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I. ARGUMENT 

 
Ca punct de plecare, la nivel general acceptat, planul de dezvoltare institu ional  al colii 

este elaborat i fundamentat în strâns  concordan  cu mediul si condi iile în care î i desf oar  
activitatea, inându-se cont de factorii care influen eaz  eficien a activit ii educa ionale: 

Sc derea num rului de elevi, ca urmare a sc derii natalit ii; 

Competi ia tot mai accentuat  între licee; 
Schimb rile educa ionale i manageriale generate de reformele educa ionale; 

Politica managerial  a colii i a comunit ii locale. 

Planul de dezvoltare institu ional  reprezint  voin a comun  a personalului didactic, a personalului 

didactic auxiliar, a personalului administrativ i a comunit ii (p rin i i reprezentan i ai prim riei), 
fiind elaborat pornind de la punctele tari i slabe (analiza SWOT) ale activit ii educa ionale, 

avându-se în vedere urmatoarele aspecte: 

Elaborarea i punerea în practic  a unei oferte educa ionale care s  permit  preg tirea unitar  i 
coerent  a elevilor de-a lungul celor trei niveluri de înv mânt preuniversitar pre colar, primar i 
secundar inferior. 

 Diversificarea ofertei de studiere a limbilor str ine în regim de trunchi comun i ca 
disciplin  op ional  pentru preg tirea examenelor de competen e lingvistice cu recunoa tere 
interna ional ; 

 Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor 

didactice cu rezultate academice deosebite; 

 Educarea în spiritul demnit ii, competen ei, integr rii merituoase; 
 Crearea unui mediu de lucru adecvat cerin elor unei educa ii moderne; 

 Stabilirea de parteneriate i schimburi culturale i derularea de programe extracurriculare în 
vederea dobândirii de competen e necesare integr rii în înv mântul superior i pe pia a 
muncii; 

 Profesionalizarea actului managerial; 

 Asigurarea unei baze materiale bune pentru desf urarea procesului educa ional i 
gestionarea eficient  a acesteia. 

 

În plan particular, adaptat la situa ia real  a colii Gimnaziale Bod a anului 2017, Planul de 
dezvoltare institu ional  va face leg tur  cu trecutul managerial, bazându-se pe liniile generale de 

lucru, aducând plus valoare pe fiecare segment, pentru ca viitorii 4 ani s  transforme mentalitatea 
înspre un management motivant, centrat pe competen , valoare uman , responsabilitate i pl cere a 
lucrului bine-f cut. 

Ca institu ie, coala Gimnazial  Bod reprezint  interfa a manifest  la nivel micro a 

obiectivelor strategiei na ionale, ca parte a Strategiei Europa 2020. Astfel c , efortul conjugat al 

partenerilor în educa ie ( coal , familie, prim rie) este menit s  asigure un traseu psihologic, 
cognitiv, fizic i social ascendent educabililor, pe baza celor opt tipuri de inteligen  (lingvistic , 
logico-matematic , muzical , spa ial , kinestezic , intrapersonal , interpersonal , natural ). 

Într-o societate a informa iei, ca cea în care tr im deja, este imperios necesar ca accentul 
educa iei s  cad  pe preg tirea copiilor, a tinerilor, pentru probleme care înc  nu au ap rut, pentru 
slujbe ce înc  nu s-au inventat! Pentru ace ti „homo zappiens” (termenul lui Wim Veen, prof. dr. 
Univ. Delft, Olanda), realitatea se schimb  cu un click sau cu o simpl  glisare pe ecranul vie ii. O 
turnur  de 90˚ într-o secund  li se pare normal , astfel c  strategiile noastre didactice trebuie s  aib  
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abilitatea de a ine pasul cu viteza schimb rii i s  contracareze liniile frânte ale zapp- rii printre 
informa ii, imagini, sunete, prin crearea uneia continue, coerente, puternice. 

Consider c  o strategie didactic  coerent  la nivelul colii trebuie s  prezinte elevilor prin 
interdisciplinaritate, o sintez  atât diacronic , cât i sincronic , a informa iei, prin metode atât 
tradi ionale care s  asigure reten ia diacronic , cât i metode moderne, activ-participative, care s  
asigure reten ia sincronic . 

Reu ita unei astfel de strategii va fi asigurat  de rela ia deschis  i lucrativ  dintre coal , 

I J i Prim rie la un prim nivel, apoi între coal  i alte institu ii conexe educa iei prin parteneriate 

educa ionale, la un nivel secund, rela ii gestionate fructuos de conducerea colii. 
 

 

CONTEXT LEGISLATIV: 

      
    Acest Proiect de dezvoltare institu ional  este conceput în conformitate cu urm toarele acte 

normative:  

 Legea Educa iei Na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare; 
 Legea nr. 53/ 24.01. 2003 Codul muncii, republicat ; 
 OMEN nr. 5079/2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi func ionare a 

unit ilor de înv mânt preuniversitar; 
 OM nr. 4.619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

func ionare a consiliului de administra ie din unit ile de înv mânt preuniversitar 
 OM nr. 4.742/ 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului 

 Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 
75/12.07.2005, privind asigurarea calit ii educa iei; 

 O.M.E.C.T. nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea strategiei pentru reducerea 

fenomenului de violen  în unit ile de înv mânt preuniversitar; 
 OMEN nr. 3004/04.01.2017 privind organizarea şi desf şurarea simul rii Evalu rii 

na ionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul colar 2016 – 2017; 

 OMEN nr. 5071/31.08.2016 privind organizarea şi desf şurarea Evalu rii Na ionale 
pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014-2015; 

 OMEN nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din înv mântul preuniversitar în anul şcolar disciplinele de 
înv mânt, domeniile şi specializ rile, precum şi probele de concurs valabile pentru 
încadrarea personalului didactic din înv mântul preuniversitar 2015; 

 OMEN 5123/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si de 

sfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul 
colar 2016 – 2017 i pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora; 

 OM 5561/7.10.2011 privind Metodologia form rii continue a personalului didactic 
din înv mântul preuniversitar; 

 OM nr. 3844/24.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unit ile de înv mânt preuniversitar 
 ORDIN nr. 5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspec ie a 

uni ilor de înv mânt preuniversitar 
 Raportul I.S.J. Bra ov, privind starea înv mântului bra ovean în anul şcolar 

2015/2016; 
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II. DIAGNOZA: 

 
2.1. Istoricul colii i al comunit ii 

2.1.1 Elemente de identificare a unit ii şcolare 

 
Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIAL  BOD 

Adresa: Str. Braşovului nr. 343, Bod, Braşov 

Tipul şcolii: Şcoal  cu clasele P-VIII, cursuri de zi  

corp A - Bod 

   ORAR:8,10-14,00 

corp B – Colonia Bod 

    ORAR: 7,30- 13,20 

 Structur  arondat : Gradini a cu program normal  corp A - Bod 

                                                  corp B – Colonia Bod 

                                       ORAR: 8,00- 12,00 

Limba de predare: limba român . 

 

2.1.2.  Repere geografice 
 

     Comuna Bod se afl  la 14 km de Braşov. Teritoriul 

administrativ al comunei este situat în partea central  a 
depresiunii Bârsei, la ieşirea Oltului din defileul care 

desparte Dealul Lempe  de mun ii Baraoltului, având 
urm toarele coordonate geografice: paralela 45 grade 43 

minute şi 45 grade 48 minute longitudine nordic  şi 
meridianul 25 grade 25 minute şi 25 grade 41 minute 

longitudine sudic . 

       Limitele geografice ale comunei sunt: Valea Oltului 

la nord şi est, Câmpul Înalt al Bodului în sud şi Valea Bârsei 
în vest. Ele constituie în acelaşi timp şi linia de separa ie 

între localit ile cu care se învecineaz : Araci şi Ariujd, din jude ul Covasna, şi Sânpetru, H lchiu, 

Feldioara şi Braşov din jude ul nostru. Forma de relief predominant  este esul str b tut de apele 
râului Olt şi afluen ii acestuia: Ghimb şelul şi Bârsa.  

Comuna Bod, prezent  pe aceste meleaguri din 
timpuri str vechi, descoperindu-se aici urme apar inând 
culturii Cucuteni-Ariujd din neoliticul târziu, are un curs 
istoric impresionant, fiind atestat  scriptic pentru prima 
dat  în 1368 cu numele de Villa Bathfalua, iar în 1528, 
primind numele s sesc Brendorf - „Satul ars”.  

Bodul este descris de Geo Bogza în Cartea Oltului: 

„...pe cerul sprijinit, jur împrejur, de m re e orizonturi 
crenelate, Fabrica de zah r de la Bod îşi profileaz  coşurile 
de c r mid , paralele cu piloanele metalice – şi mai înalte 
– ale postului de radiodifuziune. Oltul, oglindindu-le noutatea, nu uit  nicio clip  vechimea din care 
vine”. 
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Cele mai importante obiective ale comunei sunt reprezentate cu cinste de Fabrica de Zah r 
Bod, construit  în 1889, una din cele mai vechi din ar , ale c rei produse sunt foarte apreciate şi în 
str in tate.  

 Sta ia de radio a fost construit  în 1935, cea mai puternic  din estul Europei, singura din 

România, emi ând pe atunci cu o putere de 150 kw, mai apoi cu 2000 kw, sub supravegherea 
p rintelui radioului, Guglielmo Marconi. Acum emite doar cu 200 kw. În timpul celui de-al doilea 

r zboi mondial, în zon  s-au dus numeroase lupte pentru a r pi românilor emi torul de radio. Pe 
acest subiect s-au scris c r i, a fost f cut chiar şi un film („Emisia continu ”, 1985). 

În Bod a fost înfiin at  în 2002 compania de suplimente alimentare Dacia Plant,  ale c rei 
culturi de plante medicinale sunt profesionist tratate, astfel c  şi produsele sunt de o înalt  calitate, 
acestea fiind distribuite în peste 3000 de magazine. 

Corpul A al şcolii se afl  la intrarea în localitatea Bod dinspre localitatea Sânpetru, iar 

corpul B se afl  la intrarea în localitatea Colonia Bod, dinspre Stupini, dup  Fabrica de zah r, la 
100 de metri înaintea trecerii de cale ferat  înspre Bod.  

Râul Ghimb el, une te simbolic cele dou  localit i, atât de diferite mentalitar, iar coala, 
prin conducerea unic , î i propune s  dezvolte perspectiva comunic rii convergente, început  de 
directorii preceden i, prin valorificarea calit ilor resursei umane.  

