi drumeţii şi 

alte activităţi cu scop creativ. Păstrarea tradiţiilor şcolii reprezintă o preocupare permanentă a 

colectivului managerial şi a colectivului de cadre didactice. 

 

            V.1.1.2. ANALIZA DE TIP CANTITATIV  

           V.1.1.2.1. RESURSE MATERIALE 

  Școala  Gimnazială  Slobozia şi  structurile sale desfăşoară  activitatea  didactică  în  6  

clădiri. Destinaţia  acestor clădiri este  specifică  educaţiei în cadru  organizat, nu sunt  spaţii  

improvizate  sau degradate. 5 din cele 6 clădiri  au destinația specifică de şcoli, în timp ce una 

(Centrul de zi) este o clădire care apartine Primăriei Voinești și care este folosită de şcoala 

noastră temporar, atunci când numărul de formațiuni  de studiu este mai mare decât spatiul 

disponibil existent în școală.  

    Școala  Gimnazială  Slobozia  îşi desfăşoară  activitatea  în trei  corpuri de  clădire:  
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-corpul  A, are 5 săli de clasă, din care una este amenajată ca  laborator  de informatică cu 

20 de calculatoare conectate la Internet, o bibliotecă şcolară  cu aproximativ  2547  de volume, 

cancelarie, arhivă  şi spaţiu  de depozitare. În 4 din cele 5 săli de clasă sunt montate 

retroproiectoare și ecrane de proiecție. Aici îşi desfăşoară  activitatea 10 clase  de  gimnaziu  în 

două schimburi (clasele a VII a și a VIII a dimneață și claselel a V a și a VI a, după amiază). 

Clădirea  este încalzită  de sobe pe lemne, are tâmplărie de termopan, are apă  potabilă,  anual 

în școală  

având loc modernizări ale sălilor de clasă sau a spațiilor aferente (holuri, bioru, secretariat).  

  Şcoala  are un teren de  sport modern, betonat, realizat cu sprijinul Primăriei Voinești, 

iar în prezent a fost aprobat spre derulare, amenajarea unui teren de sport cu gazon sintetic. De 

asemenea, pentru orele de educație fizică și sport există material sportiv divers: masă de tenis, 

bandă de alergat, diverse aparate pentru exerciții fizice.  

- corpul B,  a fost terminat și dat în folosință în anul 2015 și a fost realizat printr-un 

proiect cu sprijinul Primăriei Voinești. Clădirea are 4 săli de clasă, și 3  grupuri sanitare (pentru 

fete, băieţi şi pentru cadrele didactice). Aici  îşi desfăşoară activitatea clasele de învăţământ 

primar, în două schimburi și o clasă din învățmântul gimnazial, în schimbul de dimineață.. 

Clădirea are dotări moderne, inclusiv apă  curentă şi centrală  termică pe lemne. 

- corpul C este de asemenea un corp reamenajat în anul 2015 pentru găzduirea grupei de 

grădiniță. Clădirea are două săli, una pentru activitățile învățământului preșcolar, iar cea de a 

doua sală găzduiește activități diverse, în funcție de necesități: ora de religie penticostală, sală 

de repetiții pentru trupele de dans ale școlii. 

   Structura Şcoala  Schitu Stavnic îşi desfăşoară activitatea  într-o  clădire cu 3  săli de  

clasă, cancelarie, spaţii de depozitare, grupuri sanitare pentru copii și unul pentru cadrele 

didactice.  Aici învaţă  5  clase de învăţământ primar,  în regim simultan (pregătitoare + clasa I 

și clasele a III-a + a IV-a), clasa a II-a şi o grupă  mixtă  de  grădiniţă. Clădirea   beneficiază  de  

apă  curentă, iar încălzirea  se realizează  cu sobe cu lemne. 

 

  Structura  Școala Primară Slobozia funcţionează  într-o clădire dată în folosință în anul 

2006, are  5 săli în care funcţionează, în două schimburi, o grupă de grădiniță și 9 clase ale   

ciclului primar, are apă  curentă iar  încălzirea se face cu o centrală  pe curent.  

În anul școlar 2016 – 2017 activitatea educativă s-a desfășurat și în clădirea Primăriei  

Voinești care găzduiește ”Centrul de zi”. În trei săli de clasă au învățat două grupe de grădiniță 

și o clasă pregătitoare. Clădirea are apă curentă și încălzirea se face cu sobe. 
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În anul școlar 2018- 2019 la Școala Primară Slobozia s-au realizat activități de 

reabilitare, astfel că aceasta la începutul anului școlar 2019- 2020 a fost dotată cu 4 grupuri 

sanitare (profesori, persoane cu dizabilități, fete, băieți), 1 sală pentru centrală și o sală pentru 

depozitarea materialelor de igienizare. Astfel, în Școala Primară Slobozia în cele 5 săli de clasă 

ce funcționează în două schimburi următoarele clase își desfășoară activitatea după cum 

urmează: grupa mixtă de grădiniță, clasele CP,  I și a II-a program de dimineață, iar clasele a 

III-a respectiv a IV-a urmează programul după-amiază. Clădirea are apă curentă, iar încălzirea 

se face cu ajutorul unei centrale pe lemne. 

 

V.1.1.2.2. RESURSE UMANE 

V.1.1.2.2.1. PERSONAL DIDACTIC 

 

În anul școlar 2016-2017 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică, 

formată din 39 cadre didactice. 

Personalul didactic (existent la 15 septembrie 2016) 

Personal 

didactic angajat 

Total Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu grad 

definitiv 

Fără 

definitivat 

Cadre didactice 

titulare  

22 - 10 4 8 - 

Cadre didactice 

suplinitoare 

calificate  

13 1 2 - 2 8 

Cadre didactice 

necalificate 

3 - - - - 3 
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În anul școlar 2019-2020 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică, 

formată din 33 cadre didactice. 

Personalul didactic (existent la 13 septembrie 2019) 

Personal 

didactic angajat 

Total Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu grad 

definitiv 

Fără 

definitivat 

Cadre didactice 

titulare  

28 - 15 1 9 7 

Cadre didactice 

suplinitoare 

calificate  

6 - 1` - 1 5 

Cadre didactice 

necalificate 

- - - - - - 

 

V.1.1.2.2.2. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

b. Personal didactic auxiliar  este format dintr-un secretar  (1 normă), uangajat pe durată 

nedeterminată, un contabil (0,5 normă) și un mediator școlar.  Total personal auxiliar: 3  

persoane, din care calificat pentru postul ocupat  3 persoane. Gradul de acoperire a posturilor 

existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare:   95%.     

c. Personal nedidactic 

–  Activitatea de administraţie este asigurată de 7 persoane, după cum urmează:  

– șofer -1 norma 

– muncitor calificat- 1 normă 

– îngrijitor- 2,5 norme 
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– fochist- 0, 5 normă 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor 

în vigoare:  90% 

 

V.1.1.2.2.3. PREȘCOLARI ȘI ELEVI 

a. Mediul de provenienţă  

Școala  Gimnazială  Slobozia  oferă  servicii educaţionale  copiilor  din localitățile 

Slobozia  şi satele  Schitu Stavnic.   Beneficiază de  educaţie toţi copiii  de vârstă  şcola- 

ră  şi preşcolară din cele  două localităţi menţionate anterior. Transportul elevilor din  

localitatea Schitu Stavinc  se  realizează  cu  microbuzul  şcolar. Microbuzul realizează  

3 curse zilnice pe traseul Slobozia – Schitu Stavnic și retur și transportă  un număr de  

36 elevi. 

 Datorită distanței foarte mari de la domiciliu până la școală,  Consiliul de 

Administrație al instituției a decis și transportarea elevilor din Slobozia care locuiesc la 

o distanță mai mare de 5 km față de școală. În acest sens, microbuzul efectuează  3 

curse până la Școala Primară Slobozia și retur, transportând un număr de 56 elevi. 

