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Argument

 exigenţele şi provocările lumii contemporane;

 necesitatea coalizării eforturilor şi resurselor
şcolii, ale comunităţii locale;

 modelarea personalităţilor copiilor şi tinerilor
adolescenţi;

 conştientizarea rolului pe care îl vor avea în 
calitate de cetăţeni (oameni ai cetăţii);

 societatea se va baza pe calităţile lor şi va
depinde de fiecare. 
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Cadrul legislativ

Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale “Sfântul Grigorie Teologul”, 
Galaţi, a fost conceput în concordanţă cu următoarele acte normative:

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

 Ordinul M.E.N. nr. 5115/2014 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;

 Legea 87/2006 privind Asigurarea si Evaluarea Calităţii în Unităţile şi Instituţiile de 
Învăţământ Preuniversitar;

 Legea nr. 53/2005, Codul muncii;

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2004, privind Asigurarea Calităţii Activităţii în Unităţile şi
 Instituţiile de Învăţământ Preuniversitar;

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
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Prezentarea unităţii şcolare

În anul 1980, prin Ordinul Ministrului Învăţământului se ridica edificiul Şcolii
Generale Nr. 41.

La 15 septembrie 1980 şcoala îşi deschide porţile cu un număr impresionant de elevi
şi cu un număr de 30 cadre didactice titulare.

În anul 1996 acesteia îi este schimbată denumirea în Şcoala Gimnazială Nr. 41
"Sfântul Grigore Teologul".

Din data de 1 septembrie 2012 denumirea şcolii este schimbată din nou şi ia forma
de Şcoala Gimnazială "Sfântul Grigorie Teologul".

25 ianuarie reprezintă ziua aniversară a şcolii ceea ce prilejuieşte o serie de
manifestări culturale în care sunt implicaţi cadrele didactice, elevi, părinţi și membri ai
comunităţii.

În cei 35 de ani de existenţă structura şcolii a suferit o serie de modificări în mai
multe aspecte: modernizări, renovări etc.
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Prezentarea unităţii şcolare

Amplasare: cartierul Micro 14, Str. 1 Decembrie1918, nr.1 A;

Utilităţi: apă potabilă curentă, electricitate, încălzire sistem centralizat;

Funcţionabilitate: şcoală de stat, autorizată sanitar;

Program: 
◦ 8.00-12.00/14.00: clasele pregătitoare-a IV-a, VII A, B, VIII A, B
◦ 11.00-18.00 : clasele a V-a A, B, a VI-a A, B

Informaţii utile:
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială ,,Sfântul Grigorie Teologul” Galaţi

Str. 1 Decembrie 1918  Nr.1A
Tel/Fax. 0236 475 520

Web:http://scoala41galati.scoli.edu.ro
Email: scoala41gl@yahoo.com
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Proiect de dezvoltare institutionala / 7

Diagnoza mediului intern
Spaţii de învăţământ:
14 săli de clasă, 2 laboratoare (fizică-chimie, biologie),
1 cabinet AeL, 1 cabinet de matematică,1 cabinet metodic,
1 cabinet limbi moderne,
sală sport, teren de sport cu suprafață sintetică.
Profilul colectivului: competența, management eficient, climat
instituţional adecvat, spirit de echipă, ambient plăcut, flexibilitate;
Valori dominante: cooperarea, respect reciproc, ataşament faţă de
copii, respect pentru profesie, deschidere către nou, entuziasm;
Climat: deschis, dinamic, înalt grad de angajare al membrilor;
Conducerea prezintă: deschidere, apreciere, respect şi sprijin faţă
de colegi.