                     Concursul jude ean de steme a 
eviden iat puterea de convergen  a copiilor! 

2.1.3.  Repere istorice 

Istoric, cinste face existen a a dou  monumente de 
comemorare a eroilor. Primul este cel din Bod, din Primul R zboi 
Mondial, pe placa acestuia fiind inscrip ionate urm toarele 
cuvinte: ’’Monument ridicat în memoria eroilor din Bod, c zu i în 
primul r zboi mondial, ridicat prin contribu ia locuitorilor 
comunei, sub îndrumarea înv torului Cherciu Gheorghe”, iar cel 
de-al doilea, ridicat în preajma g rii Bod din Colonia Bod, este 

dedicat eroilor care au ap rat sta ia de emisie radio din zon , în 
zilele de 24 şi 25 august 1944. 

Din punct de vedere religios, Bodul este un model de 
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divesitate şi comuniune confesional , în localitate existând o biseric  evanghelic  şi dou  biserici 
ortodoxe. 

În prezent, Şcoala Gimnazial  Bod este compus  din dou  corpuri ce s-au unit managerial în 
anul 2010. 

Corpul A al colii noastre a fost dat în folosin  în 8 noiembrie 1925 în Bod. Corpul B s-a 

înfiin at mai târziu, în anul 1963.  
A a cum toposul colilor s-a schimbat în timp, progresul iminent i condi iile socio-istorice, 

relocând institu iile, în perspectiva viitorilor ani se urm re te modernizarea radical  a colii 
Gimnaziale Bod, prin realizarea de c tre Prim rie a unor programe de mare amploare atât spa io-

material , cât i educa ional : Un proiect vizeaz  înfiin area unei gr dini e cu program prelungit, 
care s  uneasc  fizic i spiritual comunit ile i s  atrag  prin calitate atât copiii colariza i în alte 
loca ii, cât i copii din afara comunit ii; un alt proiect urm re te aducerea colii la standardele 

materiale i educativ-calitative ale prezentului, în încercarea alinierii la Strategia UE. 

 

 

2.2.  Cultura organiza ional  

 
Cultura organiza ional  e ca un om: se construie te greu i se schimb  i mai greu. Dar, ca 

organiza ia s  supravie uiasc , cultura organiza ional  trebuie s  se schimbe. Schimbarea vine în 
momentul în care un nou lider propune o alt  cale de a atinge intele strategice ale devenirii vie ii 
colare. Pornind de la premisa c  oamenii colii sunt o familie, atunci coala are via  lung , câ tig  

o consisten  durabil , ce va imprima elevilor i comunit ii o continuitate, o stabilitate moral , 
emo ional  i social . Comunitatea se înt re te, elevii vor prinde r d cini, ce-i vor în l a într-un 

zbor con tient, ce-i va motiva s  reu easc  în ar , mirajul emigr rii disipându-se. Gândind „în afara 
cutiei”, via a nu e decât o literatur  în mi care, deci s-o scriem împreun ! 

Tipul dominant de cultur  al organiza iei noastre este cultura de tip sarcină. Acest tip de 

cultur  este centrat pe exercitarea sarcinii şi orientat spre persoan . Sarcinile sunt distribuite în 
raport cu poten ialul indivizilor, valorificarea maxim  a acestuia fiind una din valorile de baz . Sub 
raport managerial se practic  o conducere flexibil  şi stimulativ , bazat  pe valori, cum ar fi: 

încrederea în om, în capacit ile sale creative şi de autocontrol. Cadrele didactice se simt implicate 

stimulativ în procesul educa ional şi totodat  au încredere în organiza ie. 
Cultura centrată pe sarcini este specific  organiza iilor cu structur  matriceal  în care 

autoritatea realiz rii unor proiecte concrete este delegat  unor echipe de lucru. Caracterizat  drept 
cald  şi prietenoas  este preferat  de mediile puternic profesionalizate şi dinamice.  

Cultura de ,,tip Sarcin ” are o structur  ce poate fi reprezentat  printr-o re ea rectangular  
unele fire ale re elei fiind groase sau mai rezistente decât celelalte, iar puterea şi influen a fiind în 
mare parte, localizat  în noduri. În cadrul acestei culturi accentul este pus pe executarea sarcinii.  

Valorile promovate sunt creativitatea, lucrul în echip , realizarea obiectivelor comune 
înaintea celor individuale, încrederea în oameni, autodirijare şi nivel ridicat de responsabilitate.     
Totuşi promovarea unei astfel de culturi poate implica un cost ridicat deoarece realizarea sarcinilor 
se bazeaz  pe numeroase discu ii şi şedin e, pe încerc ri şi pe înv are din experien .   

Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în 
capacit ile lor creative i de autocontrol. A fost elaborat Regulamentul de Ordine Interioar  care 

cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic.        
          Pledând pentru evolu ie, ca lider al acestei organiza ii, îmi propun s  îndrept cultura „de 
sarcini” înspre cultura “de persoane” în care fiecare individ este important în organizatie, directorul 

facilitând comunicarea, consilierea, coordonarea activit ii i asigurând consultan  implementând 
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astfel stilul motivant, stil ce presupune “promovarea condi iilor care cuprind creativitate, moral  şi 
eficien   ridicat  de c tre echipe care ac ioneaz  sinergic” (cf. grila managerial  a lui Blake i 
Mouton). Fiecare membru al organiza iei este important i indispensabil, va fi mereu motivat s  se 
implice pornind de la deviza:  

 

„FII SCHIMBAREA PE CARE VREI S-O VEZI ÎN LUME” (Gandhi) 

 

 

2.3. Analiza cantitativ  i calitativ    
Diagnoza mediului intern şi extern: 
Informaţii de tip cantitativ: 
 Popula ia şcolar : la sfâr it de an colar 2016-2017 

 

Nivelul de înv mânt Total num r de 
clase  

Total num r 
de elevi 

Num r de elevi 

Corp A Corp B 

Pre colar 5 94 54 40 

Primar 10 170 102 68 

Gimnaziu 8 146 71 75 

 

 Provenien a: mediu rural; 
 Situa ia şcolar : la sfâr it de an colar 2016-2017 

 

Existen i la 
sfâr itul anului 

 Corp A Corp B 

 Promova i 159 130 

 Corigen i 3 1 

 Repeten i  15 13 

Fete   74 67 

B ie i  103 77 

CES  7 (3 – primar, 4 - gimnaziu) 8 (1 - primar, 7 - gimnaziu) 

 

 Promovabilitate comparativ   
 

Promovabilitate 2015 Corp A Corp B coal /nivel 
Primar  97% 96% 97% 

Gimnazial  87% 80% 81% 

coal   92% 

Promovabilitate 2017 Corp A Corp B coal /nivel 
Primar  92% 96% 94% 

Gimnazial  86% 71% 79% 

coal  87% 

 

 Indicatori de evaluare a performan ei: 
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Rata de promovabilitate: se constat  o sc dere la o distan  de doi ani, datorat  unui accentuat 
traseu regresiv al interesului fa  de coal , incluzând în acest concept atât calitatea actului didactic, 
nivelul de implicare emo ional  a personalului didactic, nivelul de implicare emo ional  i 
stimulativ  a p rin ilor, nivelul de implicare cognitiv  al elevilor, cât i nivelul de manipulare 
mediatic . 

Ponderea elevilor cu rezultate bune si foarte bune: 60%; 

Rata abandonului şcolar: 3 %; 

 

 Personalul colii: 

 

Cadre 

didactice/nedidactice 

prescolar  primar gimnazial 

titulare 4  8 9 

deta ate -  - 1 

suplinitoare total 1  2 5 

calificate 1  2 5 

 necalicate -  - - 

Personal cur enie 6 

Muncitori de între inere 1 (2 x 0,5) 

ofer 1 

Secretar 1 

Informatician 0,5 

Contabil 0,5 

 

 Evaluare Na ional , 2017 
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 Limba i literatura român  

Procent de promovabilitate 

 2017: 76,19% 

 2016: 52,63% 

 2015: 94,73% 
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 Analiza statisticilor: 

Analizând statistic procentele de promovabilitate la EN VIII, se constat  per ansamblu o fluctua ie 
considerabil , care m soar  nivelul de interes al genera iilor, greu controlabil. Pe disciplinele de 

examen, se observ  c  rezultatele mai slabe sunt la matematic , astfel c  va fi nevoie ca pe viitor s  
se pun  accent pe g sirea de strategii noi care s -i mobilizeze pe elevi s  înve e mai bine. 

 Continuarea studiilor, raportat pe ultimii trei ani:  

Absolven ii no tri s-au îndreptat atât spre Colegiul Na ional Andrei aguna (1 - 2016); Colegiul 

Na ional Unirea (2 - 2016, 2 - 2015); Colegiul Na ional de Informatic  Grigore Moisil (2 - 2015, 3 - 

2014); Colegiul Na ional de tiin e Grigore Antipa (1 - 2016, 1 - 2015); Colegiul Na ional 
Economic (1- 2016, 4 – 2015, 1 - 2014), Colegiul Emil Racovi  (1 – 2015, 1 - 2014), cât i spre 
Colegiile Tehnice: Mircea Cristea (4 – 2016, 1 – 2015, 1 - 2014), Transilvania (1 - 2016), Maria 

Baiulescu (1 – 2016, 3 - 2014), Silvic (2 – 2015, 1 - 2014) i colile profesionale (Kronstadt). 

 

 Starea cl dirilor: bun   

În perioada 2013-2017 s-au realizat urm toarele lucr ri: 
 

Procent de promovabilitate 

 2017: 61,90% 

 2016: 42% 

 2015: 90% 

 

Procent de promovabilitate 

 2017: 100% 

 2016: 79% 

 2015: 95% 
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Corpul A, Bod: Corpul B, Colonia Bod 

 Schimbare acoperi   Zugr vire exterioar  a colii 
 Montare paratr snet  Schimbare acoperi  

 Repara ii gard exterior  Montare paratr snet 

 Reabilitare centrale termice  Înlocuire gard i poarta de acces 

 Realizare drenaj coal   Automatizare central  termic  

 Reamenajare sala de sport  Reamenajare sala de sport 

 Supraveghere video  Asfaltare curte interioar  

 Igienizare s li clase  Amenajare sal  informatic +bibilotec  

 Instalare fibr  optic   Supraveghere video 

  Igienizare s li clase 

  Înlocuire gard 

 

 Nivelul dot rilor cu resurse educa ionale: 

 Şcoala are în dotare planşe, h r i, aparate de proiec ie (10 videoproiectoare), materiale 

didactice, specifice laboratoarelor de fizic , chimie, biologie, exist  dou  cabinete de informatic  

(cu câte 14 calculatoare, 2 imprimante), 2 faxuri, 4 copiatoare, 4 imprimante, dou  amplificatoare 
de sunet. În incinta Corpului A func ioneaz   biblioteca comunei. În Corpul B exist  implementat 

programul Biblionet în colaborare cu Biblioteca Jude ean  Bra ov. 