 

b. Număr de clase/grupe pe niveluri de învăţământ  

STRUCTURA NIVEL  DE  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

NUMĂR DE ELEVI/ 

PREȘCOLARI 

existenți  la sfârșitul sem. al 

I 2019 

NUMĂR DE 

CLASE/ 

GRUPE 

 

ȘCOALA PRIMARĂ 

SCHITU STAVNIC 
PREȘCOLAR 26 1 

PRIMAR 50 2 

ȘCOALA  PRIMARĂ 

SLOBOZIA 
PREȘCOLAR 78 3 

PRIMAR 235 10 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ   

SLOBOZIA 
PREȘCOLAR 19 1 

PRIMAR 119 5 

GIMNAZIAL 276 11 

TOTAL UNITATE  

ȘCOLARĂ 
 654 33 

 

● Clase cu predare simultană:  

- la Școala  Primară Schitu Stavinic sunt 2 clase  cu predare simultana (P+I+II, III+IV)  
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În anul școlar 2019- 2020 la Școala  Primară Schitu Stavinic sunt 2 clase  cu predare 

simultana (P+I, III+IV și o clasă de sine-stătătoare (clasa a II-a). 

● Evoluţia  populaţiei  şcolare  în ultimii  3  ani  şcolari, reprezentată  în tabelul  următori 

demonstrează o scădere continuă a populației școlare. 

STRUCTURA 

 

NIVEL  DE  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Nr. de elevi/ 

preșcolari  

existenți  în 

iunie 2015 

Nr. de elevi/ 

preșcolari  

existenți  în 

iunie 2016 

Nr. de elevi/ 

preșcolari  

existenți  în 

iunie 2017 

NUMĂR DE 

CLASE/ 

GRUPE 

 

ȘCOALA  

PRIMARĂ 

SCHITU 

STAVNIC 

PREȘCOLAR 

 

21 27 26 1 

PRIMAR 52 46 50 2 simultan: 

CP+I+II; III+IV 

ȘC.  GIM.   

SLOBOZIA 

PRESCOLAR 24 21 19 1 

PRIMAR 115 106 119 5 

GIMNAZIAL 291 295 276 11 

ȘCOALA  

PRIM. 

SLOBOZIA 

PRESCOLAR 45 50 78 3 

PRIMAR 244 225 235 10 

TOTAL 

UNITATE   
 792 770 654 33 

La începutul anului școlar 2018 – 2019 au fost înscriși în Școala Gimnazială Slobozia un 

număr de 529 de elevi:  460  școlari și un număr de 69  preșcolari: 

La structura Școala Primară Svhitu Stavnic au fost înscriși 67 de elevi și preșcolari, după 

cum urmează: 

- La grădiniță – 23 preșcolari 

- La cls. I – 13 elevi 

- La cls. pregătitoare  + cls. a II a – 10+6 de elevi: (10+6); 

- La clasa a III a + cls. a IV a – 14 elevi (11+4) 

Cls. 

preg. 

I II III IV V A V B VI A VI B VI 

C 

VII VIII 

A 

VIII 

B 

13 21 13 17 15 31 28 19 19 19 37 23 23 

STRUCTU-

RA 

 

NIVEL  DE  

ÎNVĂȚĂMÂNT 

NUMĂR DE 

ELEVI/ 

PREȘCOLARI 

NUMĂR DE 

ELEVI/ 

PREȘCOLARI 

NUMĂR DE 

ELEVI/ 

PREȘCOLARI 

NUMĂR 

DE 

CLASE/ 
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La structura Școala Primară Slobozia au fost înscriși 170 elevi și preșcolari; 

- La grădiniță – 32 preșcolari 18 la grupa mare și 14  la grupa mijlocie) 

 

Pregătitoare I II III  IV A IV B 

33 30 17 26 15 17 

 

La structura Școala Gimnazială Slobozia au fost înscriși  292 de elevi și preșcolari: 14  

preșcolari, 79 elevi la ciclul primar și 199 la ciclul gimnazial: 

 

           Preşcolarii şi elevii Școlii Gimnaziale Slobozia provin din două sate apropiate ale 

comunei (Schitu Stavnic şi Slobozia), majoritatea având o stare materială precară şi provenind 

 existenți  în 

iunie 2017 

existenți  în 

iunie 2018 

existenți  în 

iunie 2019 

 

GRUPE 

 

ȘCOALA  

PRIMARĂ 

SCHITU 

STAVNIC 

PREȘCOLAR 

 

26 24 23 1 

PRIMAR 50 46 43 3 

I 

SIM-

ULTAN: 

CP+II 

III+IV 

ȘCOALA  

GIMNAZI-

ALĂ   SLO-

BOZIA 

PRESCOLAR 19 10 16 1 

RIMAR 92 82 75 5 

GIMNAZIAL 227 191 191 8 

ȘCOALA  

PRIMARĂ 

SLOBOZIA 

PRESCOLAR 68 32 39 2 

PRIMAR 173 139 129 6 

TOTAL UNI-

TATE  ȘCO-

LARĂ 

 655 524 516 26 
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din familii foarte numeroase. Cei mai mulți dintre elevi sunt de naţionalitate romă si aparțin 

cultului penticostal (90% ). Chiar dacă elevii au naționalătăți diferite și aparțin mai multor culte  

religioase, nu au existat cazuri de segregare școlară. 

            Există la nivelul școlii un plan de acțiune pentru combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității. 

 Elevii din cadrul ciclului primar, cât şi cei de la clasa a VI a si  a VIII-a beneficiază de 

pregătire de specialitate suplimentară în vederea îmbunătățirii  rezultatelor la Evaluarea 

Națională. 

 

V.1.1. 3. ANALIZA  DE TIP CALITATIV 

V.1.1.3.1. REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI STAREA DISCIPLINARĂ LA 

SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 2016-2017 

        Procesul de analiză a progresului şcolar presupune o viziune comparativă a datelor 

statistice pentru anul şcolar curent şi  cei anterior.   

Indicatorii propuşi sunt:  

 ●  Numărul de elevi înscrişi: 805 

● Numărul de elevi veniți:  2 

● Numărul de elevi plecați:  153 

● Numărul de elevi rămași:  654 (PRIM.+GIM.) 

● Numărul de elevi promovați: 455 ( 69,57 %  ) 

● Numărul de elevi corigenți: 31  (  4,74 %) 

● Numărul de elevi repetenți: 11 ( 1,68 %) 

● Numărul de elevi retrași:       1 (0,15 %)  

● Numărul de elevi neșcolarizați: 30 ( 4,58%) 

● Numărul de elevi cu situația școlară neîncheiată 23 (3,51%) 

.● Numărul de absențe  total/din care motivate  33407/4175( 12,49%  din totalul  absențelor 

sunt  motivate). 

Procesul de analiză a progresului şcolar presupune o viziune comparativă a datelor 

statistice din anul  şcolar 2018-2019 şi  cei anteriori.  

Indicatorii propuşi sunt:  

● Numărul de elevi înscrişi: 460 

●Numărul de elevi veniți: 19 

●Numărul de elevi plecați: 40 

● Numărul de elevi rămași: 438 (PRIM.+GIM.) 

● Numărul de elevi promovați: 295 ( 67,35 %) 

● Numărul de elevi corigenți: 32  (7,30 %) 

● Numărul de elevi repetenți: 11 ( 2,51%) 

● Numărul de elevi retrași: 0 (0,0%) 
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● Numărul de elevi cu SSN: 8 ( 1,82%) 

● Număr de elevi neșcolarizați: 92 (21%) 

.● Numărul de absențe  total 44130 din care motivate  4735 (10,72 % din totalul  

absențelor sunt  motivate) 

 

 

Situația  școlară  comparativă pe ultimii șase ani școlari este : 

      

  SITUAȚIE ȘCOLARĂ  2014 

 Nr. elevi 

Iunie 2014 

Promo-

vați 

Corigenți Repetenți Neșco-

lariz. 