Diagnoza mediului intern

Dotări materiale:

-14 săli cu mobilier modular
- Laborator fizică-chimie-mobilier specific
- Laborator biologie- mobilier specific
-Laborator AeL- mobilier specific
- 14 săli de clasă dotate cu table magnetice
- 9 săli de clasă dotate cu calculatoare și videoproiectoare
- Laborator AeL instalate 10 calculatoare
- Biblioteca- mobilier modern;13.000 volume
- Sală sport- echipamente sportive
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Diagnoza mediului intern

Resurse umane: 
Cadre didactice: 

Personal didactic 
angajat Total Primar Gimnazial

- cadre didactice 
titulare 27 10 17

- cadre didactice 
suplinitoare 2 2

- cadre didactice la 
plata cu ora

1 1
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Diagnoza mediului intern

Resurse umane: 
Cadre didactice: 

Nivel de 
învăţământ

Nivel de pregătire

Titular Suplinitor La plata 
cu ora

Grad 
didactic I

Grad 
didactic II Definitivat Debutant

Lic. SSD SU

Primar
4 1 5 10 0 7 3 0 0

Gimnazial
0 1 19 17 2 1 7 5 7 1
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Diagnoza mediului intern

Cadre didactice

Cadre
titulare
Cadre
suplinitoare
Cadre la
plata cu ora
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Cadre didactice
Gradul
didactic I
Gradul
didactic II
Definitivat

Debutant



Diagnoza mediului intern

Personal didactic auxiliar și nedidactic: 12
◦ Administrator financiar: 1
◦ Administrator patrimoniu: 1
◦ Secretar: 1
◦ Bibliotecar: 1
◦ Laborant: 1
◦ Îngrijitor: 4
◦ Paznic: 2
◦ Mecanic de întreţinere: 1
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Diagnoza mediului intern

Evoluția numărului de elevi 2010-2015
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Învățământul primar
Învățământul gimnazial

An Învățământul primar Învățământul gimnazial

2010 216 232
2011 190 223
2012 255 200
2013 255 201
2014 280 188
2015 294 169
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Diagnoza mediului intern

Promovabilitatea anuală 
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Prom. I-IV Prom. V-VIII Prom. I-VIII

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

PROM. % 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Prom. I-IV 100 100 99,51 100 100

Prom. V-VIII 96,93 97,74 95,91 94,38 97,25

Prom. I-VIII 98,46 98,79 97,75 97,25 98,76
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Diagnoza mediului intern
 Calificative anuale la limba și literatura română și matematică 2010-2015
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Ani  școlari Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a

Fb B S Fb B S Fb B S Fb B S

2010-2011 24 13 10 30 13 0 22 14 10 30 22 4

2011-2012 24 13 10 30 13 0 22 14 10 30 22 4

2012-2013 43 9 10 30 9 1 19 13 9 35 21 5

2013-2014 25 19 7 34 20 11 29 14 3 23 7 12

2014-2015 48 6 3 25 24 7 31 21 13 32 13 1

Ani  școlari Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a

Fb B S Fb B S Fb B S Fb B S

2010-2011 26 13 8 30 9 4 21 14 11 31 20 5

2011-2012 26 13 8 30 9 4 21 14 11 31 20 5

2012-2013 44 8 10 31 5 4 22 9 10 31 22 8

2013-2014 32 13 6 33 23 9 30 10 6 22 7 13

2014-2015 47 7 3 23 20 13 29 18 18 32 7 7



Diagnoza mediului intern
Medii anuale clasele V-VIII
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Media 7-8,99

Media 9-10 An școlar 2014-2015
An școlar 2013-2014
An școlar 2012-2013
An școlar 2011-2012
An școlar 2010-2011

Tranșe medii
An școlar 
2010-2011

An școlar 
2011-2012

An școlar 
2012-2013

An școlar 
2013-2014

An școlar 
2014-2015

Media 5-6,99 15 19 11 8 11

Media 7-8,99 117 118 112 110 107

Media 9-10 89 80 65 67 59



Diagnoza mediului intern

96
97
98
99

Frecvența anuală 

Frecvența anuală 

An școlar Frecvența anuală 

2010-2011 97,21

2011-2012 97,59
2012-2013 97,78

2013-2014 98,46

2014-2015 97,92
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Diagnoza mediului intern

Rezultate la Evaluarea Națională
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Limba română Matematică Prom. %

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Disciplina 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Limba română 100 100 100 100 100

Matematică 91,89 67,50 100 86,66 91,66

Prom. Medii % 100 87,50 100 89,28 100
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Diagnoza mediului intern
 Rezultate Evaluarea Națională Limba română
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An școlar 2010-2011
An școlar 2011-2012
An școlar 2012-2013
An școlar 2013-2014
An școlar 2014-2015