 Finan area:   - costul / elev; 

                          - din bugetul local; 

                      

 

Informţii de tip calitativ: 
 Ambianţa în unitatea şcolară: cultura predominant  este de tip sarcin , atmosfera 

este destins , lucrativ , conflictele sunt rezolvate profesionist, în spiritul promov rii 
valorii i calit ii actului didactic. 

 Relaţiile dintre director - personal, profesori - profesori, profesori - elevi se bazeaz  

pe comunicare, colaborare, respect reciproc. 

 Mediul social de provenienţă al elevilor: în urma efectu rii analizei mediului social 

de provenien   a elevilor, s-au constatat urmatoarele: 

- majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat (venituri mici, şomaj, condi ii 
modeste de via ); 
- condi ii grele de trai: locuin e necorespunz toare (probleme sanitare, num r mare de copii în 
cadrul aceleiaşi familii), mediu ambiant necorespunz tor, lipsa locurilor amenajate de joac ; 
- nivelul sc zut de cultur  şi educa ie; 
- distan a mare fa  de  Braşov şi lipsa mijloacelor de culturalizare; 
- lipsa de timp a p rin ilor, dar i lipsa educa iei parentale genereaz  lipsa de supraveghere şi de 
îndrumare a copiilor; 
- modele comportamentale negative: abandon şcolar, furturi, be ie, nerespectarea normelor de 

igien , limbaj vulgar; 
- apari ia şi adâncirea diferen elor între s raci şi foarte boga i – generatoare de posibile conflicte; 

 Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine preg tite din punct de vedere 
profesional, fapt constatat în urma inspec iilor frontale sau de specialitate, 
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rezultatelor ob inute, interesul în ceea ce priveşte participarea la cursuri de 
perfec ionare. 

 Managementul unităţii şcolare: se desf şoar  pe baza planului managerial, în colaborare cu 

membrii Consiliului de Administra ie şi a Consiliului profesoral. Cadrele didactice sunt 

organizate în comisii pe arii curriculare, fiecare arie având un responsabil. Exist  comisii de 

lucru pe probleme. Responsabilii de arie curricular  şi ai comisiilor de lucru întocmesc 
planul managerial al comisiei de care r spund, organizeaz  i monitorizeaz  activitatea 
comisiei. 

 

 

2.4. Analiza comunit ii: 
 

Implicarea p rin ilor în activit ile manageriale este în sc dere, Consilierul educativ 

întâmpinând greut i în comunicarea cu Comitetul Reprezentativ al p rin ilor. Exist  disponibilitate 

din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asisten a acordat  p rin ilor (se organizeaz : lunar 
întâlniri-lectorate şi s pt mânal consulta ii individuale cu p rin ii, dar la care pu ini p rin i 
particip ). Exist  p rin i care manifest  dezinteres fa  de şcoal  şi educa ia elevilor, ceea ce se 
reflect  în comportamentul copiilor, în atitudinea lor fa  de şcoal . Un rol important în 
contracararea acestor disfunc ionalit i îl au atât profesorul intinerant, cât şi profesorii dirigin i i 
profesorul de religie. 

S-au dezvoltat rela ii bune, de parteneriat, întemeiate pe cunoaşterea, aprecierea şi înt rirea 
rolului şcolii în comunitatea local . Cadrele didactice şi elevii particip  la activit ile realizate în 
cadrul comunit ii. Şcoala colaboreaz  fructuos cu autoritatea local  în ceea ce priveşte repartizarea 
fondurilor necesare pentru între inerea şi repararea şcolilor. 

Şcoala are rela ii de parteneriat cu Poli ia de Proximitate în vederea asigur rii  siguran ei 
elevilor, pentru combaterea delincven ei juvenile şi pentru realizarea unor ore de educa ie rutier  cu 
participarea cadrelor de poli ie.  

Ca statistic  de referin , putem observa num rul dispropor ionat al locuitorilor, ceea ce 
sugereaz  o disfunc ionalitate ce se propag  dinspre pia a muncii înspre familie i coal : 

Dac  în Bod num rul locuitorilor este de ~ 3000, iar în Colonia Bod ~ 1850, putem în elege 

c  num rul mic indic  o migra ie a for ei de munc , p rin ii pleac  în str in tate.  
Pe de alt  parte, dac  per ansamblu avem 3900 majori i 950 minori, înseamn  c  popula ia 

este îmb trânit  i are nevoie sus inut  de schimbare, de atragere atât a educabililor prin ridicarea 

calit ii actului educativ, cât i a for ei de munc  prin încurajarea economic  dat  de posibile start-
up-uri. 

Etnic i religios, comuna Bod prezentific  o diversitate cultural-social , ce poate s  produc  
atât unitate dezvoltatoare, cât i o concuren  a orgoliilor. Ceea ce va încerca coala va fi c utarea 
i sprijinirea unit ii în eterogenitatea aceasta religioas , cultural  i etnic . Dac  în Colonie avem 

93% etnie român , 6% etnie maghiar , 1% - sa i, rromi,  în Sat propor iile se schimb  în cazul 
popula iei maghiare (1%) i celei rrom  (6%). Religios, etina român  se împarte i ea în ortodoc i i 
catolici. 

Legat de situa ia financiar  general , care la rândul ei genereaz  derapaje pe care coala cu 
greu le poate corecta (poate doar cunoscând bine situa ia), num rul de asista i sociali, în eviden a 

Prim riei, este foarte mic - 12 persoane, dar num rul familiilor dezorganizate, monoparentale, 

estimat este in jur de 150. Locurile de munc  ce sus in o parte din economia local  sunt  Dacia 

Plant, Fabrica de Zahar, Tehmin, Olimpus, mici magazine cu minim de angaja i. 
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Astfel c , situa ia familial  general  este una grea, dificil de gestionat în timpul scurt 
petrecut de copil în coal . Atragerea înspre o coal  a p rin ilor va ine de motivarea adul ilor 
pentru educa ia copiilor, ce sper m s  o realiz m cu sprijinul Comunit ii locale prin intermediul 
proiectelor i programelor în parteneriat. 

La nivel local, în Comuna Bod exist  un Master Plan pe mai multe domenii: s n tate, 
educa ie, cultur , administra ie public , sport i dezvoltare edilitar . În ceea ce prive te educa ia, la 

nivelul comunei Bod strategia pentru educa ie implic  construc ia unei cl diri pentru Gr dini  cu 

program prelungit pentru 160 de copii i a unei cl diri pentru coala Primar  cu after school, cu o 

capacitate de aprox. 200 copii. Obiectivele sunt la faza de Proiect Tehnic, iar demararea 

construc iilor (pentru ambele obiective) se estimeaz  c  vor începe în luna Mai-Iunie 2018 cu 

finalizarea 01 septembrie 2019.  

Acest proiect de dezvoltare institu ional  î i propune ca pe termen lung s  readuc  educabilii 
comunei în coala Gimnazial  Bod; s -i integreze pe cei cu nevoi speciale, astfel încât s  aib  o 
ans  în ocuparea for ei de munc ; s  dezvolte un mediu propice excelen ei în educa ie. 

      

 

Parteneri sociali: 
- Prim ria comunei Bod; 
- Biserica ortodox  Bod-Sat 

- Biserica ortodox  Bod-Colonie   

- Biserica Evanghelic  Bod 

- Sec ia de Poli ie Bod; 

-Asocia ia Vatra Harmanului; 
-Directia General  de Asisten  Social  i Protec ia Copilului; 
-Centrul cultural Musashino, Bra ov 

-Direc ia Antidrog Bra ov 

-IPJ Bra ov 

-Muzeul de istorie Bra ov 

-Colegiul Tehnic ara Bârsei, Prejmer 
 

2.5. Analiza swot 

 
      S-a realizat analiza SWOT pentru cele cinci  domenii ale procesului educa ional: management. 

curriculum, resurse umane, resurse financiare i materiale, rela iile cu comunitatea local  i 
activit ile educative: 

 
MANAGEMENT: 

 

                         Puncte tari                Puncte slabe 
-Proiectarea activit ii manageriale pe baza 

unei diagnoze pertinente, cu inte strategice 

care s  vizeze proceduri de asigurare a calit ii 
în educa ie; 
- Stil democratic de conducere cu accentuarea 

trecerii dela o cultur  de tip sarcin  pe tipul 

persoan  

-Insuficienta implicare în activitatea 

managerial  a unor membri din Consiliul 

de Administra ie; 

-Elaborarea unui num r mic de proceduri; 

-Insuficienta implicare a comisiilor pe 

probleme; 

-Num r prea mic de asisten e şi interasisten e. 
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-Transparen a procesului decizional 
-o bun  repartizare a responsabilit ilor 
cadrelor didactice, precum şi o bun  
coordonare a acestora 

-proiectarea activit ii catedrelor prin 

elaborarea de planuri manageriale ce vizeaz  
obiective deduse din analiza SWOT; 

-Existen a Regulamentului de ordine interioar ; 

-Existen a unei strategii manageriale coerente 
bazat  pe o analiz  profund  a problemelor 
şcolii; 
-Elaborarea unor fişe ale postului 
personalizate; 

-Existen a organigramei; 
-Consiliul de administra ie cu atribu ii concrete 

pentru fiecare membru şi plan de munc ; 
-Existen a de structuri submanageriale (comisii 
metodice) constituite dup  apartenen a la arie 
curricular . 

- Timpul de lucru incarcat al directorului. 
 

 

            Oportunit i               Ameninin ri 
Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe 

probleme de management; 

-Varietatea ofertei de formare şi perfec ionare 

în domeniul managerial; 

-Colaborarea cu 

ISJ Bra ov şi alte institu ii; 

-Existen a unei legisla ii precise i punctuale, 
ca demersurile s  aib  finalitate. 

