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Ca punct de plecare, la nivel general acceptat, planul de dezvoltare instituțională al școlii 

este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul si condițiile în care își desfășoară 

activitatea, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale: 

Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; 

Competiția tot mai accentuată între licee; 

Schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; 

Politica managerială a școlii și a comunității locale. 

Planul de dezvoltare instituțională reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului 

didactic auxiliar, a personalului administrativ și a comunității (părinți și reprezentanți ai primăriei), 

fiind elaborat pornind de la punctele tari și slabe (analiza SWOT) ale activității educaționale, 

avându-se în vedere urmatoarele aspecte: 

Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea unitară și 

coerentă a elevilor de-a lungul celor trei niveluri de învățământ preuniversitar preșcolar, primar și 

secundar inferior. 

 Diversificarea ofertei de studiere a limbilor străine în regim de trunchi comun și ca 

disciplină opțională pentru pregătirea examenelor de competențe lingvistice cu recunoaștere 

internațională; 

 Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor 

didactice cu rezultate academice deosebite; 

 Educarea în spiritul demnității, competenței, integrării merituoase; 

 Crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne; 

 Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în 

vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe piața 

muncii; 

 Profesionalizarea actului managerial; 

 Asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și 

gestionarea eficientă a acesteia. 

 

În plan particular, adaptat la situația reală a Școlii Gimnaziale Bod a anului 2017, Planul de 

dezvoltare instituțională va face legătură cu trecutul managerial, bazându-se pe liniile generale de 

lucru, aducând plus valoare pe fiecare segment, pentru ca viitorii 4 ani să transforme mentalitatea 

înspre un management motivant, centrat pe competență, valoare umană, responsabilitate și plăcere a 

lucrului bine-făcut. 

Ca instituție, Școala Gimnazială Bod reprezintă interfața manifestă la nivel micro a 

obiectivelor strategiei naționale, ca parte a Strategiei Europa 2020. Astfel că, efortul conjugat al 

partenerilor în educație (școală, familie, primărie) este menit să asigure un traseu psihologic, 

cognitiv, fizic și social ascendent educabililor, pe baza celor opt tipuri de inteligență (lingvistică, 

logico-matematică, muzicală, spațială, kinestezică, intrapersonală, interpersonală, naturală). 

Într-o societate a informației, ca cea în care trăim deja, este imperios necesar ca accentul 

educației să cadă pe pregătirea copiilor, a tinerilor, pentru probleme care încă nu au apărut, pentru 

slujbe ce încă nu s-au inventat! Pentru acești „homo zappiens” (termenul lui Wim Veen, prof. dr. 

Univ. Delft, Olanda), realitatea se schimbă cu un click sau cu o simplă glisare pe ecranul vieții. O 

turnură de 90˚ într-o secundă li se pare normală, astfel că strategiile noastre didactice trebuie să aibă 

abilitatea de a ține pasul cu viteza schimbării și să contracareze liniile frânte ale zapp-ării printre 

informații, imagini, sunete, prin crearea uneia continue, coerente, puternice. 

Consider că o strategie didactică coerentă la nivelul școlii trebuie să prezinte elevilor prin 

interdisciplinaritate, o sinteză atât diacronică, cât și sincronică, a informației, prin metode atât 
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tradiționale care să asigure retenția diacronică, cât și metode moderne, activ-participative, care să 

asigure retenția sincronică. 

Reușita unei astfel de strategii va fi asigurată de relația deschisă și lucrativă dintre Școală, 

IȘJ și Primărie la un prim nivel, apoi între Școală și alte instituții conexe educației prin parteneriate 

educaționale, la un nivel secund, relații gestionate fructuos de conducerea școlii. 

 
 

CONTEXT LEGISLATIV: 

      
    Acest Proiect de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu următoarele acte 

normative:  

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 53/ 24.01. 2003 Codul muncii, republicată; 

 OMEN nr. 5079/2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 OM nr. 4.619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

 OM nr. 4.742/ 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevului 

 Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei; 

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

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 OMEN nr. 3004/04.01.2017 privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării 

naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2016 – 2017; 

 OMEN nr. 5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 

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 învăţământul preuniversitar în anul şcolar disciplinele de 

învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru 

încadrarea personalului didactic din învăţământul 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 

școlar 2016 – 2017 și pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora; 

 OM 5561/7.10.2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar; 

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

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar 

 ORDIN nr. 5547/06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

uniăților de învățământ preuniversitar 

 Raportul I.S.J. Brașov, privind starea învăţământului brașovean în anul şcolar 

2015/2016; 

 

II. DIAGNOZA: 

 
2.1. Istoricul școlii și al comunității 
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2.1.1 Elemente de identificare a unităţii şcolare 

 
Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOD 

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

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

corp A - Bod 

   ORAR:8,10-14,00 

corp B – Colonia Bod 

    ORAR: 7,30- 13,20 

 Structură arondată: Gradiniţa cu program normal  corp A - Bod 

                                                  corp B – Colonia Bod 

                                       ORAR: 8,00- 12,00 

Limba de predare: limba română. 

 

2.1.2.  Repere geografice 
 

     Comuna Bod se află la 14 km de Braşov. Teritoriul 

administrativ al comunei este situat în partea centrală a 

depresiunii Bârsei, la ieşirea Oltului din defileul care 

desparte Dealul Lempeș de munţii Baraoltului, având 

următoarele coordonate geografice: paralela 45 grade 43 

minute şi 45 grade 48 minute longitudine nordică şi 

meridianul 25 grade 25 minute şi 25 grade 41 minute 

longitudine sudică. 

       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 separaţie 

între localităţile cu care se învecinează: Araci şi Ariujd, din judeţul Covasna, şi Sânpetru, Hălchiu, 

Feldioara şi Braşov din judeţul nostru. Forma de relief predominantă este șesul străbătut de apele 

râului Olt şi afluenţii acestuia: Ghimbăşelul şi Bârsa.  

Comuna Bod, prezentă pe aceste meleaguri din 

timpuri străvechi, descoperindu-se aici urme aparţinând 

culturii Cucuteni-Ariujd din neoliticul târziu, are un curs 

istoric impresionant, fiind atestată scriptic pentru prima 

dată în 1368 cu numele de Villa Bathfalua, iar în 1528, 

primind numele săsesc Brendorf - „Satul ars”.  

Bodul este descris de Geo Bogza în Cartea Oltului: 

„...pe cerul sprijinit, jur împrejur, de măreţe orizonturi 

crenelate, Fabrica de zahăr de la Bod îşi profilează coşurile 

de cărămidă, paralele cu piloanele metalice – şi mai înalte 

– ale postului de radiodifuziune. Oltul, oglindindu-le noutatea, nu uită nicio clipă vechimea din care 

vine”. 

Cele mai importante obiective ale comunei sunt reprezentate cu cinste de Fabrica de Zahăr 

Bod, construită în 1889, una din cele mai vechi din ţară, ale cărei produse sunt foarte apreciate şi în 

străinătate.  
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 Staţia de radio a fost construită în 1935, cea mai puternică din estul Europei, singura din 

România, emițând pe atunci cu o putere de 150 kw, mai apoi cu 2000 kw, sub supravegherea 

părintelui radioului, Guglielmo Marconi. Acum emite doar cu 200 kw. În timpul celui de-al doilea 

război mondial, în zonă s-au dus numeroase lupte pentru a răpi românilor emiţătorul de radio. Pe 

acest subiect s-au scris cărţi, a fost făcut chiar şi un film („Emisia continuă”, 1985). 

În Bod a fost înființată în 2002 compania de suplimente alimentare Dacia Plant,  ale cărei 

culturi de plante medicinale sunt profesionist tratate, astfel că şi produsele sunt de o înaltă calitate, 

acestea fiind distribuite în peste 3000 de magazine. 

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

corpul B se află la intrarea în localitatea Colonia Bod, dinspre Stupini, după Fabrica de zahăr, la 

100 de metri înaintea trecerii de cale ferată înspre Bod.  

Râul Ghimbășel, unește simbolic cele două localități, atât de diferite mentalitar, iar școala, 

prin conducerea unică, își propune să dezvolte perspectiva comunicării convergente, începută de 

directorii precedenți, prin valorificarea calităților resursei umane.  

                     Concursul județean de steme a 

evidențiat puterea de convergență a copiilor! 