Sit. 

Neînch. 

Retrași 

Șc. Prim. 

Schitu Stavnic 

55 
50 - 5 - - - 

Șc. Primară Slobozia 256 211 - 5 5 5 - 

Șc. Gimnazială 

Slobozia 

395 
275 46 28 28 18 - 

Total 676 536 46 38 33 23 - 

%  79,28% 6,8% 5,62% 4,88% 3,4% - 

 

         SITUAȚIE ȘCOLARĂ  2015 

 Nr. elevi 

Iunie 2015 

Promo-

vați 

Corigenți Repetenți Neșco-

lariz. 

Sit. 

Neînch. 

Retrași 

Șc. Prim. 

Schitu Stavnic 
52 49 - 3 - - - 

Șc. Primară Slobozia 244 236 - 2 5 1 - 

Șc. Gimnazială 

Slobozia 
406 307 41 14 28 16 - 

Total 702 592 41 19 33 17 - 

%  84,33% 5,84% 2.7% 4,7% 2,42% - 

 

 

    SITUAȚIE ȘCOLARĂ  2016 

 Nr. elevi 

Iunie 2016 

Promo-

vați 

Corigenți Repetenți Neșco-

lariz. 

Sit. 

Neînch. 

Retrași 

Șc. Prim. Schitu 

Stavnic 
46 44 - 2 - - - 

Șc. Primară Slobozia 225 212 - 8 5 - - 

Șc. Gimn. Slobozia 401 282 50 18 34 17 - 

Total 672 524 50 28 39 17  

%  77,97% 7,44% 4,16% 5,8% 2,52% 0% 

   

     SITUAȚIE ȘCOLARĂ  2017 
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 Nr. elevi 

Iunie 

2017 

Promo-

vați 

Corigenți Repetenți Neșco-

lariz. 

Sit. 

Neînch. 

Retrași 

Șc. Prim. Schitu Stavnic 50 48 2 - - - - 

Șc. Primară Slobozia 172 159 5 4 5 8 1 

Șc. Gimn. Slobozia 319 248 24 7 25 15 - 

Total 541 524 31 11 30 23  

%  84,10% 5,73% 2,03% 5,54% 4,25% 0,18% 

 

     SITUAȚIE ȘCOLARĂ  2018 

 Nr. elevi 

Iunie 

2018 

Promo-

vați 

Corigenți Repetenți Neșco-

lariz. 

Sit. 

Neînch. 

Retrași 

Șc. Prim. Schitu Stavnic 46 44 - 2 - - - 

Șc. Primară Slobozia 139 105 - 34 30 - - 

Șc. Gimn. Slobozia 273 185 13 66 41 8 1 

Total 458 334 13 32 71 8 1 

%  72,92% 2,86% 22,27% 21,25% 1,74% 0,21% 

 

     SITUAȚIE ȘCOLARĂ  2019 

 Nr. elevi 

Iunie 

2017 

Promo-

vați 

Corigenți Repetenți Neșco-

lariz. 

Sit. 

Neînch. 

Retrași 

Șc. Prim. Schitu Stavnic 43 42 - 1 - - - 

Șc. Primară Slobozia 129 92 - 2 35 - - 

Șc. Gimn. Slobozia 266 161 32 8 57 8 - 

Total 438 295 32 11 92 8 - 

%  67,35% 7,30% 2,51% 21,00% 1,82% 0% 

 

NUMĂR ELEVI  AFLAȚI ÎN  SITUAȚIE DE ABANDON  ȘCOLAR 

 ANUL SCOLAR 2015 - 2016 

LOCATIE NR.ELEVI  MOTIVE 

SC. PRIM. SCHITU STAVNIC 0  -părinți plecați în alte localități (comerț ambulant); 

 -situație materială precară; 

 -căsătorie timpurie; 

 - lipsa motivației de a învăța  

SC.PRIM. SLOBOZIA 5 

SC.GIM. SLOBOZIA 34 

TOTAL 39  
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ANUL SCOLAR 2016 - 2017 

LOCATIE NR.ELEVI  MOTIVE 

SC.PRIM. SCHITU STAVNIC 0  -plecarea în străinatate a părinților sau a elevilor, fără a solicita 

documente școlare de transfer; 

 -neimplicarea părinților în educația copiilor; 

  - lipsa motivației de a învăța  

SC.PRIM. SLOBOZIA 9 

SC.GIM. SLOBOZIA 29 

TOTAL 38  

 

ANUL SCOLAR 2017 - 2018 

LOCATIE NR.ELEVI  MOTIVE 

SC.PRIM. SCHITU STAVNIC 0  -plecarea în străinatate a părinților sau a elevilor, fără a solicita 

documente școlare de transfer; 

 -neimplicarea părinților în educația copiilor; 

-căsătorie timpurie; 

  - lipsa motivației de a învăța  

SC.PRIM. SLOBOZIA 30 

SC.GIM. SLOBOZIA 54 

TOTAL 84  

 

ANUL SCOLAR 2018 - 2019 

LOCATIE NR.ELEVI  MOTIVE 

SC.PRIM. SCHITU STAVNIC 0  -plecarea în străinatate a părinților sau a elevilor, fără a solicita 

documente școlare de transfer; 

 -neimplicarea pșrinților în educația copiilor; 

- căsătorie timpurie; 

  - lipsa motivației de a învăța  

SC.PRIM. SLOBOZIA 44 

SC.GIM. SLOBOZIA 81 

TOTAL 126  

 

 

SITUAŢIA DISCIPLINARĂ 

Număr elevi cu nota scăzută  la  purtare  ( note între 7- 9.99) 

 În anul școlar  2013-2014     95 elevi    

 În anul școlar  2014-2015    109 elevi   

 În anul școlar  2015-2016     122 elevi   

 În anul școlar  2016-2017      71 elevi 

 În anul școlar  2017-2018    -  90 elevi 
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 În anul școlar  2018-2019     -  53 elevi 

 

Nr. elevi cu nota scăzută  la  purtare  ( note sub 7) 

 În anul școlar 2017 – 2018 - 25 elevi 

 În anul școlar 2018 – 2019 – 29 elevi 

 

 

  CÂTEVA  CONCLUZII  REZULTATE  DIN ANALIZA  SITUAȚIEI  ȘCOLARE 

a) Aspecte  pozitive (Puncte  tari) 

-  Numărul elevilor cu note scăzute la purtare s-a diminuat; 

- Creșterea procentului de promovabilitate și diminuarea procentului elevilor repetenți 

și corigenți comparativ cu situația din anul anterior; 

- recuperarea unor copii aflați în risc de abandon școlar, datorită eforturilor comune 

făcute de școală, Primărie (Asistența socială), Poliție; 

 

 

b) Aspecte  negative (Puncte  slabe) 

- a crescut numărul elevilor cu  situație  școlară  neîncheiată datorită migrării în 

străinătate, fără a solicita documente de transfer; 

 

       c) Amenințări 

             - în   fiecare  an școlar există elevi care părăsesc mediul  școlar  fără  să finalizeze  

cursurile gimnaziale. Acești  copii   rămân  în  familii pentru  munci  în gospodărie sau sunt 

lăsați să îngrijească frații mai mici . 

     -  violență  în  rândul copiilor; 

     - Scade  constant  interesul  familiei  pentru situația  școlară  a  copiilor; 

     - Fenomenul  de  migrație /remigrație  școlară afectează  grav  dezvoltarea  personalității  

copiilor  aflați  în  această  situație. 