- Capacitatea de adaptare la dinamica 

accelerat  a sistemului educa ional, dar şi 

legislativ, impuse de reforma inv mantului, 

în vederea ader rii la structurile europene; 

-Autonomia par ial  a şcolii în managementul 

resursei umane şi a resurselor financiare 

datorat  necorel rilor legislative. 

 

 

Perspective: 

 Dinamizarea intern  a factorilor de control prin implicarea activ  în realizarea de 
asisten e, interasisten e 

 Responsabilizarea membrilor CA 

 

CURRICULUM: 

 
                         Puncte tari                Puncte slabe 
-Respectarea planului cadru; 

-Programe CD  elaborate de cadrele didactice 

ale şcolii; 

-Pregatirea suplimentar  a elevilor pentru 

Evaluarea Na ional , olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

-Material curricular (planuri de înv mânt, şi 

programe scolare, auxiliare curriculare, 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare,  
culegeri de probleme, indrum toare, softuri; 

-Lipsa autonomiei colii în selectarea cadrelor 

didactice; 

-Formarea deficitar  a cadrelor pentru 
activitatea cu elevii cu CES; 

-Alegerea Curriculumului la Decizia colii 
este limitat  de structura unor catedre. 
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-Bun  colaborare între profesori i profesori 
pentru înv mânt primar mai ales pentru 

clasele ce termin  ciclul primar i integrarea cu 

u urin  a elevilor în ciclul gimnazial; 
-Proces instructiv-educativ de calitate 

demonstrat prin rezultate colare bune, procent 

de promovabilitate la Evalu rile Na ionale 
ridicat, premii la concursuri colare. 

 
            Oportunit i               Ameninin ri 

-Ofertele  privind cursurile de formare continu  

şi perfec ionare, înscrierea la grade didactice; 

-Existen a site-urilor specializate în oferirea de 
materiale i softuri pentru cadrele didactice; 
-Colaborarea cu CCD; 

-Baza material  insuficient  nu permite 

realizarea tuturor solicit rilor, num rul 

calculatoarelor fiind insuficient; 

-Cei mai mul i elevi provin dintr-un mediu 

defavorizat; 

-Disponibilitate sc zut  a parin ilor pentru  

problemele propriilor copii;  

-Instabilitatea legislativ  a curriculumului în 
sistemul de înv omânt; 
-Înc rcarea excesiv  a programelor colare; 

  
Perspective:  

 Implementarea ofertei educa ionale va ine cont de dorin ele elevilor, plaja CD  extinzându-

se interdisciplinar astfel încât elevii s  nu sufere din cauza constrângerilor de încadrare a 
personalului didactic.  

 Implicarea crescând  a familiei se va ob ine prin reluarea proiectului coala părinților i 
prin dezvoltarea altor programe de implicare activ . 

 Ini iativa studierii integrate a curricumului, extins  i spre gimnaziu va oferi o relaxare a 
programelor, ceea ce va oferi cadrelor didactice libertatea de a fixa mai bine cuno tin ele 
generale i de a preg ti pentru excelen . 

 Sesiuni de formare a cadrelor didactice, a p rin ilor prin diseminarea unor cursuri: Ora de 

net, Fenomenul Bullying. 

 

 

RESURSE UMANE: 

 
                         Puncte tari                Puncte slabe 
Personal didactic calificat 100%; 

Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I si II este de 45%; 

Rela iile interpersonale (profesor-elev, 

conducere subalterni, profesori-p rinti, 
profesori-profesori etc.) existente favorizeaz  

crearea unui climat educa ional deschis, 
stimulativ; 

Exist  o bun  delimitare a 

responsabilit ilor cadrelor didactice 

Management deficitar la nivelul unor 

responsabili de catedr ; 
Conservatorismul unor cadre didactice şi 

rezisten a la schimbare; 

Slaba motivare a cadrelor didactice având 
în vedere salariile mici; 

Nu exista un asistent medical  

Cadre didactice cu norma didactic  în mai 
multe coli, având astfel un num r mic de ore 
într-un singur corp de cl dire, acest fapt 
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precum şi o bun  coordonare a acestora; 

Secretari cu stagii de perfec ionare în 

domeniul activit ii de secretariat şi cunoştin e 
operare IT. 

 Consilier colar cu încadrare îns  
redus  la 4 ore /s pt mân  

 Prevederea unor sume de bani în buget 
pentru plata cursurilor de formare a 

cadrelor didactice titulare; 

îngreunând acordarea dirigen iei; 
Re inerea fa  de schimb rile impuse de 
spiritul reformei, cantonarea în atitudini de 
respingere a noului  în activitatea şcolii; 
Cadre didactice indisciplinate; 

Necunoaşterea sau cunoaşterea par ial  a 
legisla iei şcolare; 
 

 

 
     Oportunit i                Amenin ri 
Varietatea cursurilor de formare si 

perfec ionare organizate de CCD; 
Intâlniri frecvente cadre didactice –p rin i; 
Prezen a unui cadru medical, minim de 
dou  ori pe lun , pentru controlul copiilor; 
 Ob inerea unui post de administrator de 

patrimoniu i a unuia de bibliotecar 
 Realizarea de ore deschise într-o 

Săptămână a porților deschise 
 

 

Statutul social marginalizat al cadrelor 

didactice; 

O depreciere a statutului profesorului în 
societate (încuraj rile mass-media); 

Criza de timp a p rin ilor datorit  

actualei situa ii economice reduce participarea 

familiei în via a şcolar , cu implica ii atât în 

rela ia profesor-elev cât şi în performan a 

şcolar  a elevilor; 

Migrarea elevilor spre alte unit i şcolare 
din Braşov 

 
Perspective:  

 Deprecierea statutului poate fi r sturnat  de atitudinea demn , rsponsabil  i curajoas  a 
cadrului didactic în activitatea sa cotidian  care s  emane bucuria profesiei.  

 Schimbarea atitudinii cadrelor didactice referitor la activitatea în comisii, cea de preg tire a 
cursurilor i de cunoa tere a legisla iei prin motivarea acestora: stimulare emo ional , 
financiar : premierea cu 2%; profesorul anului, publicarea articolelor în revista colii. 

 Consilierul colar s  identifice derapajele la nivelul personalului didactic i s  preîntâmpine 
apari ia unui coflict sau s -l gestioneze cu ajutorul directorului, consilierului educativ i a 
colegilor. 

 Cre terea calit ii umane i materiale ale colii Gimnazaiale Bod va readuce elevii pleca i la 
alte coli. 

 Angajarea unui agent de paz , a unui agent poli ie local  care s  in  leg tura s pt mânal cu 
dirigin ii. 

 Ini ierea programului coală după coală prin proiectul „BODicecuri sărăciei! Un nou 
început pentru comunitățile bodene marginalizate”. 

 

 
RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE: 

 
              Puncte tari             Puncte slabe 
Existen a cabinetelor informatic ; 

Existen a bibliotecii colare în corpul B i 
comunale în corpul A; 

Nu exist  cabinete, laboratoare 

func ionale pentru anumite discipline: 
fizica, chimie, biologie, istorie, geografie, 
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Tâmpl rie PVC-protec ie termic  şi fonic ; 

Existen a în dotarea colii a unui num r de 
12 videoproiectoare i 14 laptopuri care pot fi 

folosite în s lile de curs; 
 Dotarea unui num r de 8 s li de clas  cu 
videoproiectoare fixe; 

Cadrele didactice  au acces la internet; 

Cadrele didactice beneficiaz  de: xerox 

calculator propriu echipat cu imprimant  şi 
consumabile; 

 

precum şi a unui cabinet medical;  
Amenajarea precar  a terenurilor de sport;  
Dotarea insuficient  înc  a s lilor de clas  
cu dulapuri, rafturi de depozitare, calculatoare, 

videoproiectoare; 

Materialul didactic insuficient şi dep şit. 

 

                 Oportunit i             Amenin ri 
Descentralizarea şi autonomia 
institu ional ; 
Parteneriat cu comunitatea local  (primarie, 

p rin i), ONG-uri, asocia ii. 
Existen a unor spa ii (sala de sport) ce pot 

fi închiriate în vederea ob inerii unor fonduri 
b neşti; 
Stimularea personalului didactic în scopul 
elabor rii de proiecte cu finan are extern ; 
Posibilitatea antren rii elevilor şi p rin ilor 
în activit i productive şi de între inere a şcolii; 
Amenajarea unor s li de clas  pentru cabinete 
de limba român , matematic  etc. 
 

Gradul sc zut de implicare al cadrelor 
didactice şi elevilor în p strarea resurselor 
şcolii; 

 
Perspective: 

 „BODicecuri sărăciei! Un nou început pentru comunitățile bodene marginalizate”, proiect 

depus în cadrul Programului Opera ional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritar  4 – 

Incluziunea social  i combaterea s r ciei. 
 Optimizarea siguran ei în spa iul colar prin camere de supraveghere în clase; 
 Peisagizarea cur ilor colii printr-un program pe timpul verii, care s  antreneze Prim ria, 

p rin ii, elevii i personalul didactic i nedidactic. 
 Modernizarea spa iului ambiental: crearea de spa ii de primire i de relaxare; picturi pe 

pere i. 
 Construirea unui Geodom pentru practicabilitatea ariei curriculare de tiin e ale naturii. 

 

 
RELA IILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIV : 

 
                   Puncte tari                  Puncte slabe 
Organizarea de activitati extraşcolare şi 
extracurriculare atractive (proiecte, excursii, 

vizion ri de spectacole, serb ri, ac iuni 
caritabile cu orfelinate, case de b trâni etc), 

Slabe leg turi de parteneriat cu firme 

private si ONG-uri; 

Pu ine activit i desfaşurate în şcoal  care 

s  implice participarea p rin ilor la ciclul 
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toate acestea introducând elevii în mediu 
comunitar şi contribuind la socializarea lor; 

Buna colaborare între director şi 
coordonatorul de programe educative; 

Desfaşurarea în coal  a unor proiecte 

educa ionale jude ene dar i interne; 

Particip ri la activit ile sportive; 
Colaborarea bun  cu reprezentan ii 
comunit tii locale (Primarie, Comitetul de 

p rin i, Poli ie, Biseric ); 

gimnazial; 

Slaba implicare a unor cadre didactice în 
desf urarea activit ilor extra colare; 

Gradul ridicat de înc rcare a programului 

elevilor (num r mare de ore pe s pt mân ). 

                    Oportunit i                  Amenin ri 
Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 
institu ii de a veni în sprijinul şcolii 
(Primarie, ONG, Biseric , Poli ie, instit ii 
culturale); 

Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 
educa ional . 