An școlar 
2010-2011

An școlar 
2011-2012

An școlar 
2012-2013

An școlar 
2013-2014

An școlar 
2014-2015

Note 5-5,99 3 3 1 5 1

Note 6-6,99 9 3 3 7 5

Note 7-7,99 5 7 10 10 7

Note 8-8,99 10 15 8 6 13

Note 9-9,99 10 12 14 2 10

Note 10 0 0 1 0 0



Diagnoza mediului intern
 Rezultate Evaluarea Națională Matematică
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An școlar 
2010-2011

An școlar 
2011-2012

An școlar 
2012-2013

An școlar 
2013-2014

An școlar 
2014-2015

Note sub 5 3 13 0 4 3

Note 5-5,99 15 3 1 6 6

Note 6-6,99 8 3 3 7 6

Note 7-7,99 5 2 7 4 4

Note 8-8,99 0 9 6 3 8

Note 9-9,99 6 8 16 6 9

Note 10 0 2 4 0 0



Diagnoza mediului intern
Calificative anuale purtare clasele I-IV
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Foarte bine
Insuficient0

100
200
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Foarte bine
Bine
Insuficient

An școlar Foarte bine Bine Insuficient

2010-2011 211 2

2011-2012 193

2012-2013 203 1 1

2013-2014 200 4

2014-2015 215 9



Diagnoza mediului intern
Medii anuale purtare clasele V-VIII
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Peste 7 Sub 7

2010-2011 217 10

2011-2012 211 11

2012-2013 190 6

2013-2014 192 4

2014-2015 178 4



Diagnoza mediului intern
Premii obținute la Olimpiadele școlare 2010-2015

Disciplina An școlar Faza județeană Faza națională

Lingvistică 2014-2015 1 elev cls. a VI-a-
1 mențiune

Lectura ca abilitate 
de viață 2014-2015

1 elev cls. a VII-a-
1 mențiune

1 elev cls. a VIII-a-
1 mențiune

Limbă, comunicare 
și literatura română 2014-2015 1 elev cls. a VIII-a-

1 mențiune

Istorie 2011-2012 1 elev cls. a VIII-a-
1 mențiune

Educația 
tehnologică 2011-2012 1 elev cls. a VIII-a-

1 premiu III
Educația 

tehnologică 2012-2013 1 elev cls. a VIII-a-
1 premiu I 1 mențiune
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Diagnoza mediului intern

Premii obținute la O.N.S.S.

24

Anul școlar Faza  municipiu Faza județeană Faza națională

2010-2011 Locul I- tenis de masă
Locul III-tenis de masă
Locul III- echipa de fotbal

Locul II- tenis de masă
Locul III-tenis de masă

2011-2012 Locul I-tetratlon cu echipa
Locul I-tetratlon individual
Locul III- tetratlon individual

Locul I-triatlon individual
Locul III- tetratlon cu echipa

2012-2013 Locul III- 9 elevi la proba 
tetratlon individual

Locul I- popice



Diagnoza mediului intern

Participarea la concursurile școlare:
An școlar Concursuri 

internaționale
Concursuri 
naționale

Concursuri 
județene

Concursuri  
locale

2010-2011 7 6 4 2

2011-2012 9 4 5 3

2012-2013 6 9 9 3

2013-2014 10 8 9 1

2014-2015 5 10 4 7
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Analiza mediului extern

Situaţia socială a familiilor din care provin elevii şcolii

Muncitori

Şomeri

Privatizaţi

Plecaţi în străinătate

Decedaţi

Divorţaţi

Pensionaţi

Asistaţi social
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Analiza SWOT

I. CURRICULUM
Puncte tari:
Existenta unui curriculum nucleu, aplicat conform metodologiilor în
vigoare
Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular
corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare
curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de
probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale)
Oferta CDȘ se realizează prin consultarea elevilor și părinților
Relația între cadre didactice și elev, cadru didactic-părinti, cadru
didactic-cadru didactic favorizează crearea unui climat educațional
deschis și stimulativ
Calitatea actului educational, aplicarea unor strategii adecvate
nivelului elevilor și a unui demers didactic informativ-formativ
Exploatarea eficienta a resursei de timp în respectarea programelor
și în pregatirea suplimentară a elevilor etc.
 Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate
şcolare bune, procent de promovabilitate la evaluările naționale ridicat,
premii la olimpiadele, concursurile școlare.