 

    d) Oportunități 

      - Existența  la  nivel  local  a instituției  de  tip  Centru  de  zi  cu posibilitatea  organizării  

de activități  educative complementare  și de sprijin  familial; 
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    - Preocuparea  permanentă a  autorităților  publice  locale  pentru  crearea unui ambient 

corespunzător  de studiu. 

    - Existența unei firme de pază la Șc. Gimn.Slobozia, care a avut ca rezultat  diminuarea 

violenței și creșterea siguranței elevilor în incinta școlii. 

Numărul şi structura claselor pe nivele de învăţământ (an de studiu) la începutul  

anului  şcolar 2016-2017 este următoarea.  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultate  evaluarea  națională în anul  școlar 2016-2017 

     Evaluarea Naţională  la  clasa  a  VIII-a  s-a  încheiat  cu rezultate satisfăcătoare pentru  

şcoala  noastră. Din  73 elevi  înscrişi  la clasa a  VIII-a au  promovat clasa  35 elevi, 6 fiind  

neşcolarizaţi,  iar  15  fiind  în situaţie  de  corigenţă. 

      Din  28 de elevi înscrişi au fost prezenţi la  evaluare 26 de elevi. 4 au obţinut medii 

peste  5  ( procent  de promovabilitate  15,38 %). 
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      La proba  de  Limba  română  11 au  obţinut  nota  sub  5. Procentul de  

promovabilitate este de 42,30%. 

      La proba  de  Matematică 22 elevi  au obţinut  note  sub  5. Procentul de  

promovabilitate este de 15,38%.  

 

Repartizarea pe  tranşe  de  note  este următoarea: 

 

 

La clasa a VIII a au rămas la sfârșitul anului școlar 43 de elevi.  

 Dintre aceștia: - 12 au fost declarați promovați 

                  - 18 au fost declarați corigenți 

                  - 13 sunt declarați repetenți (toți repetenții sunt elevi neșcolarizați) 

Din cei 12 elevi promovați, s-au înscris la Evaluarea Națională 11 elevi. 

Toți elevii înscriși au fost prezenți la ambele discipline de exmen. 

Promovabilitatea a fost de 54,54 % (6 elevi obținând note mai mari de 5  la ambele 

discipline).  

Pe discipline de examen, promovabilitatea a fost: - 90,90 % la Limba și Literatura Română 

                                                                                - 54,54 % la Matematică 

A fost un număr de 6 elevi cu medii generale mai mari de 5, reprezentând un procent de 

54,54 %. 

Față de anul anterior se observă o îmbunătățire a rezultatelor, atât pe discipline, cât și a 

mediilor generale:  

Anul  Limba română  

(procent de 

promovabilitate) 

Matematică  

(procent de 

promovabilitate) 

Media 

(procent de 

promovabilitate) 

2018 69,23% 23,08% 45,15% 

2019 90,90 % 54,54 % 54,54 % 

  

Proba/ nr.note de 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

LIMBA 

  ROMÂNĂ 

- 3 5 3 10 3 - - - - 

MATEMATICĂ 1 5 13 3 4 - - - - - 
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În anul  școlar  2015-2016, din cei 63 absolvenți, 33 de  elevi au fost admiși la liceu,  14 

elevi au fost admişi la şcoala  profesională. 

În urma derulării etapelor de înscriere a elevilor în formele de învățământ superior, în 

anul școlar 2018-2019 din cei 43 de elevi absolvenți, s-au înscris la licee și școli profesionale, 

22 de elevi: 

  8  la liceu:                    2– Liceul Pedagogic ”Vasile Lupu”; 

                                     2- Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu”; 

                                     1 - Liceul  Tehnologic Căi Ferate; 

                                     1 - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări; 

                                     2 – Liceul Tehnologic Economic de Turism: 

 

  14 la școlile profesionale:  
                                    10 – Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu” Miro-

slava 

                                     3 – Colegiul Tehnic ”Ion Holban” 

                                     1 - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări 

 

Abandon şcolar / risc de abandon 

Anul școlar Nivel  2013-

2014  

2014-

2015  

2015 - 

2016 

2016 - 2017 Total  perioada 

  2013-2017 

Nr. elevi care 

 nu au  

frecventat  

școala 

Primar  9 5 6 9 29 

Gimnazial  34 27 33 29 123 

Total 43 32 39 38 152 

    

 

 

Relaţia cu comunitatea  

a. Parteneriate cu membri ai comunităţii locale, fundaţii, ONG-uri, altele  

            La nivel local  s-au încheiat și s-au desfășurat cu succes o serie de parteneriate șolare:  

 Biserica, sat. Slobozia – proiecul “Copiii de azi – Apostolii de mâine”. Acest 

parteneriat îşi propune reducerea violenţei şi creşterea toleranţei elevilor. 

 Cabinet medical Schitu Stavinc,  
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 Poliția Voinești  – a fost încheiat un  Plan local comun de acţiune pentru preve-

nirea şi combaterea violenţei în şcoală. 

 

La nivel județean au avut loc o serie de manifestări în parteneriat cu: 

  Teatrul „Luceafărul” Iaşi, 

  Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”,  

 Fundația Salvați Copiii, Iași,  

 CCD, IASI 

 ISJ Iași 

 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” – Locația ”Mihail Kogălniceanu” Iași – 

Proiectul ”Copil ca tine sunt și eu” 

 Școala gimnazială Răzvad /Dâmbovița- Concursul județean de Creație Artistico 

- plastică Paștele la români 

 Școala gimnazială Ion Creangă Iași- Concursul național Mărțișorul - tradiție și 

simbol 

 Liceul tehnologic special Ion Pillat Dorohoi/Botoșani - Concursul național De la 

suflet, la suflet, sfintele sărbători de Paște 

 Școala gimnazială Dimitrie Anghel Cornești/Iași - Proiect educațional Copil ca 

tine sunt și eu 

 Colegiul tehnic de Transporturi și Construcții - Proiect județean Pași spre 

viitorul unei cariere de succes 

 Liceul tehnologic agricol Mihail Kogălniceanu Miroslava/Iași - Programul     

Liceele agricole - Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii 

 Școala gimnazială Crucea/Iași - Proiectul județean Emoție de toamnă 

La nivel național 

 Asociaţia OvidiuRo 

 Unicef   

 Institutul de ştiinţe ale educaţiei 

 Holt România – FCSSCF  

 ANPCDEFP 
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     • Activități educative  de  impact desfășurate la nivel de școală 

 Ziua limbilor europene,  

 Halloween Party,  

  Proiectul Erasmus+ ”Caruselul șanselor”  

 Ziua Mondială a Educației 

 Serbarea Sărbătorilor de Iarnă,   

 Programe artistice – serbări şcolare organizate cu ocazia aniversării diferitelor 

momente importante din calendarul sărbătorilor religioase sau manifestări cultural – 

artistice desfășurate la nivel național (Sărbătorile de iarnă, Sărbătoarea Paștelui, Moș 

Nicolae, Ziua Unirii, Ziua Națională, Ziua lui Eminescu, Ziua romilor etc);  

 Activităţi de protecţie a mediului – „Let s do it, Romania!” etc.; 

 Activități de protecție/ siguranță/securitate a persoanei – „Educația rutieră – siguranța 

vieții”, „Stop accidentelor rutiere – viața are prioritate”, ”Crossul bicicliștilor”; 

 Activități de combatere și prevenire a violenței în mediul școlar – ”Siguranța pe  

                 Internet”, ”Spune ”Nu” violenței, ”Fii tolernat!” 