2.1.3.  Repere istorice 

Istoric, cinste face existenţa a două monumente de 

comemorare a eroilor. Primul este cel din Bod, din Primul Război 

Mondial, pe placa acestuia fiind inscripţionate următoarele 

cuvinte: ’’Monument ridicat în memoria eroilor din Bod, căzuţi în 

primul război mondial, ridicat prin contribuţia locuitorilor 

comunei, sub îndrumarea învăţătorului Cherciu Gheorghe”, iar cel 

de-al doilea, ridicat în preajma gării Bod din Colonia Bod, este 

dedicat eroilor care au apărat staţia de emisie radio din zonă, în 

zilele de 24 şi 25 august 1944. 

Din punct de vedere religios, Bodul este un model de 

divesitate şi comuniune confesională, în localitate existând o biserică evanghelică şi două biserici 

ortodoxe. 
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În prezent, Şcoala Gimnazială Bod este compusă din două corpuri ce s-au unit managerial în 

anul 2010. 

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

înfiinţat mai târziu, în anul 1963.  

Așa cum toposul școlilor s-a schimbat în timp, progresul iminent și condițiile socio-istorice, 

relocând instituțiile, în perspectiva viitorilor ani se urmărește modernizarea radicală a Școlii 

Gimnaziale Bod, prin realizarea de către Primărie a unor programe de mare amploare atât spațio-

materială, cât și educațională: Un proiect vizează înființarea unei grădinițe cu program prelungit, 

care să unească fizic și spiritual comunitățile și să atragă prin calitate atât copiii școlarizați în alte 

locații, cât și copii din afara comunității; un alt proiect urmărește aducerea școlii la standardele 

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

 

 

2.2.  Cultura organizaţională 

 
Cultura organizațională e ca un om: se construiește greu și se schimbă și mai greu. Dar, ca 

organizația să supraviețuiască, cultura organizațională trebuie să se schimbe. Schimbarea vine în 

momentul în care un nou lider propune o altă cale de a atinge țintele strategice ale devenirii vieții 

școlare. Pornind de la premisa că oamenii școlii sunt o familie, atunci școala are viață lungă, câștigă 

o consistență durabilă, ce va imprima elevilor și comunității o continuitate, o stabilitate morală, 

emoțională și socială. Comunitatea se întărește, elevii vor prinde rădăcini, ce-i vor înălța într-un 

zbor conștient, ce-i va motiva să reușească în țară, mirajul emigrării disipându-se. Gândind „în afara 

cutiei”, viața nu e decât o literatură în mișcare, deci s-o scriem împreună! 

Tipul dominant de cultură al organizaţiei noastre este cultura de tip sarcină. Acest tip de 

cultură este centrat pe exercitarea sarcinii şi orientat spre persoană. Sarcinile sunt distribuite în 

raport cu potenţialul indivizilor, valorificarea maximă a acestuia fiind una din valorile de bază. Sub 

raport managerial se practică o conducere flexibilă şi stimulativă, bazată pe valori, cum ar fi: 

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

stimulativ în procesul educaţional şi totodată au încredere în organizaţie. 

Cultura centrată pe sarcini este specifică organizaţiilor cu structură matriceală în care 

autoritatea realizării unor proiecte concrete este delegată unor echipe de lucru. Caracterizată drept 

caldă şi prietenoasă este preferată de mediile puternic profesionalizate şi dinamice.  

Cultura de ,,tip Sarcină” are o structură ce poate fi reprezentată printr-o reţea rectangulară 

unele fire ale reţelei fiind groase sau mai rezistente decât celelalte, iar puterea şi influenţa fiind în 

mare parte, localizată în noduri. În cadrul acestei culturi accentul este pus pe executarea sarcinii.  

Valorile promovate sunt creativitatea, lucrul în echipă, 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 bazează pe numeroase discuţii şi şedinţe, pe încercări şi pe învăţare din experienţă.   
Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în 

capacitățile lor creative și de autocontrol. A fost elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care 

cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic.        
          Pledând pentru evoluție, ca lider al acestei organizații, îmi propun să îndrept cultura „de 

sarcini” înspre cultura “de persoane” în care fiecare individ este important în organizatie, directorul 

facilitând comunicarea, consilierea, coordonarea activității și asigurând consultanță implementând 

astfel stilul motivant, stil ce presupune “promovarea condiţiilor care cuprind creativitate, morală şi 

eficienţă  ridicată de către echipe care acţionează sinergic” (cf. grila managerială a lui Blake și 
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Mouton). Fiecare membru al organizației este important și indispensabil, va fi mereu motivat să se 

implice pornind de la deviza:  

 

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

 

 

2.3. Analiza cantitativă și calitativă   
Diagnoza mediului intern şi extern: 

Informaţii de tip cantitativ: 

 Populaţia şcolară: la sfârșit de an școlar 2016-2017 

 

Nivelul de învăţământ Total număr de 

clase  

Total număr 

de elevi 

Număr de elevi 

Corp A Corp B 

Preșcolar 5 94 54 40 

Primar 10 170 102 68 

Gimnaziu 8 146 71 75 

 

 Provenienţa: mediu rural; 

 Situația şcolară: la sfârșit de an școlar 2016-2017 

 

Existenți la 

sfârțitul anului 

 Corp A Corp B 

 Promovați 159 130 

 Corigenți 3 1 

 Repetenți  15 13 

Fete   74 67 

Băieți  103 77 

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

 

 Promovabilitate comparativă  

 

Promovabilitate 2015 Corp A Corp B Școală/nivel 

Primar  97% 96% 97% 

Gimnazial  87% 80% 81% 

Școală  92% 

Promovabilitate 2017 Corp A Corp B Școală/nivel 

Primar  92% 96% 94% 

Gimnazial  86% 71% 79% 

Școală 87% 

 

 Indicatori de evaluare a performanţei: 

Rata de promovabilitate: se constată o scădere la o distanță de doi ani, datorată unui accentuat 

traseu regresiv al interesului față de școală, incluzând în acest concept atât calitatea actului didactic, 

nivelul de implicare emoțională a personalului didactic, nivelul de implicare emoțională și 
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stimulativă a părinților, nivelul de implicare cognitivă al elevilor, cât și nivelul de manipulare 

mediatică. 

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

Rata abandonului şcolar: 3 %; 

 

 Personalul școlii: 

 

Cadre 

didactice/nedidactice 

prescolar  primar gimnazial 

titulare 4  8 9 

detașate -  - 1 

suplinitoare total 1  2 5 

calificate 1  2 5 

 necalicate -  - - 

Personal curățenie 6 

Muncitori de întreținere 1 (2 x 0,5) 

Șofer 1 

Secretar 1 

Informatician 0,5 

Contabil 0,5 

 

 Evaluare Națională, 2017 
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 Limba și literatura română 

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 constată per ansamblu o fluctuație 

considerabilă, care măsoară nivelul de interes al generațiilor, greu controlabil. Pe disciplinele de 

examen, se observă că rezultatele mai slabe sunt la matematică, astfel că va fi nevoie ca pe viitor să 

se pună accent pe găsirea de strategii noi care să-i mobilizeze pe elevi să învețe mai bine. 

 Continuarea studiilor, raportat pe ultimii trei ani:  

Absolvenții noștri s-au îndreptat atât spre Colegiul Național Andrei Șaguna (1 - 2016); Colegiul 

Național Unirea (2 - 2016, 2 - 2015); Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil (2 - 2015, 3 - 

2014); Colegiul Național de Științe Grigore Antipa (1 - 2016, 1 - 2015); Colegiul Național 

Economic (1- 2016, 4 – 2015, 1 - 2014), Colegiul Emil Racoviță (1 – 2015, 1 - 2014), cât și 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) și școlile profesionale (Kronstadt). 

 

 Starea clădirilor: bună  

În perioada 2013-2017 s-au realizat următoarele lucrări: 

 

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 acoperiș  Zugrăvire exterioară a școlii 

 Montare paratrăsnet  Schimbare acoperiș 

 Reparații gard exterior  Montare paratrăsnet 

 Reabilitare centrale termice  Înlocuire gard și poarta de acces 

 Realizare drenaj școală  Automatizare centrală termică 

 Reamenajare sala de sport  Reamenajare sala de sport 

 Supraveghere video  Asfaltare curte interioară 

 Igienizare săli clase  Amenajare sală informatică+bibilotecă 

 Instalare fibră optică  Supraveghere video 

  Igienizare săli clase 

  Înlocuire gard 

 

 Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale: 

 Şcoala are în dotare planşe, hărţi, aparate de proiecţie (10 videoproiectoare), materiale 

didactice, specifice laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, există două cabinete de informatică 

(cu câte 14 calculatoare, 2 imprimante), 2 faxuri, 4 copiatoare, 4 imprimante, două amplificatoare 

de sunet. În incinta Corpului A funcţionează  biblioteca comunei. În Corpul B există implementat 

programul Biblionet în colaborare cu Biblioteca Județeană Brașov. 