Puncte slabe:
Număr mare de elevi corigenți la ciclul gimnazial
Lipsa de implicare a unor cadre didactice în identificarea
strategiilor didactice adecvate nivelului elevilor
Rezultate nesatisfăcătoare obtinuțe la olimpiadele scolare
Pregătirea suplimentară a elevilor participanți la
olimpiadele școlare nu este susținută pe tot timpul anului
școlar
Folosirea insuficientă a materialului didactic, a
echipamentelor moderne
Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu
elevi cu C.E.S.

Oportunități:
 Gama variată de cursuri oferite de diverse instituții prin programe cu
finanțare europeană pentru formarea continuă a cadrelor didactce
 Identificarea și stimularea elevilor capabili de performanță prin
programe și pregătire suplimentară
 CDȘ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi
cunoaşterea în diferite domenii de activitate
 Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri
pentru cadre didactice.

Amenințări:
 Programe școlare incărcate
 Suprasolicitarea elevilor, ceea ce conduce la eșecul școlar
 Lipsa de implicare a părinților în urmărirea traiectului
educațional al propriilor copii și în viața școlii



Analiza SWOT

II.RESURSA UMANĂ
Puncte tari:
Echipa managerială preocupată de creşterea calităţii procesului didactic,
a bazei materiale şi aspectului şcolii
 Motivarea pozitivă a cadrelor didactice față de elevi și procesul de
învățare
Toate cadrele didactice sunt calificate, 90% dintre cadrele didactice sunt
titulare cu grade didactice I,II, cu master, profesori pentru învățământul
primar
 Implicarea psihologului școlar în procesul de consiliere a părinților,
elevilor și cadrelor didactice
 Menținerea la un nivel ridicat al procentului de promovabilitate anual
 Relațiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat
educațional deschis, stimulativ
 Deprinderea de a utiliza calculatorul 90% din personal

Puncte slabe:
Existenta unei inerții și a unei atitudini de reticență față
de utilizarea TIC și laboratorului AeL
Imposibilitatea motivării prin recompensă a cadrelor
didactice care se implică iî activități extracurriculare
Aplicarea în mică măsură a invățării centrate pe elev
Lipsa abilității de a lucra în echipă manifestată de unele
cadre didactice

Cadre didactice cu norma didactică la mai multe şcoli şi
navetiste

Oportunități:
Existența multiplelor posibilități de informare ( internet) și de formare a
cadrelor didactice ( programe naționale, europene)
Numărul de intâlniri și activități ale cadrelor didactice în afara orelor de
curs favorizează împărtășirea experienței, creșterea coeziunii grupului

Amenințări:
Scăderea populației școlare
Modificarea scării valorilor fundamentale în societate
 Criza de timp a părinților datorită situației actuale
economice, reduce participarea familiei în viața școlii, cu
implicații atât în relația părinte-elev, cât și în performanța
școlară a elevilor

Creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale
Migrarea elevilor spre alte unități școlare



Analiza SWOT

III.RESURSA MATERIALĂ ȘI FINANCIARĂ
Puncte tari:
Preocuparea echipei manageriale pentru modernizarea școlii și
încadrarea în normele de igienă
Existența fondului de carte din biblioteca școlii
Existența cabinetului AeL
Preocuparea cadrelor didactice și a părinților pentru dezvoltarea
bazei materiale
Sălile de clasă sunt spațioase, au aspect plăcut, cu mobilier
modular, cu iluminare și incălzire corespunzătoare

Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale, săli de clasă,
laboratoare, cabinete, biblioteca, teren de sport cu suprafață
sintetică