 Activități sportive: ”Cupa TymbarK”,  

 Activități de voluntariat: , „Săpămâna legumelor și fructelor donate” 

 Excursii și drumeții, vizitarea Grădinii Botanice Iași, vizitarea Grădinii Zoologice 

Bîrlad, vizite în Iași (vizionări de filme); 

 Vizionarea de spectacole (teatru)” la Teatrul „Luceafărul” din Iaşi; 

 Vizite la  diverse muzee și instituții : Muzeul Unirii, Palatul Culturii;   

 

• Proiecte de impact: 

Ziua Romilor,  

Comunitate – Copil – Familie ( Salvați Copiii) 

Împreună pentru copiii- ( HOLT ROMANIA ) 

Caruselul șanselor – Erasmus + 

 

Participare la concursuri/festivaluri: 

- Festivalul Cânt și joc de pretutindeni - secțiuni: muzică, dans - trofeu și diplomă; 

- Festivalul Muguri de cânt și joc - secțiuni: muzică, dans - trofeu și diplomă; 

- Festivalul de poezie, muzică și dans Vara Creștin - Europeană pe meleagui Corneștene 
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                                                    - secțiunea dans - premiul I 

                                                    - secțiunea muzică - premiul II 

                                                                                    - premiul III 

- Concursul Mărul regele fructelor - sectiunea desen/gimnaziu - premiul III; 

-  Concursul internațional Culorile toamnei - premiul II 

                                                                            -  premiul III  

- Concursul național De la suflet, la suflet, sfintele sărbători de Paște - secțiune felicitări -  

premiul I; 

- Concursul județean de Creație Artistico - plastică Paștele la români: - premiu I 

                                                                                                                         - premiul II 

                                                                                                                         -  premiul III; 

- Concursul național Mărțișorul - tradiție și simbol - premiul I; 

  În anul școlar 2018-2019 au avut loc un număr mare de activități educative, concursu-

ri, festivaluri, parteneriate. Cele mai relevante au fost:  

1. ZILE TEMATICE 

 ”Let’s do it, Romania!”- Ziua mondială a curăţeniei - sept 2018 

 Ziua europeană a limbilor -„ Vorbim diferit – suntem la fel”- sept 2018, prof. 

Crivoi Andrea 

 Ziua mondială a educaţiei- oct.2018, toate cadrele didactice 

 Ziua Mării Negre – oct. 2018, prof.Apostol Dorina, prof. Stegariu Lorina 

 Halloween-  oct. 2018, prof. Crivoi Andreea 

 Ziua internaţională a toleranţei - „Să fim toleranți – să trăim într-o lume mai 

bună!” - nov.2018, prof. Stegariu Daniela Lorina,     

                                                           prof. Apostol Maria Dorina, prof. Dascălu 

Aurica, prof. Lazăr Cătălina, prof. Carcea Coculeana 

 Ziua Naţională a României- „Toţi suntem români”,  dec. 2018, toate cadrele 

didactice 

 „Vine, vine Moş Crăciun”- dec. 2018, toate cadrele didactice, CL Voineşti 

 „Dor de Eminescu”- ian. 2019, diriginţii, învătătorii 

 Unirea Principatelor Române „Hai să dăm mână cu mână!”- ian. 2019, diriginții, 

învățătorii, educatoarele; 

 Ziua Mondiala a alimentației - „Suntem ceea ce mâncăm”,  înv. Ciobanu Oana, 

prof. Apostol Dorina 

 Ziua mondială antitutun - prof. Apostol Dorina 

 Ziua mondială a apei - prof. Paliștan Daniela, prof. Postelnicu Ana Maria 

 Ziua mondială a sportului - prof. Paliștan Daniela 

 Ziua învățătorului – au participat toate cadrele didactice 

 Ziua eroilor – înv. HribMihaela, înv. Nechita Paula, înv. MurariuRaluca, preot paroh 

Emilian Patriche 
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 Ziua iei românești - prof. Lazăr Cătălina 

 

2. CONCURSURI ȘI FESTIVALURI 

 ”Emoții de toamnă”- concurs județean Școala Lungani, prof. Crivoi Maria, prof.  

Dumitraşcu Crina 

 „În vacanță la țară”- concurs judetean Școala Gimnazială „Aron Vodă”, 

Aroneanu, Prof. Crivoi Maria, prof. Hoarţă Mihaela,     

                                                                                                                                                 

înv. Ciobanu Oana 

 „Zilele turismului”, ansamblul folcloric „Ulcica”, com. Miroslava, prof Lazăr 

Cătălina 

 „Tradiții strămoșești”, Școala „I. Romanescu”, Voinești, prof. Lazăr Cătălina 

 Concurs judetean„Cântec, joc și voie bună”, Școala Gimnazială „George 

Călinescu”, Iași. Premii:  

                                                                                   - Trofeul festivalului la dans- 

„Salba și ulcica”, prof. Lazăr Cătălina 

                                                                                   - premiul al III-lea- mesteșuguri 

strămoșești, prof.Lazăr Catălina 

                                                                                   - trofeul festivalului la 

interpretare- Pomană Flavian, Prof. Dumitriu Mihai Florin 

                                                                                  - mențiune- Rusu Sidonia, Prof. 

Dumitriu Mihai Florin 

 „Ziua minorităților”, teatrul „Luceafarul”, prof. Lazăr Cătălina - premiul al III-lea, 

ansamblul „Salba”; 

 „Festivitate 1 decembrie”, com Miroslava, prof. Lazăr Cătălina; 

 Festivalul Concurs “Supervedete de Dragobete”-  PROF.  DumitriuMihai Florin – 

Premii: 

                                                                                                                                       - 

Pomana Flavian (Premiul I) 

                                                                                                                                      - 

Rusu Sydonia (Premiul I) 

 Festivalul - Concurs "Tradițiile strămoșești în cântec, dans și creație populară”,  

prof. Dumitriu Mihai Florin - Premii 

                                                                                                                 - Bacinschi 

Raluca (Premiul I) 

                                                                                                                  - Pomană 

Flavian (PremiulIII) 

                                                                                                                  - Rusu 

Sydonia (Mențiune) 

 Concursul județean Kreatikon Junior – PROF. Dumitriu Mihai Florin – Premii: 

                                                                                                                  -Pomană 

Flavian (Premiul II) 
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                                                                                                                  - Rusu 

Sydonia (PremiulIII) 

 Festivalul Folcloric Național “cânt și joc de pretutindeni”- PROF.  Dumitriu Mihai 

Florin – Premii: 

                                                                                  -   Pomană Flavian – trofeu și 

diplomă de merit 

 Festivalul Județean “Cătălin Pop” – Palatul Copiilor-  prof. Dumitriu Mihai Florin 

– Premii:   

                                                                                                             - Pomană Flavian 

(PremiulIII) 

                                                                                                            - Rusu Sydonia 

(PremiulIII) 

                                                                                                            - Grupul vocal 

“Salba” (Premiul I) - Prof. Lazăr Cătălina 

                                                                                                            - Ansamblul de 

dans “Salba” (premiul III) - Prof. Lazăr Cătălina 

 Concursul județean de teatru “Edu teatru” –prof. Lazar Catalina – Premii:  

                                                                                                            - Premiul III 

                                                                                                            - Premiul pentru 

farmec personal – Butnaru Gabriela 

                                                                                                            -  Premiul pentru 

scenografie – prof. Lazăr Cătălina 

 

 Festivalul de teatru școlar “Sub Reflector”-  prof. Lazar Catalina – Premii: 

                                                                                                             -Trofeul 

festivalului pentru cel mai bun spectacol 

                                                                                                             - Premiul pentru 

regie 

                                                                                                             - Premiul Radio 

Iasi 

                                                                                                             - Premiul pentru 

cea mai bună actriță – Sima Denisa 

 Concurs național “Prietenii Pompierilor”-  prof. Crivoi Ciprian – Mențiune în 

clasamentul general 

                                                                                                                 - Premiul III – 

proba de ștafetă 400 m cu obstacole 

 Concurs IGSU “Cu viața mea apăr viața” - prof Crivoi Ciprian - Participare 

 Concurs Județean “Tetratlon”- prof. Crivoi Ciprian - Participare 

 Concurs fotografie “Sclipiri de primăvară”- prof. CrivoiAndreea 

 Festivalul județean KREATIVIS – secțiunea fotografie - Prof CrivoiAndreea – 

Premii:  