 Finanţarea:   - costul / elev; 

                          - din bugetul local; 

                      

 

Informţii de tip calitativ: 
 Ambianţa în unitatea şcolară: cultura predominantă este de tip sarcină, atmosfera 

este destinsă, lucrativă, conflictele sunt rezolvate profesionist, în spiritul promovării 

valorii și calității actului didactic. 

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

pe comunicare, colaborare, respect reciproc. 

 Mediul social de provenienţă al elevilor: în urma efectuării analizei mediului social 

de provenienţă  a elevilor, s-au constatat urmatoarele: 

- majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social defavorizat (venituri mici, şomaj, condiţii 

modeste de viaţă); 

- condiţii grele de trai: locuinţe necorespunzătoare (probleme sanitare, număr mare de copii în 

cadrul aceleiaşi familii), mediu ambiant necorespunzător, lipsa locurilor amenajate de joacă; 

- nivelul scăzut de cultură şi educaţie; 

- distanţa mare faţă de  Braşov şi lipsa mijloacelor de culturalizare; 

- lipsa de timp a părinţilor, dar și lipsa educației parentale generează lipsa de supraveghere şi de 

îndrumare a copiilor; 

- modele comportamentale negative: abandon şcolar, furturi, beţie, nerespectarea normelor de 

igienă, limbaj vulgar; 

- apariţia şi adâncirea diferenţelor între săraci şi foarte bogaţi – generatoare de posibile conflicte; 

 Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere 

profesional, fapt constatat în urma inspecţiilor frontale sau de specialitate, 
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rezultatelor obţinute, interesul în ceea ce priveşte participarea la cursuri de 

perfecţionare. 

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

membrii Consiliului de Administraţie şi a Consiliului profesoral. Cadrele didactice sunt 

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

lucru pe probleme. Responsabilii de arie curriculară şi ai comisiilor de lucru întocmesc 

planul managerial al comisiei de care răspund, organizează și monitorizează activitatea 

comisiei. 

 

 

2.4. Analiza comunității: 
 

Implicarea părinţilor în activităţile manageriale este în scădere, Consilierul educativ 

întâmpinând greutăți în comunicarea cu Comitetul Reprezentativ al părinţilor. Există disponibilitate 

din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa acordată părinţilor (se organizează: lunar 

întâlniri-lectorate şi săptămânal consultaţii individuale cu părinţii, dar la care puțini părinți 

participă). Există părinţi care manifestă dezinteres faţă de şcoală şi educaţia elevilor, ceea ce se 

reflectă în comportamentul copiilor, în atitudinea lor față de şcoală. Un rol important în 

contracararea acestor disfuncţionalităţi îl au atât profesorul intinerant, cât şi profesorii diriginți și 

profesorul de religie. 

S-au dezvoltat relaţii bune, de parteneriat, întemeiate pe cunoaşterea, aprecierea şi întărirea 

rolului şcolii în comunitatea locală. Cadrele didactice şi elevii participă la activităţile realizate în 

cadrul comunităţii. Şcoala colaborează fructuos cu autoritatea locală în ceea ce priveşte repartizarea 

fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolilor. 

Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia de Proximitate în vederea asigurării  siguranţei 

elevilor, pentru combaterea delincvenţei juvenile şi pentru realizarea unor ore de educaţie rutieră cu 

participarea cadrelor de poliţie.  

Ca statistică de referință, putem observa numărul disproporționat al locuitorilor, ceea ce 

sugerează o disfuncționalitate ce se propagă dinspre piața muncii înspre familie și școală: 

Dacă în Bod numărul locuitorilor este de ~ 3000, iar în Colonia Bod ~ 1850, putem înțelege 

că numărul mic indică o migrație a forței de muncă, părinții pleacă în străinătate.  

Pe de altă parte, dacă per ansamblu avem 3900 majori și 950 minori, înseamnă că populația 

este îmbătrânită și are nevoie susținută de schimbare, de atragere atât a educabililor prin ridicarea 

calității actului educativ, cât și a forței de muncă prin încurajarea economică dată de posibile start-

up-uri. 

Etnic și religios, comuna Bod prezentifică o diversitate cultural-socială, ce poate să producă 

atât unitate dezvoltatoare, cât și o concurență a orgoliilor. Ceea ce va încerca Școala va fi căutarea 

și sprijinirea unității în eterogenitatea aceasta religioasă, culturală și etnică. Dacă în Colonie avem 

93% etnie română, 6% etnie maghiară, 1% - sași, rromi,  în Sat proporțiile se schimbă în cazul 

populației maghiare (1%) și celei rromă (6%). Religios, etina română se împarte și ea în ortodocși și 

catolici. 

Legat de situația financiară generală, care la rândul ei generează derapaje pe care școala cu 

greu le poate corecta (poate doar cunoscând bine situația), numărul de asistați sociali, în evidența 

Primăriei, este foarte mic - 12 persoane, dar numărul familiilor dezorganizate, monoparentale, 

estimat este in jur de 150. Locurile de muncă ce susțin o parte din economia locală sunt  Dacia 

Plant, Fabrica de Zahar, Tehmin, Olimpus, mici magazine cu minim de angajați. 
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Astfel că, situația familială generală este una grea, dificil de gestionat în timpul scurt 

petrecut de copil în școală. Atragerea înspre o Școală a părinților va ține de motivarea adulților 

pentru educația copiilor, ce sperăm să o realizăm cu sprijinul Comunității locale prin intermediul 

proiectelor și programelor în parteneriat. 

La nivel local, în Comuna Bod există un Master Plan pe mai multe domenii: sănătate, 

educație, cultură, administrație publică, sport și dezvoltare edilitară. În ceea ce privește educația, la 

nivelul comunei Bod strategia pentru educație implică construcția unei clădiri pentru Grădiniță cu 

program prelungit pentru 160 de copii și a unei clădiri pentru Școala Primară cu after school, cu o 

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

construcțiilor (pentru ambele obiective) se estimează că vor începe în luna Mai-Iunie 2018 cu 

finalizarea 01 septembrie 2019.  

Acest proiect de dezvoltare instituțională își propune ca pe termen lung să readucă educabilii 

comunei în Școala Gimnazială Bod; să-i integreze pe cei cu nevoi speciale, astfel încât să aibă o 

șansă în ocuparea forței de muncă; să dezvolte un mediu propice excelenței în educație. 

      

 

Parteneri sociali: 
- Primăria comunei Bod; 
- Biserica ortodoxă Bod-Sat 

- Biserica ortodoxă Bod-Colonie   

- Biserica Evanghelică Bod 

- Secţia de Poliţie Bod; 

-Asociația Vatra Harmanului; 

-Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; 

-Centrul cultural Musashino, Brașov 

-Direcția Antidrog Brașov 

-IPJ Brașov 

-Muzeul de istorie Brașov 

-Colegiul Tehnic Țara Bârsei, Prejmer 

 

2.5. Analiza swot 

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

curriculum, resurse umane, resurse financiare și materiale, relațiile cu comunitatea locală și 

activitățile educative: 

 
MANAGEMENT: 

 

                         Puncte tari                Puncte slabe 
-Proiectarea activităţii manageriale pe baza 

unei diagnoze pertinente, cu ţinte strategice 

care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii 

în educaţie; 

- Stil democratic de conducere cu accentuarea 

trecerii dela o cultură de tip sarcină pe tipul 

persoană 

-Insuficienta implicare în activitatea 

managerială a unor membri din Consiliul 

de Administraţie; 

-Elaborarea unui număr mic de proceduri; 

-Insuficienta implicare a comisiilor pe 

probleme; 

-Număr prea mic de asistenţe şi interasistenţe. 



                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ  BOD           

14 

 

-Transparenţa procesului decizional 

-o bună repartizare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice, precum şi o bună 

coordonare a acestora 

-proiectarea activităţii catedrelor prin 

elaborarea de planuri manageriale ce vizează 

obiective deduse din analiza SWOT; 

-Existenţa Regulamentului de ordine interioară; 

-Existenţa unei strategii manageriale coerente 

bazată pe o analiză profundă a problemelor 

şcolii; 

-Elaborarea unor fişe ale postului 

personalizate; 

-Existenţa organigramei; 

-Consiliul de administraţie cu atribuţii concrete 

pentru fiecare membru şi plan de muncă; 

-Existenţa de structuri submanageriale (comisii 

metodice) constituite după apartenenţa la arie 

curriculară. 