Timpul limitat pentru participarea la 

programe educative; 

Materiale insuficiente; 

Lipsa motiva iei cadrelor didactice şi a 

elevilor; 

 Cre terea delicven ei în rândul copiilor ca 
urmare a nesupravegherii din partea p rin ilor 
i a mentalit ii c  este suficient s  asigure 

copilului stabilitate material . 
 

 
Perspective: 

 Crearea site-ului colii 
 Crearea de cluburi educa ionale: Club de matematic  / chimie / bilologie / geografie 

 Continuarea Revistei colii, a ercului de lectur , a programului de voluntariat SNAC, a 
Cercului de pictur  pe sticl  

 Organizarea de excursii tematice 

 Organizarea de întâlniri informale la nivelul comunit ii 
 Parteneriate cu IPJ, Colegiul ara Bârsei Prejmer, Liceul de Art , Kronstadt, Teatrul Sic  

Alexandrescu, Muzeul de Istorie, Casa Mure enilor, Vatra H rmanului, Centrul Musashino,  
 
În urma analizei SWOT s-au desprins urm toarele obiective: 
1. Îmbun t irea calit ii procesului educa ional: 
Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; 
Sprijinirea elevilor cu dificult i la înv are; 

Îmbun t irea disciplinei şcolare; 
Promovarea imaginii şcolii; 
Aplicarea unui sistem de evaluare intern ; 
2. Crearea spa iului adecvat cerin elor de func ionalitate: 
Amenajarea unei biblioteci cu o sal  de lectur  i în Corpul A al colii; 
Dotarea laboratoarelor; 

Modernizarea cadrului ambiental (s li de clas , holuri); 
Amenajarea terenurilor de sport, a s lilor de sport şi a unor s li de festivit i; 
3. Promovarea cooper rii în domeniul educa iei pentru stimularea rela iilor între unit ilor 
de înv mânt, instituşiile comunitare, agen ii economici şi şcoal : 
Vizite în unit i economice; 
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Întâlniri cu personalit i din cultur  (scriitori, profesori, istorici) sau din diferite alte medii; 

Schimburi de experien e între şcoli; 
Elaborarea unor proiecte cu finan are european , din fondurile structurale. 

 

2.6. ANALIZA P.E.S.T.E ( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic) 
Politicul: 

Politica educa ional  european  emerge din Strategia Europa 2020, care se reg se te aplicat 
României în Strategia na ional  i Strategia educa iei i form rii profesionale 2016-2020. Aceasta 

din urm  este complementar  Strategiei Na ionale de Înv are pe Tot Parcursul Vie ii 2015-2020 i 
Strategiei privind reducerea p r sirii timpurii a colii i propune o viziune global  asupra 
dezvolt rii/consolid rii întregului sistem de educa ie i formare profesional  adresat participan ilor la 
înv area pe tot parcursul vie ii. 

Strategia pe termen lung în domeniul educa iei este trasat  de LEN nr.1/2011 cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, iar coala Gimnazial  Bod urmeaz  în demersurile educa ionale contextual 
legislative expus la debutul prezentului proiect. 

De asemenea, urmeaz  politicile integratoare pentru elevii cu cerin e educa ionale speciale. 
Consiliul local şi comunitatea local  este deschis  dialogului constructiv, având în derulare 

proiecte de reabilitare a şcolii şi alte proiecte care aşteapt  finan are. 
 

Economicul: 

Localitatea Bod este o localitate cu un nivel de trai normal în condi iile actuale, principala 

ocupa ie a cet enilor fiind agricultura. 
În localitatea Bod-Colonie func ioneaz  Fabrica de Zah r Bod,  una dintre cele patru fabrici 

produc toare de zah r din ar , fiind singura societate de acest tip cu capital integral românesc. 
Mica produc ie s-a dezvoltat sim itor în ultimii ani, în localitate luând fiin  fabrica Dacia 

Plant, 2 brut rii şi numeroase spa ii comerciale. 

 

Socialul: 

Nivelul de trai al locuitorilor comunei Bod este în medie unul modest, înregistrându-se i 
familii cu probleme sociale. Exist  multe familii care tr iesc din venitul minim, multe mame sunt 
casnice.  

Exist  i popula ie de etnie rrom  care are un nivel destul de ridicat de s r cie, dar sunt pu ine 
familii care primesc ajutor social. 

În comun  nu exist  înc  locuri în care copiii pot s  se întâlnesc , s  socializeze, s  desf şoare 
activit i sportive, recreative, dar programele Prim riei au în vedere i construirea de spa ii deschise 
de petrecere a timpului liber. 

 

Tehnologicul: 

Zona benficiaz  de cablu TV, internet, telefonie fix  şi mobil  de la mai mul i furnizori. 
Dotarea laboratoarelor de informatic , precum şi conectarea la internet, face tradi ional  

aceast  activitate în şcoala noastr , astfel c   unele clasele au ca op ional informatica. O actualizare 

a dot rilor, hard i soft, este necesar . 
Pe lâng  laboratoarele de informatic  mai avem conectate la internet calculatoarele ce 

deservesc secretariatul-contabilitate, direc iune şi câte unul în cancelarii, aparate învechite, ce ar 
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merita înlocuite. 
Un num r destul de mare de elevi de in calculatoare acas  ceea ce denot  un interes major al 

p rin ilor în acest domeniu, toti fiind  conecta i la internet. 

 

             Ecologic: 
          Pe m sura ce tehnologia se perfec ioneaz , stilul nostru de via  se schimb . Preocup rile în 
domeniul ecologic, din grija fa  de genera iile viitoare, au în vedere reducerea polu rii, folosirea 
unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastr  particip  la 

programe de educa ie civic  şi ecologic  ini iate de cadrele didactice sau de partenerii socialii 
(SNAC, , Educaţia pentru sănătate, Sanitarii pricepuți, Let´s be eco). 

 

   

III. PROGNOZA - STRATEGIA 

 
3.1. VIZIUNEA I MISIUNEA ŞCOLII 

 
              Dorind o viziune dinamic , ştiin ific , pragmatic , viziunea colii Gimnaziale Bod se 

centreaz  pe valorile general-umane ale binelui, adev rului i frumosului, care s : 
 cultive creativitatea; 

 dezvolte capacit i de cunoaştere, motiva ionale şi ac ionale; 

 asigure cunoştin e fundamentale; 

 urm reasc  dezvoltarea propriei spiritualit i şi a capacit ii de a-şi pune calit ile in slujba 

celorlal i; 

 creeaze premisele responsabilit ii cet eneşti; 

 pun  bazele form rii personalit ii armonioase, autonome şi flexibile capabile de incluziune 

social  şi inser ie profesional ; 

 creasc  prestigiul şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesa i, prin participarea şi 

ob inerea unor rezultate la activit ile propuse de c tre parteneri. 

 
               Misiunea colii Gimnaziale Bod este în acord cu principiul c  educa ia este cel mai 
puternic motor al schimb rilor sociale, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimb ri 
fundamentale, care s  fac  posibil  dezvoltarea unei societ i echitabile bazat  pe cunoa tere, 

competen , în elegere. În acest scop, şcoala noastr  î i propune s  dezvolte o cultur  

organiza ional  de tip persoan  care s  promoveze valori şi credin e împ rt şite de personalul 

didactic, elevi şi p rin i, punând accentul pe înv are şi creând un climat educativ de înv are. 
Înv area trebuie s  treac  dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe 
care s -i ajute pe elevi s  se integreze într-o societate în schimbare. 
             Înv area va fi centrat  pe elev, înglobând atât tehnici tradi ionale, cât i cele mai noi idei şi 

practici pedagogice. CDŞ-ul se va axa pe interdisciplinaritate, satisf când nevoile i a tept rile 
elevilor. 

Ne propunem s  dezvolt m în parteneriat cu comunitatea local , un mediu favorabil 

educa iei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informa ionale, religioase, ecologice, 

astfel încât fiecare elev s  beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cet ean român i european, 

creativ, dar critic şi autocritic, capabil s  se integreze în orice mediu prosper. 
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Deviza noastr  va deveni: 

„Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume” (Mahatma Gandhi) 

 

Valorile cheie: 

 Respect reciproc, implicare, cooperare, demnitate, democra ie, nonviolen , toleran . 
 

   

 
3.2. INTE STRATEGICE 

 
Raportul misiune/obiective strategice: 
          În urma diagnozei mediului intern şi extern (analiza SWOT şi PESTE) exist  urm toarele 
st ri de fapt: 
1. un management cu unele disfunc ionalit i în care: 

 resursa cea mai important  a unui înv mânt modern performant -elevii- este pu in 
valorificat ; 

 sistemul de comunicare dintre diferite compartimente (director /cadre didactice/ 

elevi/p rin i) poate fi îmbun t it; 
 diferite categorii de factori sociali (elevi, cadre didactice, cadrele didactice auxiliare şi 

nedidactice) pot func iona în mai mare m sur  ca o comunitate, ceea ce înseamn  ca 

sentimentul identific rii cu colectivitatea s  devin  mai accentuat, motiva ia pentru 
implicarea personal  în activit i comune i coeziunea intern  s  fie mai puternic ; 

 rezisten a la schimbare a unor cadre didactice, aplicarea unor tehnologii didactice învechite; 
 sistemul de inv mânt centralizat pe niveluri ierarhice nu ofera managerului unita ii şcolare 

libertatea de a lua anumite decizii privind gestionarea resurselor financiare şi umane. 

 

Raportul misiune/constrângeri financiare: 
 finan area bugetar  a şcolilor se situeaz  sub nivelul necesar unei activit i performante, 

depinzând de nivelul de dezvoltare a societ ii.  

 Salariile mici din sistemul de inv mânt preuniversitar determin  sc derea motiva iei 

cadrelor didactice pentru calitatea muncii prestate şi dorin a de autoperfec ionare. 

           

                  Pornind de la aceast  stare de fapt, este util s   formul m ca priorit i strategice, pentru 

perioada care urmeaza (2017-2021), urm toarele inte (scopuri): 

 
1. Perfec ionarea şi eficentizarea activit ii manageriale pentru crearea de pârghii adecvate 

pentru dezvoltarea cognitiv , emo ional , social  a elevilor în contextul unei societ i a 

tehnologiei informa iei; 
2. Asigurarea condi iilor optime de studiu şi de siguran  necesare desf şur rii unui înv mânt 

de calitate, care s  favorizeze performan a i incluziunea; 
3. Perfec ionarea şi formarea continu  a cadrelor didactice, dezvoltarea competen elor privind 

utilizarea tehnologiilor moderne de înv are i comunicare;  

4. Completarea, diversificarea, îmbun t irea resurselor materiale şi financiare pentru alinierea 

pa iului colar la standardele actuale;  
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5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 
na ionale şi europene.  