                                                                                                                - Butnaru 

Gabriela - premiul de originalitate 
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                                                                                                                - Mihai Adina - 

premiul de originalitate 

                                                                                                                - Teșchere 

Lenuța- premiul de originalitate 

 Parada ECO -  Prof. Crivoi Maria, înv. Murariu Raluca 

 

3. ACTIVITĂȚI SPORTIVE 

 Cross-ul Centenarului -  prof. Crivoi Ciprian 

 „Olimpiada Gimnaziilor”- prof. Crivoi Ciprian 

 „Cupa satelor”- prof. Crivoi Ciprian 

 „Ora de sănătate”- prof Crivoi Ciprian 

 ”Cupa Unirii”- prof. Crivoi Ciprian  

 „Jocuri sportive”- prof Palistan Daniel 

 

       4. CAMPANII 

 Campania globală pentru educație – mai - iunie 2019 

-14 activități realizate de 14 cadre didactice cu implicarea a 132 de elevi din ciclurile 

primar și gimnazial; 

 Campania de promovare a consumului de produse de panificație, lactate, fructe 

și legume; 

 

5. EXCURSII ȘCOLARE 

 ”Iașul în culorile toamnei”- prof. Hoarta Mihaela, prof. Crivoi Maria, înv. Ciobanu 

Oana 

 „Flori de toamnă”- Grădina Botanică - Iaşi, prof. Andrieş Roxana 

 Excursie la teatru, muzee,  Palatul Culturii, complex Palas -  

-clasa pregătitoare - înv. Murariu Raluca 

-clasa I- înv. Nechita Paula 

-clasa a II a- înv. Hrib Mihaela 

 Excursie Grădina Botanică – Cinema City- -15 elevi din clasele gimnaziale, prof. 

Crivoi Andreea, prof. Andrieș Roxana 

 

6. PROIECTE 

 „Școala pentru valori autentice” 

- Luna noiembrie 2018 - „Sănătate şi miscare”, 15 activităţi; 

- Luna ianuarie 2019- „Incluziune şi drepturile omului”- 20 activităţi; 

 Proiectul ”Împreună pentru copii” implementat de ISJ Iași și Fundația HoltIS  - 

aflat în perioada de sustenabilitate; Au avut loc 8 activități de educație parentală și 6 

activități de tipul ”Grădinița de familie”. 

 

7. ACORDURI DE PARTENERIAT:  
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 Asociaţia „Scutierii naturii”, jud. Bacău- ian 2019; 

 Şcoala „Aron Vodă”, Aroneanu, jud. Iaşi - sept-nov. 2018 (în cadrul proiectului 

„În vacanţă, la tară”); 

 Scoala Profesionala Lungani, jud. Iaşi - sept 2018, în cadrul proiectului 

judeţean „Emoţie de toamnă”; 

 Şcoala Gimnazială Poiana, structura Feredeni - nov. 2018, în cadrul 

proiectului educaţional „Naşterea Domnului - Bucurie sfântă”; 

 Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iaşi - oct. 2018, în cadrul 

proiectului european KA2 Adult Education „Arboreal Futures”; 

 Grădiniţa cu program normal „Licurici”, Slobozia; 

 Liceul  Tehnologic Economic de Turism  Iaşi - sept 2018 , în cadrul proiectului 

Euroscola cu titlul „Conectaţi la viitor prin educaţie”, prin promovarea platformei 

de consiliere online „Help Line- Consilierul alături de tine”; 

 Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, Slobozia -  în cadrul parteneriatului 

educaţional „Copiii de azi, apostolii de mâine” 

 Şcoala – Poliţie – Familie - Acord de parteneriat pentru prevenirea şi combaterea 

actelor antisociale, a infracţionalităţii juvenile şi a accidentelor rutiere; 

 Şcoala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voineşti, oct. 2018, în cadrul 

proiectului educaţional extraşcolar „Comori de suflet româneşti. Artă, datini, 

meşteşuguri tradiţionale”; 

 Asociaţia „eLiberare”, în cadrul programului de prevenire a traficului de 

persoane; 

 

   V.1.2. DIAGNOZA MEDIULUI  EXTERN 

Când ne referim la mediul extern, avem în vedere următorii factori: legislativi, 

economici, socio-culturali, demografici şi factorii contextuali ai organizaţiei educaţionale. 

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  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, 
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pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare 

instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 

Factorii legislativi  

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

aduce schimbări majore pe următoarele componente ale sistemului educaţional preuniversi-

tar:  

 Structura învăţământului preuniversitar 

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 compe-

tenţe: comunicare în limba română/limba maternă, comunicare în limbi străine, matematică, 

ştiinţe şi tehnologie, digitale, de utilizare a tehnologiei informaticii, sociale şi civice, antre-

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

 Examenele naţionale  

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

mitere 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 reprezentant al primarului, reprezentanţi ai consiliului local, reprezentanţi ai 

părinţilor dar şi un observator- reprezentant al elevilor (la liceu). 

 Finanţarea învăţământului  

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, fi-

nanţarea complementară şi finanţarea suplimentară. 

 Statutul cadrelor didactice  

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

teia, odată cu încheierea unui contract educaţional între unităţile de învăţământ şi 

părinţi. Este încurajată implicarea părinţilor în deciziile şcolii, fiind reprezentaţi în 

mod semnificativ în Consiliile de Administraţie, în Comisia de Evaluare si Asigurare 

a Calităţii. 
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V.1.2.1. ANALIZA P.E.S.T.E.  

(context politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) 

 

• 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; 

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; 
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 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.  

           

• 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 
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poate fi 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 proiectului planului de şcolarizare se ține seama de :  

1. analiza evoluţiei demografice a populaţiei şcolare, a densităţii acesteia,  a componenţei et-

nice; 

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

piate/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 am-

ploare 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 ele-

vilor. 

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

ganizată 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: 
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   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 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 pla-

nului 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.   
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V.1.2.2. Analiza nevoilor educaţionale şi de formare (SWOT)  

      V.1.2.2.1. 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 

- existența opționalului intitulat „Istoria rromilor”; 

- 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 

actualizat; 

- implementarea proiectului european Erasmus + KA 

229 Reading (2019-2021).  

- slaba implicare a unor elevi în propria lor 

dezvoltare, 

- 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 

- 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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activităţi pe placul şi în interesul acestora 

 

     V.I. 2.2.2 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 100%; 

- 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; 

- preocuparea constantă pentru comunicarea elevi- 

părinți; 

- număr tot mai mare de profesori implicaţi în 

activităţi de colaborare internă şi externă; 

- activităţi extraşcolare diversificate, în funcţie de 

interesele elevilor; 

- participarea cadrelor didactice la cursuri de formare 

în străinătate prin intermediul proiectelor Erasmus+  

- lipsa de interes a unor cadre didactice privind 

activităţile extracurriculare ; 

- insuficienta încadrare cu personal nedidactic; 

- fluctuația cadrelor didactice cauzată de 

imposibilitatea titularizării în raport cu scăderea 

numărului de elevi;  

- implicarea insuficientă a familiei în traseul 

educațional al elevilor.  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-  oferta de formare continuă a cadrelor didactice; -  scăderea populaţiei școlare datorită migrației; 
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- 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; 

- preocuparea permanentă pentru promovarea 

imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor; 

- aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi 

verbale în rândul tinerilor; 

- scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu; 

 

 

 

     V.1.2.2.3. Resurse financiare şi baza materială  

RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- toate spaţiile şcolare sunt modernizate (toate 

structurile dețin grupuri sanitare pentru profesori și 

elevi și centrale termice) ; 