- Timpul de lucru incarcat al directorului. 
 

 

            Oportunităţi               Amenininţări 

Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe 

probleme de management; 

-Varietatea ofertei de formare şi perfecţionare 

în domeniul managerial; 

-Colaborarea cu 

ISJ Brașov şi alte instituţii; 

-Existenţa unei legislaţii precise și punctuale, 

ca demersurile să aibă finalitate. 

- Capacitatea de adaptare la dinamica 

accelerată a sistemului educaţional, dar şi 

legislativ, impuse de reforma invăţămantului, 

în vederea aderării la structurile europene; 

-Autonomia parţială a şcolii în managementul 

resursei umane şi a resurselor financiare 

datorată necorelărilor legislative. 

 

 

Perspective: 

 Dinamizarea internă a factorilor de control prin implicarea activă în realizarea de 

asistențe, interasistențe 

 Responsabilizarea membrilor CA 

 

CURRICULUM: 

 
                         Puncte tari                Puncte slabe 
-Respectarea planului cadru; 

-Programe CDȘ elaborate de cadrele didactice 

ale şcolii; 

-Pregatirea suplimentară a elevilor pentru 

Evaluarea Națională, olimpiade şi concursuri 

şcolare; 

-Material curricular (planuri de învățământ, şi 

programe scolare, auxiliare curriculare, 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare,  
culegeri de probleme, indrumătoare, softuri; 

-Lipsa autonomiei școlii în selectarea cadrelor 

didactice; 

-Formarea deficitară a cadrelor pentru 

activitatea cu elevii cu CES; 

-Alegerea Curriculumului la Decizia Școlii 

este limitată de structura unor catedre. 
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-Bună colaborare între profesori și profesori 

pentru învățământ primar mai ales pentru 

clasele ce termină ciclul primar și integrarea cu 

ușurință a elevilor în ciclul gimnazial; 

-Proces instructiv-educativ de calitate 

demonstrat prin rezultate școlare bune, procent 

de promovabilitate la Evaluările Naționale 

ridicat, premii la concursuri școlare. 

 
            Oportunităţi               Amenininţări 

-Ofertele  privind cursurile de formare continuă 

şi perfecţionare, înscrierea la grade didactice; 

-Existența site-urilor specializate în oferirea de 

materiale și softuri pentru cadrele didactice; 

-Colaborarea cu CCD; 

-Baza materială insuficientă nu permite 

realizarea tuturor solicitărilor, numărul 

calculatoarelor fiind insuficient; 

-Cei mai mulţi elevi provin dintr-un mediu 

defavorizat; 

-Disponibilitate scăzută a parinţilor pentru  

problemele propriilor copii;  

-Instabilitatea legislativă a curriculumului în 

sistemul de învățomânt; 

-Încărcarea excesivă a programelor școlare; 

  
Perspective:  

 Implementarea ofertei educaționale va ține cont de dorințele elevilor, plaja CDȘ extinzându-

se interdisciplinar astfel încât elevii să nu sufere din cauza constrângerilor de încadrare a 

personalului didactic.  

 Implicarea crescândă a familiei se va obține prin reluarea proiectului Școala părinților și 

prin dezvoltarea altor programe de implicare activă. 

 Inițiativa studierii integrate a curricumului, extinsă și spre gimnaziu va oferi o relaxare a 

programelor, ceea ce va oferi cadrelor didactice libertatea de a fixa mai bine cunoștințele 

generale și de a pregăti pentru excelență. 

 Sesiuni de formare a cadrelor didactice, a părinților 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%; 

Relaţiile interpersonale (profesor-elev, 

conducere subalterni, profesori-părinti, 

profesori-profesori etc.) existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

Există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice 

Management deficitar la nivelul unor 

responsabili de catedră; 

Conservatorismul unor cadre didactice şi 

rezistenţa la schimbare; 

Slaba motivare a cadrelor didactice având 

în vedere salariile mici; 

Nu exista un asistent medical  

Cadre didactice cu norma didactică în mai 

multe școli, având astfel un număr mic de ore 

într-un singur corp de clădire, acest fapt 
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precum şi o bună coordonare a acestora; 

Secretari cu stagii de perfecţionare în 

domeniul activităţii de secretariat şi cunoştinţe 

operare IT. 

 Consilier școlar cu încadrare însă 

redusă la 4 ore /săptămână 
 Prevederea unor sume de bani în buget 

pentru plata cursurilor de formare a 

cadrelor didactice titulare; 

îngreunând acordarea dirigenției; 

Reţinerea faţă de schimbările impuse de 

spiritul reformei, cantonarea în atitudini de 

respingere a noului  în activitatea şcolii; 

Cadre didactice indisciplinate; 

Necunoaşterea sau cunoaşterea parţială a 

legislaţiei şcolare; 

 

 

 
     Oportunităţi                Ameninţări 
Varietatea cursurilor de formare si 

perfecţionare organizate de CCD; 

Intâlniri frecvente cadre didactice –părinţi; 

Prezența unui cadru medical, minim de 

două ori pe lună, pentru controlul copiilor; 

 Obținerea unui post de administrator de 

patrimoniu și 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 (încurajările mass-media); 

Criza de timp a părinţilor datorită 

actualei situaţii economice reduce participarea 

familiei în viaţa şcolară, cu implicaţii atât în 

relaţia profesor-elev cât şi în performanţa 

şcolară a elevilor; 

Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare 

din Braşov 

 
Perspective:  

 Deprecierea statutului poate fi răsturnată de atitudinea demnă, rsponsabilă și curajoasă a 

cadrului didactic în activitatea sa cotidiană care să emane bucuria profesiei.  

 Schimbarea atitudinii cadrelor didactice referitor la activitatea în comisii, cea de pregătire a 

cursurilor și de cunoaștere a legislației prin motivarea acestora: stimulare emoțională, 

financiară: premierea cu 2%; profesorul anului, publicarea articolelor în revista școlii. 

 Consilierul școlar să identifice derapajele la nivelul personalului didactic și să preîntâmpine 

apariția unui coflict sau să-l gestioneze cu ajutorul directorului, consilierului educativ și a 

colegilor. 

 Creșterea calității umane și materiale ale Școlii Gimnazaiale Bod va readuce elevii plecați la 

alte școli. 

 Angajarea unui agent de pază, a unui agent poliție locală care să țină legătura săptămânal cu 

diriginții. 

 Inițierea programului Școală după școală prin proiectul „BODicecuri sărăciei! Un nou 

început pentru comunitățile bodene marginalizate”. 

 

 
RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE: 

 
              Puncte tari             Puncte slabe 
Existenţa cabinetelor informatică; 

Existenţa bibliotecii școlare în corpul B și 

comunale în corpul A; 

Nu există cabinete, laboratoare 

funcţionale pentru anumite discipline: 

fizica, chimie, biologie, istorie, geografie, 
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Tâmplărie PVC-protecţie termică şi fonică; 

Existența în dotarea școlii a unui număr de 

12 videoproiectoare și 14 laptopuri care pot fi 

folosite în sălile de curs; 

 Dotarea unui număr de 8 săli de clasă cu 

videoproiectoare fixe; 

Cadrele didactice  au acces la internet; 

Cadrele didactice beneficiază de: xerox 

calculator propriu echipat cu imprimantă şi 

consumabile; 

 

precum şi a unui cabinet medical;  

Amenajarea precară a terenurilor de sport;  

Dotarea insuficientă încă a sălilor de clasă 

cu dulapuri, rafturi de depozitare, calculatoare, 

videoproiectoare; 

Materialul didactic insuficient şi depăşit. 

 

                 Oportunităţi             Ameninţări 
Descentralizarea şi autonomia 

instituţională; 

Parteneriat cu comunitatea locală (primarie, 

părinţi), ONG-uri, asociaţii. 

Existenţa unor spaţii (sala de sport) ce pot 

fi închiriate în vederea obţinerii unor fonduri 

băneşti; 

Stimularea personalului didactic în scopul 

elaborării de proiecte cu finanţare externă; 

Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor 

în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii; 

Amenajarea unor săli de clasă pentru cabinete 

de limba română, matematică etc. 

 

Gradul scăzut de implicare al cadrelor 

didactice şi elevilor în păstrarea resurselor 

şcolii; 

 
Perspective: 

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

depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 – 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 

 Optimizarea siguranței în spațiul școlar prin camere de supraveghere în clase; 

 Peisagizarea curților Școlii printr-un program pe timpul verii, care să antreneze Primăria, 

părinții, elevii și personalul didactic și nedidactic. 