Puncte slabe:
Insuficiența numărului de calculatoare, video-proiectoare și
copiatoare pentru sălile de clasă și laboratoare
 Lipsa cabinetelor pentru fiecare disciplină
Resursele financiare nu sunt suficiente pentru achiziționarea
de mijloace moderne de învățământ
Lipsa proiectelor cu finanțare europeană pentru modernizarea
bazei materiale

Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de
performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice

Oportunități:
Descentralizarea și autonomia instituțională
Atragerea de fonduri extrabugetare prin Asociația Aspirația,
sponsorizări
Parteneriate cu comunitatea locală ( Primărie, părinți, ONG-uri)
Posibilitatea desfășurării de activități în parteneriat cu asociații
sportive, culturale
Stimularea personalului didactic în scopul elaborării de proiecte
cu finanțare externă
Posibilitatea antrenării elevilor și părinților în activități productive
și de întreținere a școlii

Amenințări:
Surse financiare extrabugetare limitate
Ritmul rapid al schimbărilor tehnologice ce conduc la uzura
morală a mijloacelor de învățământ
Lipsa de responsabilitate în utilizarea în condiții optime a 
resurselor școlii



Analiza SWOT

IV. RELATII INTERNE ȘI DE PARTENERIAT
Puncte tari:
Comisia O.S.P. organizează un program eficient de
consiliere cu elevii și părinții în vederea orientării școlare și
profesionale a elevilor
Existenta unei colaborări permanente școală-părintii-elevi
Colaborarea permanentă cu reprezentanți ai autorităților
statului pentru prevenirea delicvenței juvenile, traficului de
ființe, consumului de substanțe halucinogene
Implicarea părinților în activitățile extracurriculare
Menținerea unei tradiții în organizarea de activități cu
diverse ocazii: Săptămâna Porților deschise, serbări școlare,
acțiuni de voluntariat
Colaborarea cu Poliția, Secția 4 Poliţie, Teatrul Nae
Leonard, Complexul Muzeal Științele Naturii, Centrul Cultural
Dunărea de Jos, Biserica Sf. Treime Filești
Desfașurarea în școală a programului Şcoală după şcoală

Puncte slabe:
Legătura de parteneriat cu ONG-urile nu sunt stabile
Parteneriatele cu liceele vocaționale/ școli profesionale în vederea
orientării școlare sunt insuficiente
Activitățile desfășurate de școala nu implică întotdeauna participarea
părinților
Lipsa proiectelor pentru realizarea de schimburi de experiență cu
alte scoli din țară sau străinătate
Lipsa abilității de a lucra în grup și în echipă, manifestată de unele
cadre didactice

Oportunități:
 Participarea la proiectele unor instituții locale sau 
europene
 Disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii
( Primărie, ONG-uri, biserica, poliție, instituții culturale)
 Interesul liceelor de a-și prezenta oferta educațională
 Promovarea imaginii și cresterea prestigiului școlii

Amenințări:
Nivelul de educație al părinților și timpul lor limitat pot însemna o 
slabă implicare a beneficiarilor în viața școlii
Instabilitatea la nivel social și economic a instituțiilor potențial
partenere
Concurența cu alte unități școlare din oraș
Insuficienta adaptare a mentalității și comportamentelor părinților la 
realitățile cotidiene și mai ales în raport cu proprii copii



Analiza PEST

Politicul:

 Unitatea noastră şcolară, asemănător tuturor unităţilor de învăţământ din ţară, a
funcţionat într-un context complex şi în continuă schimbare;

 A fost necesar un efort comun din partea tuturor actorilor implicaţi în actul
educaţional pentru a găsi soluţii de adaptare la schimbările survenite;

 E necesar ca şcoala să-şi găsească repere definitorii de existenţă printr-o largă
colaborare, care să ofere stabilitate, normalitate, modernism;

 La nivel local, ne propunem să realizăm o cât mai mare apropiere de instituţiile
organizaţional-administrative: Primăria, Consiliul Local, Consiliul Judeţean,
prefectura județului Galaţi, aşa fel încât indiferent de orientarea politică a
acelora care alcătuiesc aceste structuri, acestea să sprijine pe mai departe
dezvoltarea unitară a instituţiei noastre.