-  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 este în curs de obținere a autorizaţiei sanitare 

de funcţionare  la  toate  clădirile; 

- biblioteca nu este informatizată;  

- 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; 

- lipsa  spaţiilor  pentru activităţi  culturale şi artistice, 

spaţiilor pentru pregătire suplimentară. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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-  descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare mai eficientă a f 

- scăderea numărului de elevi care determină 

diminuarea bugetului acordat școlii; 
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     V.1. 2.2.4. Relaţii sistemice comunitare şi internaţionale 

DEZVOLTAREA RELAŢIILOR SISTEMICE ŞI COMUNITARE 

 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

-  conducerea școlii 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 viața școlii; 
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PARTEA A 3-A – STRATEGIA PROIECTULUI  

3.1. Strategia proiectului  

3.2. Ţinte strategice  

      S1 Realizarea cadrului adecvat pentru educaţie de calitate  

      S2 Realizarea unui învăţământ axat pe metode active şi strategii centrate pe 

elev  

      S3 Promovarea dimensiunii europene şi multiculturalismul  

      S4 Utilizarea unui sistem eficient de comunicare  

       S5 Promovarea imaginii unităţii pe plan local, naţional şi internă  

 

3.3. Opţiunile strategice (în colaborare cu ţintele şi pe domenii funcţionale)  

3.4. Etape şi termene de aplicare a strategiei  

3.5. Resurse strategice şi rezultatele aşteptate  
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OBIECTIVE  STRATEGICE 

 

 

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 

învăţământului 

diferenţiat pentru 

asigurarea incluzinii  

copiilor cu CES şi  

prevenirea eşecului  

şcolar ; 

 

 - Realizarea de  

programe de pregăti  

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/ 

formațiilor . 

- 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 

autoritățile 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; 

 

- preocuparea de  

fonduri 

extrabugetare 

pentru dotarea 

școlii cu material 

didactic; 

 

 - 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 

didactice 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 

parteneriate cu 

CCD și alte 

instituții furnizoare 

de cursuri de 

formare; 
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Ţinta strategică      

Domeniul 

curricular 

Domeniul 

resurse  

materiale si 

financiare 

Domeniul 

resurse  umane 

Relatii comunitare 

3. Implementarea 

educației echitabile, 

desegregarea în 

procesul educațional și 

promovarea unei 

dimensiuni europene 

și multiculturale a 

școlii 

 

 

- Elaborarea la 

nivelul 

disciplinelor a 

unor strategii de 

promovare a 

multiculturalității- 

opționalul „Istoria 

rromilor”; 

 

- Activităţi  

extracurriculare  

complementare; 

 

- Realizarea de 

activități 

educative 

extracurriculare și 

extrașcolare în 

urma 

implementării 

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; 

- Facilitarea 

cunoașterii, 

dialogului și 

colaborării în 

relația părinte/ 

elev- cadru 

didactic; 

- 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 efi-

ciente  între 

profesori – ele-

vi,  profesori – 

profesor și pro-

fesori - părinți. 

 

- Promovarea, la 

toate discipli-

nele 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 

comunicare, 

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 

 

 

-  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, site 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; 

 

Ţinte strategice 

 

Ţinta 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; 

 

Ţinta 2 Realizarea unui învățământ axat pe metode active și strategii centrate pe elev; 
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Ţinta 3 Implementarea educației echitabile, desegregarea în procesul educațional și 

promovarea unei dimensiuni europene și multiculturale a școlii; 

 

Ţinta 4 Utilizarea unui sistem eficient de comunicare; 

 

Ţinta 5 Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, național și internațional; 

 

5.3. Opţiuni strategice 

Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizâd atingerea ţintelor propuse vor fi 

realizate prin mai multe căi, după cum urmează: 

 

Ţinta 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; 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

- Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru im-

plinirea și dezvoltarea personală; 

- Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a 

fi pregătit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a 

se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii; 

- Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica 

informațională, metodele activ-participativ; 

- Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare 

şi activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea compor-

tamentelor nesănătoase şi creșterea siguranţei elevilor; 

- Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi 

elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură; 

- Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei. 

 

Resurse strategice: 

- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

- Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 
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programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri 

de probleme, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echi-

pamente IT, birotică şi consumabile; 

- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, 

legislație actualizată; 

- Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști,  

formatori, mentori; 

- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

- Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ, Primărie, Consiliu local. 

 

Rezultate aşteptate: 

- Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu 

documentele de politică educaţională; 

- Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, 

procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

- Îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea Națională și creșterea numărului de elevi care ur-

mează forme superioare de învățământ; 

- Îmbunătățirea bazei materiale a școlii cu: grupuri sanitare interioare pentru două locații, 

modernizarea unui teren de sport cu gazon sintetic, dotarea tuturor sălilor de clasă cu retro-

proiectoare, recondiționarea/înlocuirea mobilierului școlar, diversificarea materialului didac-

tic; 

- Derularea a cel puțin trei proiecte de investiție în parteneriat cu autoritățile locale sau dife-

rite ONG – uri; 

- Scăderea numărului de acte de violență în școală și îmbunătățirea relațiilor interpersonale; 

 

 

Ţinta 2 Realizarea unui învățământ axat pe metode active și strategii centrate pe elev  

- Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea competenţelor acestora, necesare pentru 

împlinirea și dezvoltarea personală; 

- Implicarea activă a elevilor în activitatea didactică contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, 

de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi creative; 

- Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai 
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eficient de către cadrele didactice. 

- Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii impli-

caţi în actul instructiv – educativ și acest lucru nu se poate face decât prin schimbarea edu-

cației formale în una activ – participativă care să stimuleze implicarea, inițiativa și creativita-

tea elevilor. 

 

Resurse strategice: 

- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

- Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 

programe școlare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri 

de probleme, îndrumătoare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinelor 

de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile, ghidul de jocuri didactice elaborate de 

cadrele didactice din școală participante la proiectul Erasmus+ ”Caruselul șanselor”; 

- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, 

legislație actualizată; 

- Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști,  

formatori, mentori; 

- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor şi 

pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

- Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ Iași, Primărie, Consiliu local. 

 

Rezultate aşteptate: 

- Un număr cât mai mare de cadre didactice din școală vor realiza proiecte didactice și vor 

folosi strategii didactice bazate pe un demers activ – participativ; 

- Creșterea numărului elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare care să le 

pună în valoare creativitate și inițiativa; 

- Creșterea numărului de cadre didactice din școală care să fie formate pe tehnici și strategii 

moderne de predare - învățare ; 

- Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de serviciile educaționale orga-

nizate de școală; 

-  Îmbunătățirea fluxului activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat. 

 

Ţinta 3 Implementarea educației echitabile, desegregarea în procesul educațional și 

promovarea unei dimensiuni europene și multiculturale a școlii 
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Motivarea alegerii ţintei: 

- Misiunea școlii are în vedere dezvoltarea echilibrată a elevilor, în vederea acceptării 

diversităţii etnice, culturale şi individuale într-un mediu deschis, prietenos, tolerant, care 

asigură egalitatea de șanse, în vederea asigurării unei educații echitabile; 

- Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin parti-

cipare la proiecte naţionale şi europene. 

- Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi 

îndeplini misiunea. 

- Fiind o școală multietnică, cadrele didactice trebuie să promoveze multiculutralitatea, tole-

ranța,  să asigure egalitatea de șanse și să evite segregarea și discriminarea;  

- În vederea alinierii învățământului românesc la standardele impuse de Uniunea Europeană 

este foarte importantă promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a școlii. 