 Modernizarea spațiului ambiental: crearea de spații de primire și de relaxare; picturi pe 

pereți. 

 Construirea unui Geodom pentru practicabilitatea ariei curriculare de științe ale naturii. 

 

 
RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ: 

 
                   Puncte tari                  Puncte slabe 
Organizarea de activitati extraşcolare şi 

extracurriculare atractive (proiecte, excursii, 

vizionări de spectacole, serbări, acţiuni 

caritabile cu orfelinate, case de bătrâni etc), 

Slabe legături de parteneriat cu firme 

private si ONG-uri; 

Puţine activităţi desfaşurate în şcoală care 

să implice participarea părinţilor 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 școală a unor proiecte 

educaţionale județene dar și interne; 

Participări la activităţile sportive; 

Colaborarea bună cu reprezentanţii 

comunitătii locale (Primarie, Comitetul de 

părinţi, Poliţie, Biserică); 

gimnazial; 

Slaba implicare a unor cadre didactice în 

desfășurarea activităților extrașcolare; 

Gradul ridicat de încărcare a programului 

elevilor (număr mare de ore pe săptămână). 

                    Oportunităţi                  Ameninţări 
Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primarie, ONG, Biserică, Poliţie, institţii 

culturale); 

Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 

educaţională. 

Timpul limitat pentru participarea la 

programe educative; 

Materiale insuficiente; 

Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a 

elevilor; 

 Creșterea delicvenței în rândul copiilor ca 

urmare a nesupravegherii din partea părinților 

și a mentalității că este suficient să asigure 

copilului stabilitate materială. 

 

 
Perspective: 

 Crearea site-ului școlii 

 Crearea de cluburi educaționale: Club de matematică / chimie / bilologie / geografie 

 Continuarea Revistei școlii, a ercului de lectură, a programului de voluntariat SNAC, a 

Cercului de pictură pe sticlă 

 Organizarea de excursii tematice 

 Organizarea de întâlniri informale la nivelul comunității 

 Parteneriate cu IPJ, Colegiul Țara Bârsei Prejmer, Liceul de Artă, Kronstadt, Teatrul Sică 

Alexandrescu, Muzeul de Istorie, Casa Mureșenilor, Vatra Hărmanului, Centrul Musashino,  

 
În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele obiective: 

1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional: 

Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

Sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţare; 

Îmbunătăţirea disciplinei şcolare; 

Promovarea imaginii şcolii; 

Aplicarea unui sistem de evaluare internă; 

2. Crearea spaţiului adecvat cerinţelor de funcţionalitate: 

Amenajarea unei biblioteci cu o sală de lectură și în Corpul A al școlii; 

Dotarea laboratoarelor; 

Modernizarea cadrului ambiental (săli de clasă, holuri); 

Amenajarea terenurilor de sport, a sălilor de sport şi a unor săli de festivităţi; 

3. Promovarea cooperării în domeniul educaţiei pentru stimularea relaţiilor între unităţilor 

de învăţământ, instituşiile comunitare, agenţii economici şi şcoală: 

Vizite în unităţi economice; 
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Întâlniri cu personalități din cultură (scriitori, profesori, istorici) sau din diferite alte medii; 

Schimburi de experienţe între şcoli; 
Elaborarea unor proiecte cu finanţare europeană, din fondurile structurale. 

 

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

Politicul: 

Politica educaţională europeană emerge din Strategia Europa 2020, care se regăsește aplicat 

României în Strategia națională și Strategia educației și formării profesionale 2016-2020. Aceasta 

din urmă este complementară Strategiei Naționale de Învățare pe Tot Parcursul Vieţii 2015-2020 și 

Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și propune o viziune globală asupra 

dezvoltării/consolidării întregului sistem de educație și formare profesională adresat participanților la 

învățarea pe tot parcursul vieții. 
Strategia pe termen lung în domeniul educaţiei este trasată de LEN nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, iar Școala Gimnazială Bod urmează în demersurile educaționale contextual 

legislative expus la debutul prezentului proiect. 

De asemenea, urmează politicile integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. 
Consiliul local şi comunitatea locală este deschisă dialogului constructiv, având în derulare 

proiecte de reabilitare a şcolii şi alte proiecte care aşteaptă finanţare. 

 

Economicul: 

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

ocupaţie a cetăţenilor fiind agricultura. 

În localitatea Bod-Colonie funcționează Fabrica de Zahăr Bod,  una dintre cele patru fabrici 

producătoare de zahăr din țară, fiind singura societate de acest tip cu capital integral românesc. 

Mica producţie s-a dezvoltat simţitor în ultimii ani, în localitate luând fiinţă fabrica Dacia 

Plant, 2 brutării şi numeroase spaţii comerciale. 

 

Socialul: 

Nivelul de trai al locuitorilor comunei Bod este în medie unul modest, înregistrându-se și 

familii cu probleme sociale. Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame sunt 

casnice.  

Există și populaţie de etnie rromă care are un nivel destul de ridicat de sărăcie, dar sunt puține 

familii care primesc ajutor social. 

În comună nu există încă locuri în care copiii pot să se întâlnescă, să socializeze, să desfăşoare 

activităţi sportive, recreative, dar programele Primăriei au în vedere și construirea de spații deschise 

de petrecere a timpului liber. 

 

Tehnologicul: 

Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai mulţi furnizori. 

Dotarea laboratoarelor de informatică, precum şi conectarea la internet, face tradiţională 

această activitate în şcoala noastră, astfel că  unele clasele au ca opţional informatica. O actualizare 

a dotărilor, hard și soft, este necesară. 

Pe lângă laboratoarele de informatică mai avem conectate la internet calculatoarele ce 

deservesc secretariatul-contabilitate, direcţiune şi câte unul în cancelarii, aparate învechite, ce ar 
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merita înlocuite. 

Un număr destul de mare de elevi deţin calculatoare acasă ceea ce denotă un interes major al 

părinţilor în acest domeniu, toti fiind  conectaţi la internet. 

 

             Ecologic: 
          Pe măsura ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea 

unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la 

programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii socialii 

(SNAC, , Educaţia pentru sănătate, Sanitarii pricepuți, Let´s be eco). 

 

   

III. PROGNOZA - STRATEGIA 

 
3.1. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ŞCOLII 

 
              Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, viziunea Școlii Gimnaziale Bod se 

centrează pe valorile general-umane ale binelui, adevărului și frumosului, care să: 

 cultive creativitatea; 

 dezvolte capacităţi de cunoaştere, motivaţionale şi acţionale; 

 asigure cunoştinţe fundamentale; 

 urmărească dezvoltarea propriei spiritualităţi şi a capacităţii de a-şi pune calităţile in slujba 

celorlalţi; 

 creeaze premisele responsabilităţii cetăţeneşti; 

 pună bazele formării personalităţii armonioase, autonome şi flexibile capabile de incluziune 

socială şi inserţie profesională; 

 crească prestigiul şcolii prin colaborarea cu parteneri direct interesaţi, prin participarea şi 

obţinerea unor rezultate la activităţile propuse de către parteneri. 

 
               Misiunea Școlii Gimnaziale Bod este în acord cu principiul că educaţia este cel mai 

puternic motor al schimbărilor sociale, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări 

fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăţi echitabile bazată pe cunoaștere, 

competență, înțelegere. În acest scop, şcoala noastră își propune să dezvolte o cultură 

organizaţională de tip persoană care să promoveze valori şi credinţe împărtăşite de personalul 

didactic, elevi şi părinţi, punând accentul pe învăţare şi creând un climat educativ de învăţare. 

Învăţarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline şi tehnologii complexe 

care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate în schimbare. 

             Învăţarea va fi centrată pe elev, înglobând atât tehnici tradiționale, cât și cele mai noi idei şi 

practici pedagogice. CDŞ-ul se va axa pe interdisciplinaritate, satisfăcând nevoile și așteptările 

elevilor. 

Ne propunem să dezvoltăm în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu favorabil 

educaţiei, bazat pe valori morale, antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, religioase, ecologice, 

astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a fi educat ca bun cetăţean român și european, 

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

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

 

Valorile cheie: 

 Respect reciproc, implicare, cooperare, demnitate, democraţie, nonviolenţă, toleranţă. 