 

3.3. Op iuni strategice 

 

 Op iunea curricular  pentru dezvoltarea ofertei educa ionale i a activit ii manageriale; 
 Op iunea financiar  şi a dot rilor materiale pentru dezvoltarea bazei materiale i a extinderii 

spa iului colar; 
 Op iunea investi iei în resursa uman  pentru dezvoltare profesional  i personal  în spiritul 

incluziunii i performan ei; 
 Op iunea rela iilor comunitare pentru înt rirea leg turilor cu institu iile comunitare i pentru 

optimizarea comunic rii cu alte organiza ii. 
 

INTA 1 
 

1. Perfec ionarea şi eficentizarea activit ii manageriale pentru crearea de pârghii 
adecvate pentru dezvoltarea cognitiv , emo ional , social  a elevilor în contextul unei 

societ i a tehnologiei informa iei; 
 

Motivarea alegerii intei : 
 

 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Cre tere inteligent  – o economie bazat  pe 
cunoa tere i inovare, oblig  institu iile de înv mânt s  abordeze asigurarea calit ii în 
educa ie de o maniera holistic , luând în considerare: elaborarea de politici, servicii, 

evaluarea şi certificarea proceselor şi procedurilor. Asigurarea calit ii furnizate de institu ie 
apare ca o necesitate impus  de o pia  din ce în ce mai concuren ial  şi de emergen a 
societ ii bazate pe cunoaştere şi inovare.  

 Legea Educa iei Na ionale formuleaz  ca principal  finalitate în educa ia şi formarea 
profesional  a elevilor, formarea si dezvoltarea competen elor acestora, necesare pentru 

împlinirea i dezvoltarea personal . 
 O.U.G. nr 75/2005 cu privire la asigurarea calit ii, oblig  şcolile s  produc  şi s  asigure 

calitatea serviciilor educa ionale prestate. 

 Misiunea şcolii noastre are în vedere oferirea unei educa ii care s  genereze calitatea în toate 
demersurile întreprinse pentru formarea şi instruirea tinerei genera ii. Misiunea școlii are în 
vedere ca fiecare elev s  beneficieze de șansa dezvolt rii sale pentru a fi preg tit pentru o 
treapt  superioar  în educație, școala satisf când nevoia fiec rui elev de a se sim i 
competent, de a se adapta la schimb rile permanente ale societ ii. 

 To i beneficiarii direc i sau indirec i trebuie s  participe activ la realizarea şi producerea 
calit ii.  

 Existen a  profesorului de sprijin ofer  posibilitatea desfaşur rii înv mântului incluziv, a 
consilierii de specialitate pentru elevii cu cerin e educa ionale speciale.  

 

 

OP IUNI STRATEGICE: 
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Dezvoltarea  

curricular   
Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  
resurse  

financiare  

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

Dezvoltarea  

rela iilor  

comunitare  

 

Cultivarea unui sistem 

de valori şi a eticii 
manageriale bazate pe 

transparen , comunicare 
şi în elegere, în care 
atribu iile şi 
responsabilit ile s  fie 
cunoscute şi respectate 
la fiecare nivel: al 

conducerii, pe arii 

curriculare, pe domenii 

de probleme, pe 

discipline, pe clase;  

Cunoașterea de c tre 
toate cadrele didactice a 

documentelor de politic  
educa ional  elaborate 
extern şi intern (MEN, 

ISJ, școală) și 
implementarea lor prin 

planurile specifice ale 

catedrelor, comisiilor de 

specialitate 

Implementarea 

curriculum-ului şcolar, 
prin parcurgerea integral 

a programei şi a C.D. . 

utilizând 
interdisciplinaritatea 

pentru stimularea 

interesului elevilor;  

 Proiectarea 

diferen iat  i active-

participativ  a 
demersului didactic. 

 

 Continuarea 

moderniz rii mediului 
fizic școlar prin 

actualizarea mijloacelor 

de înv ț mânt;  
 Îmbog irea fondului 
de carte; 

 Atragerea de fonduri 

prin Consiliul 

Reprezentativ al 

P rinților, dona ii, 
sponzoriz ri; 
Implicarea activ  a 
tuturor cadrelor 

didactice în g sirea de 
sponsori pentru 

derularea de activit ți 
educative. 

 

 

 Participarea echipei 

manageriale, a şefilor de 
catedr  la cursuri de 
management educa ional;  
Perfec ionarea cadrelor 
didactice pentru 

utilizarea şi 
eficientizarea metodelor 

de predare activ-

participative, pentru 

inițierea şi dezvoltarea 
de proiecte din 

perspectiva unei 

dezvolt ri durabile;  
 Preg tirea elevilor 
capabili de performan  
în vederea particip rii 
lor la concursuri şi 
olimpiade şcolare;  

Implicarea elevilor în 
vederea 

responsabilizarii 

individuale și colective 

prin activit i curriculare 
și de participare activ  
la activit țile școlii și 
comunit ții;  
 

 

 Elaborarea de rapoarte 

privind activitatea de 

asigurare a calit ii 
educa iei şcolare şi 
prezentarea lor în cadrul 
CA şi în buletinele 
informative;  

Valorificarea şi 
îmbog irea elementelor 
valoroase din tradi ia 
şcolii şi promovarea lor 
în comunitate prin 
organizarea de activit i, 
prezentarea rezultatelor 

în cadrul unor activit i, 
revista şcolii, site-ul 

școlii etc.  

Continuarea proiectelor 

derulate în coal   
implicând prim ria şi 
Consiliului local; 

Reconsiderarea ofertei 

educa ionale în func ie 
de nevoile specifice ale 

comunit ii şi resurselor 
de care dispune şcoala.  
 Colaborarea cu 

autorit țile locale și cu 

alți parteneri de la nivel 

local şi jude ean 
implicate în actul 
educa ional, în derularea  
de proiecte şi programe 
de dezvoltare școlar . 
 

 

Resurse strategice: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevi, p rin i, autorit i locale; 

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunz tor (planuri de 
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înv mânt i programe colare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, culegeri de 

probleme, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, 

echipamente IT, birotic  şi consumabile; 
 Resursele informa ionale reprezint  legisla ia specific : MEN, ARACIP, ISJ, 

legisla ie actualizat ; 
 Resurse de experient  şi expertiz : echipa managerial , responsabili de comisii, 

metodi ti, formatori, mentori din cadrul colii i, dac  este cazul, exper i din exterior; 
 Resurse de timp: alocate anual pentru ini ierea, monitorizarea i evaluarea proiectelor 

din perspectiva unei dezvolt ri colare durabile i pentru evaluarea rezultatelor stabilite în 
PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ, Prim rie, Consiliu local. 

 

 

Rezultate aşteptate:  
 Realizarea documenta iei specifice a cadrelor didactice, încadrarea în termene, realizarea 

activit ilor; 
 Cre terea interesului elevilor pentru ore, m surat în rezultate școlare bune și foarte bune, 

procent de promovabiliate în creștere și sc derea ratei absenteismului, participarea la 

cercurile specifice;  

 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea național  și medii ridicate de admiterea în liceu;  
 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și p rinților faț  de metodele utilizate în predare-

înv țare;  

 Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 

 Înfiin area consiliului elevilor care s  se fac  vizibil în via a şcolii prin ac iuni de motivare a 
colegilor. 

 

 

 

INTA 2 

 
2. Asigurarea condi iilor optime de studiu şi de siguran  necesare desf şur rii unui 

înv mânt de calitate, care s  favorizeze performan a i incluziunea; 
 

Motivarea alegerii intei :  
 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Cre tere inteligent  – educa ie (încurajarea 

procesului de înv are şi de îmbun t ire a competen elor), oblig  institu iile de 
înv mânt s  abordeze asigurarea calit ii în educa ie de o maniera holistic , luând în 
considerare: elaborarea de politici, servicii, evaluarea şi certificarea proceselor şi 
procedurilor.  

 Legea Educației Naționale formuleaz  ca principal  finalitate în educa ia şi formarea 
profesional  a elevilor, formarea si dezvoltarea competen elor acestora, necesare pentru 

împlinirea și dezvoltarea personal . 
 Strategia educa iei i form rii profesionale 2016-20120 vizeaz  acces egal la educa ie. 
 Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactic  pentru orele de consiliere şi orientare şi 

activitatea educativ  trebuie s  se fac  având în vedere prevenirea şi combaterea 
comportamentelor nes n toase şi asigurarea siguran ei elevilor.  
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 Crearea condi iilor optime în şcoal  contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta 
personalit i armonioase, autonome şi creative.  

 Exist  în şcoal  resursele umane și materiale, tehnic  informațional , care pot fi folosite mai 
eficient de c tre cadrele didactice pentru combaterea abandonului i cre terea siguran ei în 
perimetrul colar. 

 

Resurse strategice:  

Resurse umane: cadre didactice, elevi, p rinți, personal auxiliar, autorit ți locale;  

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunz tor (planuri de înv ț mânt și 
programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice 

disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotic  şi consumabile;  
Resursele informaționale reprezint  legislația specific : MEN, ARACIP, ISJ, legislație 

actualizat ; 
Resurse de experient  şi expertiz : echipa managerial , responsabili de comisii, experți din 

exterior; 

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

perspectiva unei dezvolt ri şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
Resurse de autoritate şi putere: MEN, ISJ, Prim rie, Consiliu local, ONG. 

 

OP IUNI STRATEGICE:  
 

 

Dezvoltarea  

curricular   

 

Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  
resurse  

financiare  

 

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

 

Dezvoltarea  

relatiilor  

comunitare  

 

Sus inerea în  
cadrul orelor de 

consiliere şi orientare a 
unor teme privind 

educa ia rutier , traficul 
de persoane, riscurile 

consumului de droguri 

și substanțe 

etnobotanice, educa ie 
pentru s n tate  

colaborare IPJ 

 Reactualizarea ROI cu 

sanc iuni concrete în 
cazul nerespect rii 
normelor de conduit  în 
şcoal ; 

 Valorificarea tuturor 

momentelor propice în 

 

 Men inerea în incinta 
şi perimetrul şcolii a 
unui climat de 

siguran , a unui 
ambient propice actului 

educa ional prin 
implicarea elevilor, 

cadrelor didactice, 

parin ilor şi Consiliului 
local  activit i 
extracurriculare în 
parteneriat 

 Men inerea în stare de 
bun  func ionare a 
sistemului de 

supraveghere video. 