Analiza PEST

Economicul:
 Din punct de vedere economic, municipiul Galaţi poate fi definit ca o zonă de

interacţiune a unităţilor industriale, comerciale şi de servicii, aflată într-o
permanentă schimbare, specifice unei economii de piaţă în ,,tranzitie”;

 Transformările vieţii economice din ultimii 25 de ani şi-au pus amprenta asupra
evoluţiei comunităţii şi implicit asupra unităţii noastre şcolare. Fiind un cartier
unde cei mai mulţi dintre părintii elevilor noştri lucrau la AcelorMittal, prin
disponibilizările care s-au făcut la această întreprindere, părinţii elevilor noştri au
fost grav afectaţi, o parte dintre ei plecând la muncă în străinătate, alții
rămânând șomeri;

 Nivelul investiţiilor autohtone şi străine în mediul de afaceri al oraşului nostru s-a
situat în parametri destul de modeşti;

 În aceste condiţii, implicarea societăţilor comerciale, a fimelor private în
susţinerea financiară a unităţii noastre şcolare a fost redusă.



Analiza PEST
Socialul:

 Cadrul economic complex şi problematic, definitoriu pentru comunitatea locală
şi-a pus amprenta şi asupra evoluţiei sociale, cu repercursiuni directe sau
indirecte şi în viaţa şcolii noastre;

 Problemele sociale specifice angajaţilor din instituţiile publice, industriale şi
comerciale sunt probleme ale familiilor ai căror copii sunt şi elevii noştri;

 Realităţile cadrului social autohton sunt concretizate în interesul justificat al
părinţilor de a-şi căuta de lucru în străinătate.



Analiza PEST

Tehnologicul:

 În ceea ce priveşte tehnologia, aceasta este determinată de existenţa unor
sisteme de conexiune prin fibra optică a sistemelor audio-vizuale din localitate
care oferă posibilitatea informării adulţilor, dar şi copiilor;

 În oraş există mai multe redacţii de ziare, posturi TV, radio local care se implică
constant în prezentarea realităţilor şcolare;

 O mare parte a populaţiei oraşului nostru este conectată la Internet, fapt ce
permite accesul elevior la o informare curentă şi suplimentară în diverse
domenii;

 Şcoala noastră s-a adaptat la cerinţele noii tehnologii prin amenajarea unui
cabinet AeL, cu conexiune la Internet dar şi pentru o serie de activităţi
desfăşurate prin dispozitive tehnologice (videoproiector, DVD-player, Cd-uri
educaţionale etc.).



Viziunea



Misiunea



Ţinte strategice

1. Creșterea nivelului de competență și performanță a elevilor prin
implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea
competențelor cheie.

2. Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin adecvarea
Curriculum-ului la decizia școlii la nevoile beneficiarilor educabili.

3. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de
proiecte și parteneriate locale, naționale și europene.

4. Realizarea unei școli incluzive prin adaptarea strategiilor de
personalizare a procesului instructiv-educativ și includerea tuturor
elevilor într-o formă superioară de școlarizare.



Opţiuni strategice
1. Creșterea nivelului de competență și performanță a elevilor prin implementarea unui 

curriculum centrat pe dezvoltarea competențelor cheie.

Obiectiv 1.1. Folosirea metodelor activ –participative şi alternative de predare - învăţare –
evaluare;

Obiectiv 1.2. Selectarea, pregătirea personalizată şi participarea elevilor la competiţii,
concursuri şi olimpiade şcolare;

Obiectiv 1.3. Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor activ – participative şi
alternative în activităţile de predare – învăţare – evaluare însuşite la cursurile de
formare continuă;

Obiectiv 1.4. Achiziţia de softuri educaţionale, mijloace media şi mijloace didactice;
Obiectiv 1.5. Colaborarea cu Asociaţia de părinţi sau alte organizaţii pentru recompensarea

financiară a elevilor şi personalului didactic cu rezultate deosebite.
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Opţiuni strategice

2. Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin adecvarea Curriculum-ului la decizia
școlii la nevoile beneficiarilor educabili:

Obiectiv 2.1. Diversificarea ofertei CDȘ pentru adpatarea acesteia la cerințele elevilor și
părinților;

Obiectiv 2.2. Modernizarea bazei materiale a școlii pentru crearea condițiilor optime în
vederea aplicării CDȘ-urilor;

Obiectiv 2.3. Pregătirea cadrelor didactice pentru a desfășura un proces educativ eficient.