 

   

 
3.2. ȚINTE STRATEGICE 

 
Raportul misiune/obiective strategice: 
          În urma diagnozei mediului intern şi extern (analiza SWOT şi PESTE) există următoarele 

stări de fapt: 

1. un management cu unele disfuncţionalităţi în care: 

 resursa cea mai importantă a unui învăţământ modern performant -elevii- este puţin 

valorificată; 

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

elevi/părinţi) poate fi îmbunătățit; 

 diferite categorii de factori sociali (elevi, cadre didactice, cadrele didactice auxiliare şi 

nedidactice) pot funcţiona în mai mare măsură ca o comunitate, ceea ce înseamnă ca 

sentimentul identificării cu colectivitatea să devină mai accentuat, motivaţia pentru 

implicarea personală în activităţi comune și coeziunea internă să fie mai puternică; 

 rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice, aplicarea unor tehnologii didactice învechite; 

 sistemul de invăţământ centralizat pe niveluri ierarhice nu ofera managerului unitaţii şcolare 

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

 

Raportul misiune/constrângeri financiare: 
 finanţarea bugetară a şcolilor se situează sub nivelul necesar unei activităţi performante, 

depinzând de nivelul de dezvoltare a societăţii.  

 Salariile mici din sistemul de invăţământ preuniversitar determină scăderea motivaţiei 

cadrelor didactice pentru calitatea muncii prestate şi dorinţa de autoperfecţionare. 

           

                  Pornind de la această stare de fapt, este util să  formulăm ca priorităţi strategice, pentru 

perioada care urmeaza (2017-2021), următoarele ţinte (scopuri): 

 
1. Perfecționarea şi eficentizarea activității manageriale pentru crearea de pârghii adecvate 

pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială a elevilor în contextul unei societăți a 

tehnologiei informației; 

2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ 

de calitate, care să favorizeze performanța și incluziunea; 

3. Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competenţelor privind 

utilizarea tehnologiilor moderne de învățare și comunicare;  

4. Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea resurselor materiale şi financiare pentru alinierea 

șpațiului școlar la standardele actuale;  



                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ  BOD           

22 

 

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

naţionale şi europene.  

 

3.3. Opţiuni strategice 

 

 Opţiunea curriculară pentru dezvoltarea ofertei educaționale și a activității manageriale; 

 Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale pentru dezvoltarea bazei materiale și a extinderii 

spațiului școlar; 

 Opţiunea investiţiei în resursa umană pentru dezvoltare profesională și personală în spiritul 

incluziunii și performanței; 

 Opţiunea relaţiilor comunitare pentru întărirea legăturilor cu instituțiile comunitare și pentru 

optimizarea comunicării cu alte organizații. 

 
ŢINTA 1 

 

1. Perfecționarea şi eficentizarea activității manageriale pentru crearea de pârghii 

adecvate pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială a elevilor în contextul unei 

societăți a tehnologiei informației; 

 

Motivarea alegerii ţintei : 
 

 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Creștere inteligentă – o economie bazată pe 

cunoaștere și inovare, obligă instituţiile de învăţământ să abordeze asigurarea calităţii în 

educaţie de o maniera holistică, luând în considerare: elaborarea de politici, servicii, 

evaluarea şi certificarea proceselor şi procedurilor. Asigurarea calităţii furnizate de instituţie 

apare ca o necesitate impusă de o piaţă din ce în ce mai concurenţială şi de emergenţa 

societăţii bazate pe cunoaştere şi inovare.  

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

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

împlinirea și dezvoltarea personală. 

 O.U.G. nr 75/2005 cu privire la asigurarea calităţii, obligă şcolile să producă şi să asigure 

calitatea serviciilor educaţionale prestate. 

 Misiunea şcolii noastre are în vedere oferirea unei educaţii care să genereze calitatea în toate 

demersurile întreprinse pentru formarea şi instruirea tinerei generaţii. 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. 

 Toţi beneficiarii direcţi sau indirecţi trebuie să participe activ la realizarea şi producerea 

calităţii.  

 Existenţa  profesorului de sprijin oferă posibilitatea desfaşurării învăţământului incluziv, a 

consilierii de specialitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.  

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 
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Dezvoltarea  

curriculară  

Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  

resurse  

financiare  

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

Dezvoltarea  

relațiilor  

comunitare  

 
Cultivarea unui sistem 

de valori şi a eticii 

manageriale bazate pe 

transparenţă, comunicare 

şi înţelegere, în care 

atribuţiile şi 

responsabilităţile să fie 

cunoscute şi respectate 

la fiecare nivel: al 

conducerii, pe arii 

curriculare, pe domenii 

de probleme, pe 

discipline, pe clase;  

Cunoașterea de către 

toate cadrele didactice a 

documentelor de politică 

educaţională 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.Ș. 

utilizând 

interdisciplinaritatea 

pentru stimularea 

interesului elevilor;  

 Proiectarea 

diferenţiată și active-

participativă a 

demersului didactic. 

 
 Continuarea 

modernizării mediului 

fizic școlar prin 

actualizarea mijloacelor 

de învățământ;  
 Îmbogăţirea fondului 

de carte; 
 Atragerea de fonduri 

prin Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinților, donații, 

sponzorizări; 
Implicarea activă a 

tuturor cadrelor 

didactice în găsirea de 

sponsori pentru 

derularea de activități 
educative. 

 

 
 Participarea echipei 

manageriale, a şefilor de 

catedră la cursuri de 

management educaţional;  

Perfecţionarea cadrelor 

didactice pentru 

utilizarea şi 

eficientizarea metodelor 

de predare activ-

participative, pentru 

inițierea şi dezvoltarea 

de proiecte din 

perspectiva unei 

dezvoltări durabile;  

 Pregătirea elevilor 

capabili de performanţă 

în vederea participării 

lor la concursuri şi 

olimpiade şcolare;  

Implicarea elevilor în 

vederea 

responsabilizarii 

individuale și colective 

prin activităţi curriculare 

și de participare activă 

la activitățile școlii și 
comunității;  
 

 
 Elaborarea de rapoarte 

privind activitatea de 

asigurare a calităţii 

educaţiei şcolare şi 

prezentarea lor în cadrul 

CA şi în buletinele 

informative;  

Valorificarea şi 

îmbogăţirea elementelor 

valoroase din tradiţia 

şcolii şi promovarea lor 

în comunitate prin 

organizarea de activităţi, 

prezentarea rezultatelor 

în cadrul unor activități, 

revista şcolii, site-ul 

școlii etc.  

Continuarea proiectelor 

derulate în școală  

implicând primăria şi 

Consiliului local; 
Reconsiderarea ofertei 

educaţionale în funcţie 

de nevoile specifice ale 

comunităţii şi resurselor 

de care dispune şcoala.  
 Colaborarea cu 

autoritățile locale și cu 

alți parteneri de la nivel 

local şi judeţean 

implicate în actul 

educaţional, în derularea  

de proiecte şi programe 

de dezvoltare școlară. 

 
 

Resurse strategice: 

 Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, autorități locale; 

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

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

echipamente IT, birotică şi consumabile; 

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

legislație actualizată; 

 Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, 

metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din exterior; 

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

din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în 

PDI; 

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

 

 

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

activităților; 

 Creșterea interesului elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, 

procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului, participarea la 

cercurile specifice;  

 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu;  

 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-

învățare;  

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

 Înființarea consiliului elevilor care să se facă vizibil în viaţa şcolii prin acțiuni de motivare a 

colegilor. 
 

 

 

ŢINTA 2 

 
2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui 

învăţământ de calitate, care să favorizeze performanța și incluziunea; 

 

Motivarea alegerii ţintei :  

 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Creștere inteligentă – educaţie (încurajarea 

procesului de învăţare şi de îmbunătăţire a competenţelor), obligă instituţiile de 

învăţământ să abordeze asigurarea calităţii în educaţie de o maniera holistică, luând în 

considerare: elaborarea de politici, servicii, evaluarea şi certificarea proceselor şi 

procedurilor.  

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

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

împlinirea și dezvoltarea personală. 

 Strategia educației și formării profesionale 2016-20120 vizează acces egal la educație. 

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

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

comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor.  
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 Crearea condiţiilor optime în şcoală 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 

eficient de către cadrele didactice pentru combaterea abandonului și creșterea siguranței în 

perimetrul școlar. 