 

 

 Asigurarea resurselor 

umane necesare 

desf şur rii în condi ii 
optime a procesului 

instructiv-educativ; 

  Evaluarea 

performan elor cadrelor 
didactice pe baza 

indicatorilor de 

performan  ; 
Monitorizarea 

respect rii de c tre elevi 
şi personalul şcolii a 
legisla iei în vigoare, a 

prevederilor 

Regulamentului de 

Ordine Interioar . 

 Consilierea elevilor de 

 

 Reactualizarea 

parteneriatului cu  

Poli ia în vederea 
creşterii siguran ei 
elevilor şi cadrelor 
didactice, pentru 

combaterea delincven ei 
juvenile şi a 
manifestarilor violente, 

a absenteismului, prin 

realizarea unor ore de 

consiliere şi orientare cu 
participarea cadrelor de 

poli ie.  

 Ini ierea elevilor 
adoptarea unui 

comportament adecvat 

în situa ii de urgen  
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cadrul orelor, în vederea 
men inerii unui ambient 
pl cut şi curat, în 
favoarea elevilor.  

 

c tre psihopedagogul 
arondat şcolii care 
trebuie s  fie în leg tur  
atât cu familia elevului, 
cât şi cu înv torul, 
profesorul de sprijin ( în 
cazul elevilor CES) sau 

dirigintele; 

prin simul rile 
semestriale şi prin orele 
de dirigen ie în 
colaborare cu ISU.  

 Realizarea unor 

programe mai ample. 

 

 

 

Rezultate aşteptate:  
 Cadrele didactice vor fi realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi 

orientare şi activit i educative având în vedere asigurarea condi iilor optime de studiu şi 
siguran ;  

 Performan  sporit  datorat  i supravegherii optimizate prin camera de supraveghere în 
clase; 

 Num rul elevilor implica i în activit i educative şcolare şi extraşcolare va fi crescut, 

interesul elevilor fa  de p strarea bunurilor şi a ambientului şcolii va fi  mai mare;  

 Rezultate bune la evaluarea național  și medii ridicate de admiterea în licee;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și p rinților faț  de ambientul şcolii şi de 
condi iile de siguran  din şcoal  va fi îmbun t it: activit i de voluntariat, proiecte 
jude ene, na ionale. 

 
 

 

 

INTA 3 

 
3. Perfec ionarea şi formarea continu  a cadrelor didactice, dezvoltarea competen elor 

privind utilizarea tehnologiilor moderne de înv are i comunicare;  
 

Motivarea alegerii intei: 
 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Cre tere inteligent  – societate digital , 

consider  ca fiind favorabile dezvolt rii, oportunit ile egale şi asigurarea accesului la 
educa ie, formare i înv are de-a lungul vie ii, pentru to i cet enii. 

 Multiplele puncte de vedere cu privire la organiza ia şcolar  au dezvoltat ideea conform 

c reia şcoala este o organiza ie care înva . La baza schimb rii şi progresului se afl  un 
proces de înv are social , de asimilare şi de practicare de noi comportamente, atitudini, 
valori. Acest amplu proces se realizeaz  în primul rând, prin intermediul cadrelor didactice, 

care sunt resursele umane principale ale dezvolt rii şcolii. 
 Asigurarea accesului cadrelor didactice şi a personalului nedidactic la formare profesional , 

mai ales prin Programul de Înv are pe Tot Parcursul Vie ii şi Programul Opera ional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2007-2013), va permite îmbun t irea 
competen elor profesionale ale acestora şi atingerea misiunii şcolii. 
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 Formarea unei personalit i armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai prin 

participarea cadrelor didactice la cursuri de formare care s  le dea posibilitatea de a 

desf şura programe şi proiecte educative de calitate.  
 În societatea actual  totul se mi c  cu viteza lumii digitale, astfel c  preg tirea personalului 

didactic înspre o schimbare de paradigm  a perfec ion rii va aduce plus-valoare educa iei 
tineretului. 

 

Resurse strategice:  

Resurse umane: cadre didactice, elevi, p rinți, autorit ți locale;  

Resurse materiale şi financiare: programe de activit i, proiecte, softuri educationale; materiale 

didactice specifice, echipamente IT, birotic  şi consumabile;  
Resursele informaționale reprezint  legislația specific : MEN, ISJ, legislație actualizat ; 
Resurse de experient  şi expertiz : echipa managerial , consilier educativ, responsabili de 

comisii, experți din exterior; 

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

perspectiva unei dezvolt ri şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  
Resurse de autoritate şi putere: ISJ, MEN, Prim rie, Consiliul local.  
 

 

OP IUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea  

curricular   
Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  
resurse  

financiare  

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

Dezvoltarea  

relatiilor  

comunitare  

 

 Diseminarea în coal  
a competen elor nou-

formate; 

Proiectarea 

responsabil  a 
activit ilor pentru 
s pt mâna “S  ştii mai 
multe, s  fii mai bun”, 
în vederea implic rii 
elevilor în activit i în 
comunitate şi activit i 
de voluntariat; 

Participarea la 

activit i educative care 

s  expun  tehnologia 
digital ;  

Implicarea elevilor în 
organizarea activit ilor 
educative. 

 

 Implicarea Consiliului 

Reprezentativ al 

p rin ilor în atragerea 
de persoane fizice sau 

juridice care prin 

contribu ii financiare şi 
materiale s  sus in  
programe de 

modernizare a activit ii 
educative;  

 Achizi ia de table 
smart, de softuri 

educa ionale, platform 
digitale 

Participarea elevilor la 

sesiuni de formare 

informal  care s -i 

motiveze s  foloseasc  
tehnologia IT în scopri 
educa ionale. 

 

 Realizarea de ore 

dechise; 

 Continuarea 

parteneriatului familie-

şcoal  prin includerea 
p rin ilor în activit i, 
lectorate, disemin ri de 
bune practici etc.  

Construirea unei baze 

de date referitoare la 

persoane şi servicii 
digitale pentru 

sprijinirea activit ilor 

şcolii. 
 Perfec ionare în IT 

 

 Diseminarea în 
comunitate a 

competen elor nou-

formate i a activit ilor 
desf şurate de şcoal , în 
vederea creşterii 
vizibilit ii şcolii şi 
înt rirea imaginii 

acesteia în comunitate; 
Men inerea colabor rii 
şcoal -familie -

comunitate prin 

activit i şi ac iuni la 
care particip  elevii 
şcolii şi care fac s  
creasc  prestigiului 

acesteia în comunitate.  
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Rezultate aşteptate:  
 Toate cadrele didactice propun activit i educative care s  foloseasc  tehnica digital  în 

conformitate cu interesele elevilor şi ale comunit ii, în perspectiva îndeplinirii misiunii 
şcolii;  

 Familiarizarea personalului didactic cu lec ii interactive, cu folosirea mecanismelor digitale: 
tablete, table smart, softuri interactive; 

 Cre te interesul elevilor şi p rin ilor pentru activitatea educativ , fiind concretizat în 
ini iative din partea acestora, num rul participan ilor, calitatea activit ilor desf şurate;  

 Rezultate foarte bune ob inute la concursurile cu tematic  educativ  propuse de ISJ, MEN 

sau de al i parteneri educa ionali;  
 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și p rinților fața de activit ile educative 

desf şurate;  
 

INTA 4 

 
4. Completarea, diversificarea, îmbun t irea resurselor materiale şi financiare pentru 
alinierea spa iului colar la standardele actuale; 
 

Motivarea alegerii intei:  
 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Cre tere inteligent  – dezvoltarea unei economii 

bazate pe cunoa tere i inovare, oblig  şcoala s  elibereze poten ialul inovator al tinerilor, 
valorificând avantajele economice i sociale ale societ ii digitale. Dezvoltarea bazei 
didactice a şcolii astfel încât s  sporeasc  accesibilitatea la înv area digital  trebuie s  
constituie o prioritate, nu doar pentru îmbun t irea competen elor digitale ale elevilor, ci 

pentru dezvoltarea tuturor competen elor-cheie. 

 Şcoala func ioneaz  într-un spa iu insuficient, ceea ce determin  folosirea s lilor de clas  i 
ca laboratoare. 

 Dotarea material  a şcolii este inegal  din punct de vedere al nivelului de performan  a 
echipamentelor didactice. Exigen ele unei societ i a cunoaşterii impun modernizarea 
laboratoarelor existente şi dotarea claselor cu mobilier ergonomic, adaptat lucrului pe grupe 
de elevi.  

 Se inten ioneaz  continuarea dot rii s lii de documentare pentru elevi şi profesori, utilizând 
noile tehnologii informa ionale. 

 Se inten ioneaz  dotarea s lilor cu echipamente hi-tech care s  propulseze curiozitatea 
elevilor înspre intele obtenabile în viitor. 

 

 

Resurse strategice:  
Resurse umane: cadre didactice, elevii, p rin i, autorit i locale;  
Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor, 
portofolii, echipamente IT, birotic  şi consumabile;  
Resurse informa ionale reprezint  legisla ia specific : MEN, ARACIP, ISJ, CCD, legisla ie 
actualizat ;  
Resurse de experien  şi expertiz : echipa managerial , responsabili de comisii;  
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Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI şi planurile de 
implementare;  

Resurse de autoritate şi putere: ISJ, MEN, CJRAE, CCD, Prim rie, Consiliul local.  

 

OP IUNI STRATEGICE: 
 

Dezvoltarea  

curricular   
Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  
resurse  

financiare  

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

Dezvoltarea  

relatiilor  

comunitare  

 

 Consiliere, control, 

monitorizare, evaluare, 

bazate pe reguli şi pe 
proceduri;  

 Aplicarea programelor 

na ionale, popularizarea 
legisla iei şcolare în 
rândul elevilor, 
p rin ilor şi al cadrelor 
didactice prin mijloace 

virtuale;  

 Proiectarea activit ii 
educative la nivelul 

claselor pe baza 

dimensiunii digitale.  
 