 

Resurse strategice: 

- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

- Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educaționale; mate-

riale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile, spațiu de lucru modernizat; 

- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ISJ Iași, site 

ANPCDEFP, legislație actualizată; 

- Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, 

formatori, mentori, responsabilul cu proiecte și programe; 

- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor im-

plementate și a activităților derulate şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

- Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ Iași, Primărie, Consiliu local, ANPCDEFP, Comi-

sia Europeană; 

 

Rezultate aşteptate: 

- Creșterea numărului de proiecte de parteneriat ( Erasmus+, eTwinning) implementate de 

școală ; 

- Creșterea numărului de cadre didactice din școală care vor participa la proiecte europene și 

la activități de promovare a multiculturalismului; 
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- Diminuarea numărului de acte de violențe din școală prin adoptarea de către copii a unei 

atitudini bazate pe toleranță și respect reciproc; 

- Creșterea numărului de părinți care participă la activitățile de promovare a multiculturalității 

și de diseminare a proiectelor derulate în școală; 

 

Ţinta 4  Utilizarea unui sistem eficient de comunicare; 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

- Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind 

corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu 

cele ale unităţii şcolare; 

- Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului 

de cadre didactice, orientat spre comunicare, cooperare, respect reciproc și spirit de echipă; 

- Îmbunătăţirea colaborării elevilor cu profesorii diriginți și cadrelor didactice în vederea 

creșterii repectului și încrederii reciproce; 

- Necesitatea diversificării căilor de comunicare cu factorii implicați în actul educațional; 

 - Necesitatea intensificării și eficientizării comunicării cu familiile elevilor; 

- Necesitatea răspunderii cu promptitudine diferitelor solicitări venite din exterior: ISJ, auto-

rități locale, beneficiari direcți și indirecți ai educației; 

 

Resurse strategice: 

- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

- Resurse materiale şi financiare: proceduri care reglementează comunicarea în școală dar și 

cu exteriorul, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ISJ Iași, canalul 

FTP, legislație actualizată; 

- Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, departamentul secretariat, purtător 

de cuvânt al școlii, mediator școlar; 

- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea acțiunilor deru-

late şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

- Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ Iași, Primărie, Consiliu local. 

 

Rezultate aşteptate: 
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- Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a comunicării eficiente între reprezentanții 

Consiliului clasei, între profesori – elevi și mediator școlar – cadre didactice ; 

- Valorificarea mai eficientă a resurselor materiale în vederea îmbunătățirii calității co-

municării (grupul yahoo al școlii, realizarea paginii WEB a școlii); 

- Îmbunătățirea relațiilor școală - comunitate; 

- O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

- Relaţia învățător-diriginte-elev va căpăta o altă dimensiune - dirigintele nu va fi doar man-

agerul clasei şi al activitǎţilor educative, el va crea coeziunea şi dinamica grupului, rezolvând 

cu tact pedagogic problemele grupului, diminuând astfel numărul conflictelor; 

- Creșterea numărului de activități cu participarea reprezentanților părinților și ai autorităților 

locale; 

 

Ţinta 5 Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, național și internațional; 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

-  Existența în școală a unui număr foarte mare de copiii talentați, care participă la activități 

de impact asupra vieții școlare; 

- Creșterea prestigiului școlii în rândul comunității locale, dar și la nivel județean și național; 

- Existența în școală a unor cadre didactice valoroase și dăruite meseriei a căror muncă 

trebuie făcută vizibilă; 

- Motivarea elevilor, cadrelor didactice și a părinților de a se implica în activitățile 

desfășurate la nivel de școală prin promovarea activităților în care se implică; 

- Creșterea dimensiunii europene a școlii  prin promovarea la nivel internațional; 

 

 

Resurse strategice: 

- Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

- Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, 

Pagina de Facebook a școlii, pagina WEB a școlii, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ISJ Iași, legislație 

actualizată; diferite site-uri de informare; 

- Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare ; 

- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea activităților de 

promovare şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
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- Resurse de autoritate şi putere : ISJ Iași , MEN, Primărie, Consiliu local. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

A)  CURRICULUM  

• Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de peste 

70%. 

• Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare 

cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.  

•  Creșterea numărului de activități de promovare a activităților din școală; 

 

B)  RESURSE UMANE  

• 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate 

pe particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;  

• 40% din numărul 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  

• Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate de curăţenie şi igienă; 

• Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară. 

• Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale 

sau internaţionale; 

• Realizarea paginii WEB a școlii; 

 

D) RELAŢII COMUNITARE  

• Creșterea numărului de părinți și reprezentanți ai autorităților locale care participă la 

activitățile realizate în școală. 

• Creșterea numărului de comunicate de presă și a evenimentelor de diseminare organi-

zate pentru promovarea activităților de impact organizate de școală; 
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• Creşterea   numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din 

municipiu şi judeţ; 

Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-uri pentru derularea de proiecte 

pe diferite componente educaţionale. 
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V. CONSULTARE, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  

PROIECTULUI 
 

       În elaborarea prezentului Proiect de Dezvoltare Instituțională, au fost consultați: 

 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru 

realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o; 

 reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptările acestora și modul în care au 

fost atinse până acum; 

- au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în 

etapele următoare. 

Consultările au fost realizate în perioada de elaborare a proiectului. 

Prezentul PDI intră în vigoare începând cu noiembrie 2019. 

          PDI este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente 

manageriale ale şcolii. 

      Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 

2019-2020, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii 

provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional.  

     Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a 

resurselor umane şi material-financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau 

nefavorabile, neanticipate, conjuncturale.  

      Conducerea școlii este răspunzătoare de realizarea obiectivelor din PDI și are datoria 

de a stabili direcțiile de acțiune și de a interveni cu măsuri de optimizare a acestora. 

    Se vor  monitoriza rezultatele obţinute în toate etapele de aplicare a PDI. 

   Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea  

propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a 

actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și extern, nivelul costurilor, 

oportunitatea continuării/ dezvoltării/diversificării acțiunilor. 

    Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale 

Consiliului de administraţie.  

    Planurile operaționale vor fi monitorizate de Comisia de evaluare și asigurare a calității 

(CEAC) și de comisia de evaluare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM)  . 

 Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le 

revin din planurile operaționale, cel puțin o dată la sfârșitul semestrelor. 
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 Concluziile  reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul 

anual privind starea învățământului din școala  noastră, și se vor stabili măsuri corective și 

ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de 

atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate semestrului încheiat. 

     Pe perioade scurte (anuale, semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot 

apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi 

cuprinse în Planul managerial anual al şcolii. Revizuirea PDI se va face, de regulă, la începutul 

anului școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul 

privind starea învățământului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de 

beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. 

    Monitorizarea se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în 

implementarea activităților, sau dacă planul de lucru trebuie modificat. 

 

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

 Fişe şi alte instrumente de autoevaluare  

 Chestionare  

 Evaluare externă  

 Rapoarte scrise  

 Şedinţe periodice  

 Fişe de analiză a documentelor şcolii  

 Ghiduri de bune practici  

 Ghiduri de observaţie  

 Situaţii statistice. 

 

 

 

INDICATORI DE EVALUARE: 

 

 80% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative  

 60% din numărul elevilor realizează progres școlar  

 Toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv  

 40% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi/sau extraşcolare  
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 5% elevi cu abandon şcolar  

 laborator de informatică funcţional 100% 

 toate activităţile sunt monitorizate. 

 două proiecte Erasmus + implementate și Eramus + KA 229 Reading 2019-2021 în 

desfășurare 

 funcționarea paginii WEB 

 cel puțin două activități de promovare a imaginii școlii anual (comunicate de presă, 

articole de promovare, activități de diseminare) 

  

MODALITĂŢI DE DISEMINARE: 

 

 afişarea PDI în şcoală, la loc vizibil, și pe site-ul școlii; 

 înaintarea unui exemplar Primăriei  

 prezentarea proiectului  și realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu 

participarea cadrelor didactice, elevilor, părinților şi membrilor comunităţii. 
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