 

Resurse strategice:  

Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, personal auxiliar, autorități locale;  

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 
programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice 

disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: MEN, ARACIP, ISJ, legislație 

actualizată; 

Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, experți din 

exterior; 

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

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

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

 

OPŢIUNI STRATEGICE:  

 

 

Dezvoltarea  

curriculară  

 

Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  

resurse  

financiare  

 

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

 

Dezvoltarea  

relatiilor  

comunitare  

 

Susţinerea în  

cadrul orelor de 

consiliere şi orientare a 

unor teme privind 

educaţia rutieră, traficul 

de persoane, riscurile 

consumului de droguri 

și substanțe 

etnobotanice, educaţie 

pentru sănătate  

colaborare IPJ 

 Reactualizarea ROI cu 

sancţiuni concrete în 

cazul nerespectării 

normelor de conduită în 

şcoală; 

 Valorificarea tuturor 

momentelor propice în 

 

 Menţinerea în incinta 

şi perimetrul şcolii a 

unui climat de 

siguranţă, a unui 

ambient propice actului 

educaţional prin 

implicarea elevilor, 

cadrelor didactice, 

parinţilor şi Consiliului 

local  activități 

extracurriculare în 

parteneriat 

 Menţinerea în stare de 

bună funcţionare a 

sistemului de 

supraveghere video. 

 

 

 Asigurarea resurselor 

umane necesare 

desfăşurării în condiţii 

optime a procesului 

instructiv-educativ; 

  Evaluarea 

performanţelor cadrelor 

didactice pe baza 

indicatorilor de 

performanţă ; 

Monitorizarea 

respectării de către elevi 

şi personalul şcolii a 

legislaţiei în vigoare, a 

prevederilor 

Regulamentului de 

Ordine Interioară. 

 Consilierea elevilor de 

 

 Reactualizarea 

parteneriatului cu  

Poliţia în vederea 

creşterii siguranţei 

elevilor şi cadrelor 

didactice, pentru 

combaterea delincvenţei 

juvenile şi a 

manifestarilor violente, 

a absenteismului, prin 

realizarea unor ore de 

consiliere şi orientare cu 

participarea cadrelor de 

poliţie.  

 Iniţierea elevilor 

adoptarea unui 

comportament adecvat 

în situaţii de urgenţă 
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cadrul orelor, în vederea 

menţinerii unui ambient 

plăcut şi curat, în 

favoarea elevilor.  

 

către psihopedagogul 

arondat şcolii care 

trebuie să fie în legătură 

atât cu familia elevului, 

cât şi cu învăţătorul, 

profesorul de sprijin ( în 

cazul elevilor CES) sau 

dirigintele; 

prin simulările 

semestriale şi prin orele 

de dirigenţie 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 activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi 

siguranţă;  

 Performanță sporită datorată și supravegherii optimizate prin camera de supraveghere în 

clase; 

 Numărul elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare va fi crescut, 

interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii va fi  mai mare;  

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

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de 

condiţiile de siguranţă din şcoală va fi îmbunătăţit: activități de voluntariat, proiecte 

județene, naționale. 

 
 

 

 

ŢINTA 3 

 
3. Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea competenţelor 

privind utilizarea tehnologiilor moderne de învățare și comunicare;  

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Creștere inteligentă – societate digitală, 

consideră ca fiind favorabile dezvoltării, oportunitățile egale şi asigurarea accesului la 

educație, formare și învățare de-a lungul vieții, pentru toţi cetățenii. 

 Multiplele puncte de vedere cu privire la organizaţia şcolară au dezvoltat ideea conform 

căreia şcoala este o organizaţie care învaţă. La baza schimbării şi progresului se află un 

proces de învăţare socială, de asimilare şi de practicare de noi comportamente, atitudini, 

valori. Acest amplu proces se realizează în primul rând, prin intermediul cadrelor didactice, 

care sunt resursele umane principale ale dezvoltării şcolii. 

 Asigurarea accesului cadrelor didactice şi a personalului nedidactic la formare profesională, 

mai ales prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2007-2013), va permite îmbunătăţirea 

competenţelor profesionale ale acestora şi atingerea misiunii şcolii. 
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 Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai prin 

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

desfăşura programe şi proiecte educative de calitate.  

 În societatea actuală totul se mișcă cu viteza lumii digitale, astfel că pregătirea personalului 

didactic înspre o schimbare de paradigmă a perfecționării va aduce plus-valoare educației 

tineretului. 

 

Resurse strategice:  

Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, autorități locale;  

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

didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: MEN, ISJ, legislație actualizată; 

Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, consilier educativ, responsabili de 

comisii, experți din exterior; 

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

perspectiva unei dezvoltări şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

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

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea  

curriculară  

Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  

resurse  

financiare  

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

Dezvoltarea  

relatiilor  

comunitare  

 

 Diseminarea în școală 

a competențelor nou-

formate; 

Proiectarea 

responsabilă a 

activităţilor pentru 

săptămâna “Să ştii mai 

multe, să fii mai bun”, 

în vederea implicării 

elevilor în activităţi în 

comunitate şi activităţi 

de voluntariat; 

Participarea la 

activităţi educative care 

să expună tehnologia 

digitală;  

Implicarea elevilor în 

organizarea activităţilor 

educative. 

 

 Implicarea Consiliului 

Reprezentativ al 

părinţilor în atragerea 

de persoane fizice sau 

juridice care prin 

contribuţii financiare şi 

materiale să susţină 

programe de 

modernizare a activităţii 

educative;  

 Achiziția de table 

smart, de softuri 

educaționale, platform 

digitale 

Participarea elevilor la 

sesiuni de formare 

informală care să-i 

motiveze să folosească 

tehnologia IT în scopri 

educaționale. 

 

 Realizarea de ore 

dechise; 

 Continuarea 

parteneriatului familie-

şcoală prin includerea 

părinţilor în activităţi, 

lectorate, diseminări de 

bune practici etc.  

Construirea unei baze 

de date referitoare la 

persoane şi servicii 

digitale pentru 

sprijinirea activităţilor 

şcolii. 

 Perfecționare în IT 

 

 Diseminarea în 

comunitate a 

competențelor nou-

formate și a activităţilor 

desfăşurate de şcoală, în 

vederea creşterii 

vizibilităţii şcolii şi 

întărirea imaginii 

acesteia în comunitate; 

Menţinerea colaborării 

şcoală-familie -

comunitate prin 

activităţi şi acţiuni la 

care participă elevii 

şcolii şi care fac să 

crească prestigiului 

acesteia în comunitate.  
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Rezultate aşteptate:  
 Toate cadrele didactice propun activităţi educative care să folosească tehnica digitală în 

conformitate cu interesele elevilor şi ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii 

şcolii;  

 Familiarizarea personalului didactic cu lecții interactive, cu folosirea mecanismelor digitale: 

tablete, table smart, softuri interactive; 

 Crește interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea educativă, fiind concretizat în 

iniţiative din partea acestora, numărul participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate;  

 Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ, MEN 

sau de alţi parteneri educaţionali;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activităţile educative 

desfăşurate;  

 

ŢINTA 4 

 
4. Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea resurselor materiale şi financiare pentru 

alinierea spațiului școlar la standardele actuale; 

 

Motivarea alegerii ţintei:  
 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii 

bazate pe cunoaștere și inovare, obligă şcoala să elibereze potențialul inovator al tinerilor, 

valorificând avantajele economice și sociale ale societății digitale. Dezvoltarea bazei 

didactice a şcolii astfel încât să sporească accesibilitatea la învăţarea digitală trebuie să 

constituie o prioritate, nu doar pentru îmbunătăţirea competenţelor digitale ale elevilor, ci 

pentru dezvoltarea tuturor competenţelor-cheie. 

 Şcoala funcţionează într-un spaţiu insuficient, ceea ce determină folosirea sălilor de clasă și 

ca laboratoare. 

 Dotarea materială a şcolii este inegală din punct de vedere al nivelului de performanţă a 

echipamentelor didactice. Exigenţele unei societăţi a cunoaşterii impun modernizarea 

laboratoarelor existente şi dotarea claselor cu mobilier ergonomic, adaptat lucrului pe grupe 

de elevi.  

 Se intenţionează continuarea dotării sălii de documentare pentru elevi şi profesori, utilizând 

noile tehnologii informaţionale. 

 Se intenționează dotarea sălilor cu echipamente hi-tech care să propulseze curiozitatea 

elevilor înspre țintele obtenabile în viitor. 

 

 

Resurse strategice:  
Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale;  

Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor, 

portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: MEN, ARACIP, ISJ, CCD, legislaţie 

actualizată;  

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, 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, Primărie, Consiliul local.  

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 
 

Dezvoltarea  

curriculară  

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 

naţionale, popularizarea 

legislaţiei şcolare în 

rândul elevilor, 

părinţilor şi al cadrelor 

didactice prin mijloace 

virtuale;  

 Proiectarea activităţii 

educative la nivelul 

claselor pe baza 

dimensiunii digitale.  
 