 
Luarea deciziilor 

referitoare la necesarul 

resurselor financiare 

prin consultarea 

organismelor de lucru;  

 Gestionarea corect  
şi eficient  a resurselor 
materiale; 

 Între inerea bazei 
materiale existente şi 
îmbun t irea acesteia 
prin diverse mijloace 

de atragere a 

resurselor; 
 

 

 Delegarea 

responsabilit ilor în 
cadrul echipei 

manageriale avându-se în 
vedere criteriile de 

competen  profesional  
şi managerial , precum şi 
principiul lucrului în 

echip  ; 
 Distribuirea  

de responsabilit i tuturor 
cadrelor didactice, în 
vederea valorific rii 
poten ialului digital;  

Repartizarea bugetului 

pe priorit i, cu 
consultarea factorilor 

implica i (Centrul de 
execu ie bugetar , 
Prim rie, Comitetul 

Reprezentativ al 

P rin ilor); 
 

 
 Identificarea, prin 

evaluare institu ional ,  
a nevoilor de educa ie ale 
comunit ii  locale şi 
c utarea posibilit ilor 
de satisfacere a acestora 

în cadrul normativ  
existent şi cu resursele 
disponibile;  

Derularea 

parteneriatelor 

educa ionale în vederea 
eficientiz rii 
demersurilor educative 

de la nivelul claselor şi 
şcolii; 
Întâlniri periodice cu 
p rin ii (şedin e, 
consulta ii, lectorate);  
 Colaborarea cu  

serviciul social din 

cadrul prim riei pentru 
cazurile speciale;  

 

 

 

Rezultate aşteptate:  
 Eficientizarea procesului educa ional ca urmare a monitoriz rii atente a activit ii 

desf şurate de c tre responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;  
 Valorificarea mai eficient  a resurselor umane şi materiale în vederea ob inerii de rezultate 

şi mai bune printr-un management de calitate;  

 O imagine bun  în comunitate şi în afara acesteia;  
 O rela ie mai bun  cu beneficiarii direc i şi indirec i;  
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INTA 5 

 
5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate 
locale, na ionale şi europene.   
 

Motivarea alegerii intei: 
 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Cre tere inteligent  – o economie bazat  pe 

cunoa tere i inovare oblig  la o perspectiv  integratoare i inovativ , care s  se bazeze pe 
înv are mutual . Dezvoltarea dimensiunii europene a institu iei poate deveni o prioritate a 

managementului şi a cadrelor didactice, dat fiind impactul proiectelor europene destinate 
form rii şi parteneriatelor. 

 Programul Erasmus + ofer  posibilitatea institu iilor de înv mânt de a aplica pentru 
derularea de proiecte de mobilitate sau partenetiate strategice.  

 Competen ele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin 
participare la proiecte na ionale, dar mai ales europene.  

 Derularea de parteneriate ofer  elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi 
îndeplini misiunea.  

 Cadrele didactice dau dovad  de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de 
proiecte.  

 CCD ofer  cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+. 

 Şcoala are un nivel sc zut al absorb iei de fonduri pe proiecte europene.  
 

Resurse strategice:  

 

Resurse umane: cadre didactice, elevi, p rinți, autorit ți locale;  

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

granturi ob inute în urma aprob rii proiectelor depuse, echipamente IT, birotic  şi consumabile;  
Resursele informaționale reprezint  legislația specific : MEN, ARACIP, ISJ, ERASMUS+, 

legislație actualizat ; 
Resurse de experient  şi expertiz : echipa managerial , responsabil cu proiecte comunitare, 

formatori, experți din exterior; 

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

perspectiva unei dezvolt ri şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  
Resurse de autoritate şi putere: ISJ, MEN, Comisia european , Prim rie, Consiliu local.  

 

 

OP IUNI STRATEGICE: 
Dezvoltarea  

curricular   
Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  
resurse  

financiare  

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

Dezvoltarea  

relatiilor  

comunitare  

 

 Stimularea elevilor şi 
cadrelor didactice în 
vederea comunic rii 

 

 Reorganizarea 

spa iului „Programe  
europene” care este  

 

 Informarea cadrelor 

didactice cu privire la 

oportunit ile de 

 

Popularizarea 

activit ii şcolii, a 
rezultatelor ob inute de 
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prin intermediul 

internetului (email, alte 

aplicații, forumuri de 

discu ii) în cadrul unor 
proiecte educa ionale;  

 Informarea cadrelor 

diactice şi a elevilor în 
lag tur  cu posibilitatea 
desf şur rii unor 
proiecte de parteneriat 

strategic sau de 

mobilitate a cadrelor 

didactice şi a elevilor, 
cu aplicabilitate în 
activit ile curriculare;  
 Realizarea de proiecte 

comune cu alte şcoli 
(lingvistice, de 

cercetare, excursii 

tematice etc.) din zon , 
din ar  şi din 
str in tate.  
 

pus la dispozi ie  
cadrelor didactice şi  
elevilor implica i în  
realizarea proiectelor;  

 Sprijinirea financiar  a 
apari iei revistei şcolii şi 
a activit ilor de 
promovare a imaginii 

şcolii; 
  

 

colaborare european  în 
cadrul programului  

Erasmus +  

 Formarea cadrelor 

didactice privind 

elaborarea aplica iilor în 
programul Erasmus +;  

 Implicarea unui num r 
mare de elevi în 
activit i educative, 
participarea la 

concursuri artistice şi 
sportive, indiferent de 

etnie, apartenen  
religioas ; 
 

elevi şi cadre didactice 
în cadrul proiectelor în 
comunitate şi în afara 
acesteia (mass-media, 

internet, publica ii, 
revista şcolii), în 
vederea creşterii 
prestigiului şcolii şi a 
sentimentului de 

apartenen  al elevilor şi 
al cadrelor didactice;  

 Ini ierea unor proiecte 
de colaborare cu diferite 

ONG:-uri, firme private;  

 Continuarea 

parteneriatelor cu 

institutiile din cadrul 

comunit ii . 
  

 

Rezultate aşteptate:  
 Cadre didactice formate în programul Erasmus+; 
 Cadre didactice incluse în proiecte europene de mobilitate sau de dezvoltare; 
 Şcoala realizeaz  proiecte şi aplic  în diferite apeluri, pentru ob inerea de granturi pentru 

proiecte strategice sau de mobilitate;  

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se eviden iaz  
prin creşterea num rului celor care doresc s  fie implica i;  

 Creşte num rul proiectelor educative desf şurate la nivel local, jude ean, na ional, în care 
şcoala este implicat ;  

 Rezultatele proiectelor desf şurate sunt vizibile prin diverse oportunit i de diseminare;  
 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și p rinților fața de proiectele desf şurate;  
 Cultura organiza ional  va deveni mai puternic , elevii, p rin ii şi cadrele didactice vor 

deveni mai conştien i de rolul şi de importan a pe care îl au în şcoal . 
 

3.4. Monitorizarea şi evaluarea proiectului de dezvoltare institu ional  

·  
Implementarea proiectului 

Acest proiect va fi rezultatul muncii depuse de echipa managerial , realizarea lui axându-se pe 

nevoile şcolii identificate. 

În realizarea proiectului s-a inut cont de realitatea actual  a şcolii, de informa iile primite de la 

manageri si profesori cu experien , dar şi de literatura de specialitate in management educa ional. 



                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ  BOD           

32 

 

Prezentul Proiect de dezvoltare institu ional  pe termen lung, va fi dezb tut în Consiliul Profesoral 

şi aprobat în Consiliul de Administratie. 

Proiectul de dezvoltare al şcolii pe perioada 2017/2021 este documentul principal pe baza c ruia se 

vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii: Planurile manageriale anuale şi semestriale. 

Anual, acest document va suferi modific ri generate de schimb rile datelor de intrare. 

· Evaluarea 

Evaluarea în educa ie curinde metodele şi procedeele aplicate pentru: 

 Stabilirea raportului dintre rezultatele ob inute şi cele inten ionate; 

 Corectarea rezultatelor în sensul dorit; 

Ce urm rim şi evalu m, pe parcursul şi la sfarşitul activit ilor propuse: 

 Progresul: gradul de avansare in raport cu obiectivele şi termenele propuse; 

 Costurile: concordan a/ neconcordan a dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate 

(finan e, timp, dotare) 

 Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse; 

 Calitatea: nivelul atingerii scopului propus, “valoarea ad ugat ” şi “valoarea creat ” în urma 

realiz rii obiectivelor propuse, deci a schimb rilor efectiv realizate - cele aşteptate, dar şi 

cele neaşteptate. 

Instrumentele de evaluare folosite formeaz  un “portofoliu” care cuprinde: 

 Fişe de autoevaluare şi declara ii de inten ie; 

 Chestionare; 

 Proiectul de Dezvoltare Institu ional  2017-2021 - coala Gimnazial  Bod 

 Ghiduri pentru interviuri; 

 Diferite tipuri de proiect; 

 Modele de rapoarte scrise; 

 Fişe de analiz  a documentelor şcolii; 

 Inregistr ri video; 

 Obiecte concrete-rezultatele “materiale” ale proiectului; 

 Fişe de verificare a realiz rii activit ilor pe intervalele de timp stabilite (o lun , trei luni, 

şase luni, 1 an, 2 ani) 

 

Asigurarea calit ii: 
La modul cel mai general calitatea este asociat  cu un nivel sau grad de excelen , valoare sau 

merit, cat de “bun” sau de “r u” este cineva sau ceva. 

Categorii de indicatori ai calit ii oferite de şcoal : 

 Creşterea calit ii activit ii elevilor; 

 Creşterea calit ii instruirii 

 Cresterea calit ii evalu rii; 

 Creşterea calit ii mediului de inv are; 

 Creşterea calit ii vie ii şcolare; 

 Creşterea calit ii managementului şcolar; 

 Creşterea calit ii personalului; 

 Creşterea capacit ii financiare a şcolii (indiferent de surs ); 

 Creşterea nivelului de satisfac ie a p rin ilor, elevilor, întregii comunit i; 

 Extinderea serviciilor educa ionale oferite comunit ii; 

 Creşterea relevan ei şi utilit ii educa iei oferite de c tre şcoal  pentru nevoile prezente şi 

viitoare ale copiilor şi tinerilor: 
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Evaluarea şi asigurarea calit ii încheie ciclul de proiectare. Schimb rile determinate de proiectul de 

dezvoltare al şcolii şi planurile anuale asociate ne arat  modul în care creşte calitatea educa iei 

oferite, dar şi ariile în care este necesar  o mai mare dezvoltare. Aceste zone se pot constitui în inte 

strategice pentru noile proiecte şi planuri opera ionale i manageriale ale şcolii. 
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