Opţiuni strategice
3. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate 

locale, naționale și europene.

Obiectiv 3.1. Realizarea unor proiecte prin care să se atragă finanţări de la instituţiile şi
organismele abilitate şi participarea la diverse proiecte pentru finanţarea
învăţământului, iniţiate de diverse instituţii şi fundaţii;

Obiectiv 3.2. Participarea profesorilor şi elevilor la programe şi parteneriate cu şcoli din
ţară şi străinătate;

Obiectiv 3.3. Promovarea unor programe educaţionale specifice (educaţie pentru
sănătate, educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, educaţia pentru
democraţie şi integrare în uniunea europeană).
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Opţiuni strategice

4. Realizarea unei școli incluzive prin adaptarea strategiilor de personalizare a procesului
instructiv-educativ și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de
școlarizare.

Obiectiv 4.1. Realizarea unor parteneriate cu instituții care pot sprijini școala în
pregătirea elevilor cu cerințe speciale;

Obiectiv 4.2. Realizarea unor programe de educaţie diferenţiată pentru copiii cu cerinţe
educative speciale;

Obiectiv 4.3. Pregătirea cadrelor didactice pentru a dobândi abilitățile de lucru cu elevi
cu CES;

Obiectiv 4.4. Elaborarea unei curricule specifice pregătirii elevilor cu potențial intelectual
ridicat/redus sau cu alte deficiențe.



Rezultate aşteptate
 Oferta educaţională este în măsură să răspundă cerinţelor şi necesităţilor comunităţii locale

 Programele şi proiectele asigură integrarea eficientă a tinerilor în societate.

 Cadrele didactice şi angajaţii unităţii şcolare îşi consolidează pregătirea profesională.

 Deschiderea de noi perspective de colaborare şi parteneriat cu diverse instituţii publice,

asociaţii, ONG-uri la nivel naţional şi internaţional.

Baza materială şi mijloacele tehnice ale şcolii sunt în măsură să facă faţă unor noi cerinţe

instructiv-educative.

 Managementul unităţii şcolare este capabil să răspundă cu succes schimbării legislaţiei şi

metodologiilor în vigoare precum şi competiţiei externe.

 Patrimoniul instituţiei de învăţământ poate asigura condiţii optime de desfăşurare a procesului

instructiv-educativ.

 Dezvoltarea personalităţii elevilor ca urmare a promovării unor activităţi şcolare şi

extraşcolare interactive şi atractive.

 Obţinerea unor rezultate şcolare şi extraşcolare care să îmbogăţească prestigiul unităţii de

învăţământ.



Implementarea strategiei
Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Se va urmări sistematic:
- corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat;
- realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndepliniţii unor

indicatori de calitate.

Instrumente:
- rapoarte şi procese verbale ale responsabililor;
- fişe de monitorizare;
- chestionare aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi;
- sondaje de opinie.

Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială şi echipa de realizare (actualizare) prin:
- Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
- Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de administraţie, al Consiliului

profesoral, al tuturor comisiilor;
- Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie;
- Revizuire periodică şi corecţii.

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta in:
- Realizarea procedurilor de monitorizare a ţintelor;
-Discuţii cu cadrele didactice şi elevii asupra schimbărilor care au avut loc în procesul de –predare – învăţare –
evaluare.



Monitorizarea şi evaluarea proiectului

Monitorizarea şi evaluarea proiectului:

 Realizarea periodică a unor fişe referitoare la implementarea
acţiunilor individuale;

 Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor
obţinute;

 Interpretarea datelor privind nivelul de atingerea ţintelor;
 Stabilirea impactului asupra comunităţii;
 Proiectul de dezvoltare instituţională pe perioada 2015-2019 a 
fost realizat respectându-se procedura de întocmire a planului de 
dezvoltare instituţională,procedura de întocmire a planului
operaţional şi procedura de analiză SWOT.