 
Luarea deciziilor 

referitoare la necesarul 

resurselor financiare 

prin consultarea 

organismelor de lucru;  

 Gestionarea corectă 

şi eficientă a resurselor 

materiale; 

 Întreţinerea bazei 

materiale existente şi 

îmbunătăţirea acesteia 

prin diverse mijloace 

de atragere a 

resurselor; 
 

 

 Delegarea 

responsabilităţilor în 

cadrul echipei 

manageriale avându-se în 

vedere criteriile de 

competenţă profesională 

şi managerială, precum şi 

principiul lucrului în 

echipă ; 

 Distribuirea  

de responsabilităţi tuturor 

cadrelor didactice, în 

vederea valorificării 

potenţialului digital;  

Repartizarea bugetului 

pe priorităţi, cu 

consultarea factorilor 

implicaţi (Centrul de 

execuţie bugetară, 

Primărie, Comitetul 

Reprezentativ al 

Părinţilor); 

 

 
 Identificarea, prin 

evaluare instituţională,  

a nevoilor de educaţie ale 

comunităţii  locale şi 

căutarea posibilităţilor 

de satisfacere a acestora 

în cadrul normativ  

existent şi cu resursele 

disponibile;  

Derularea 

parteneriatelor 

educaţionale în vederea 

eficientizării 

demersurilor educative 

de la nivelul claselor şi 

şcolii; 

Întâlniri periodice cu 

părinţii (şedinţe, 

consultaţii, lectorate);  

 Colaborarea cu  

serviciul social din 

cadrul primăriei pentru 

cazurile speciale;  

 

 

 

Rezultate aşteptate:  
 Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii 

desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;  

 Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate 

şi mai bune printr-un management de calitate;  

 O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;  

 O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;  
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ŢINTA 5 

 
5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate 

locale, naţionale şi europene.   

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Strategia Europa 2020, prin prioritatea Creștere inteligentă – o economie bazată pe 

cunoaștere și inovare obligă la o perspectivă integratoare și inovativă, care să se bazeze pe 

învățare mutuală. Dezvoltarea dimensiunii europene a instituţiei poate deveni o prioritate a 

managementului şi a cadrelor didactice, dat fiind impactul proiectelor europene destinate 

formării şi parteneriatelor. 

 Programul Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru 

derularea de proiecte de mobilitate sau partenetiate strategice.  

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

participare la proiecte naţionale, dar mai ales europene.  

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

îndeplini misiunea.  

 Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de 

proiecte.  

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

 Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene.  

 

Resurse strategice:  

 

Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, autorități locale;  

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

granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: MEN, ARACIP, ISJ, ERASMUS+, 

legislație actualizată; 

Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, 

formatori, experți din exterior; 

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

perspectiva unei dezvoltări şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

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

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 
Dezvoltarea  

curriculară  

Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  

resurse  

financiare  

Dezvoltarea  

resurselor  

umane  

Dezvoltarea  

relatiilor  

comunitare  

 

 Stimularea elevilor şi 

cadrelor didactice în 

vederea comunicării 

 

 Reorganizarea 

spaţiului „Programe  

europene” care este  

 

 Informarea cadrelor 

didactice cu privire la 

oportunităţile de 

 

Popularizarea 

activităţii şcolii, a 

rezultatelor obţinute de 
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prin intermediul 

internetului (email, alte 

aplicații, forumuri de 

discuţii) în cadrul unor 

proiecte educaţionale;  

 Informarea cadrelor 

diactice şi a elevilor în 

lagătură cu posibilitatea 

desfăşurării unor 

proiecte de parteneriat 

strategic sau de 

mobilitate a cadrelor 

didactice şi a elevilor, 

cu aplicabilitate în 

activităţile curriculare;  

 Realizarea de proiecte 

comune cu alte şcoli 

(lingvistice, de 

cercetare, excursii 

tematice etc.) din zonă, 

din ţară şi din 

străinătate.  

 

pus la dispoziţie  

cadrelor didactice şi  

elevilor implicaţi în  

realizarea proiectelor;  

 Sprijinirea financiară a 

apariţiei revistei şcolii şi 

a activităţilor de 

promovare a imaginii 

şcolii; 

  

 

colaborare europeană în 

cadrul programului  

Erasmus +  

 Formarea cadrelor 

didactice privind 

elaborarea aplicaţiilor în 

programul Erasmus +;  

 Implicarea unui număr 

mare de elevi în 

activităţi educative, 

participarea la 

concursuri artistice şi 

sportive, indiferent de 

etnie, apartenenţă 

religioasă; 

 

elevi şi cadre didactice 

în cadrul proiectelor în 

comunitate şi în afara 

acesteia (mass-media, 

internet, publicaţii, 

revista şcolii), în 

vederea creşterii 

prestigiului şcolii şi a 

sentimentului de 

apartenenţă al elevilor şi 

al cadrelor didactice;  

 Iniţierea unor proiecte 

de colaborare cu diferite 

ONG:-uri, firme private;  

 Continuarea 

parteneriatelor cu 

institutiile din cadrul 

comunităţii . 

  

 

Rezultate aşteptate:  

 Cadre didactice formate în programul Erasmus+; 

 Cadre didactice incluse în proiecte europene de mobilitate sau de dezvoltare; 

 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru 

proiecte strategice sau de mobilitate;  

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază 

prin creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;  

 Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care 

şcoala este implicată;  

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;  

 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor 

deveni mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală. 

 

3.4. Monitorizarea şi evaluarea proiectului de dezvoltare instituţională 

·  

Implementarea proiectului 

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

nevoile şcolii identificate. 

În realizarea proiectului s-a ţinut cont de realitatea actuală a şcolii, de informaţiile primite de la 

manageri si profesori cu experienţă, dar şi de literatura de specialitate in management educaţional. 
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Prezentul Proiect de dezvoltare instituţională pe termen lung, va fi dezbătut în Consiliul Profesoral 

şi aprobat în Consiliul de Administratie. 

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

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

Anual, acest document va suferi modificări generate de schimbările datelor de intrare. 

· Evaluarea 

Evaluarea în educaţie curinde metodele şi procedeele aplicate pentru: 

 Stabilirea raportului dintre rezultatele obţinute şi cele intenţionate; 

 Corectarea rezultatelor în sensul dorit; 

Ce urmărim şi evaluăm, pe parcursul şi la sfarşitul activităţilor propuse: 

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

 Costurile: concordanţa/ neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate 

(finanţe, timp, dotare) 

 Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse; 

 Calitatea: nivelul atingerii scopului propus, “valoarea adăugată” şi “valoarea creată” în urma 

realizării obiectivelor propuse, deci a schimbărilor efectiv realizate - cele aşteptate, dar şi 

cele neaşteptate. 

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

 Fişe de autoevaluare şi declaraţii de intenţie; 

 Chestionare; 

 Proiectul de Dezvoltare Instituţională 2017-2021 - Școala Gimnazială Bod 

 Ghiduri pentru interviuri; 

 Diferite tipuri de proiect; 

 Modele de rapoarte scrise; 

 Fişe de analiză a documentelor şcolii; 

 Inregistrări video; 

 Obiecte concrete-rezultatele “materiale” ale proiectului; 

 Fişe de verificare a realizării activităţilor pe intervalele de timp stabilite (o lună, trei luni, 

şase luni, 1 an, 2 ani) 

 

Asigurarea calităţii: 

La modul cel mai general calitatea este asociată cu un nivel sau grad de excelenţă, valoare sau 

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

Categorii de indicatori ai calităţii oferite de şcoală: 

 Creşterea calităţii activităţii elevilor; 

 Creşterea calităţii instruirii 

 Cresterea calităţii evaluării; 

 Creşterea calităţii mediului de invăţare; 

 Creşterea calităţii vieţii şcolare; 

 Creşterea calităţii managementului şcolar; 

 Creşterea calităţii personalului; 

 Creşterea capacităţii financiare a şcolii (indiferent de sursă); 

 Creşterea nivelului de satisfacţie a părinţilor, elevilor, întregii comunităţi; 

 Extinderea serviciilor educaţionale oferite comunităţii; 

 Creşterea relevanţei şi utilităţii educaţiei oferite de către şcoală pentru nevoile prezente şi 

viitoare ale copiilor şi tinerilor: 
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Evaluarea şi asigurarea calităţii încheie ciclul de proiectare. Schimbările determinate de proiectul de 

dezvoltare al şcolii şi planurile anuale asociate ne arată modul în care creşte calitatea educaţiei 

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

strategice pentru noile proiecte şi planuri operaționale și manageriale ale şcolii. 
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