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ARGUMENT
Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în activitatea
de educaţie trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin proiectarea
activităţii din unitatea de învăţământ atat pe termen scurt, prin planurile operaţionale, cât şi pe termen
lung, prin proiectul de dezvoltare institutională.
Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv –educativ, în concordanţă
cu noile cerinţe privind formarea competenţelor-cheie la elevi, dar şi privind păstrarea identităţii naţionale
în contextul globalizării. Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu
poate fi susţinută decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi
cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. In acest context, şcoala noastră urmăreşte să educe elevul nu
numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un învăţământ cu
un standard înalt de calitate. Potrivid prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale (2011), şcoala poate să-şi
conceapă politici proprii în toate domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor. În acest fel se conferă
acesteia rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor factorilor sociali
interesaţi. Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces:
 la nivelul şcolii: democratizarea vieţii şcolii, inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare,
asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ si a
condiţiilor de realizarea a acestuia;
 la nivelul consiliului local: implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea
serviciului educaţional, sumarea de către autorităţile locale a responsabilităţii privind
furnizarea de servicii educaţionale, dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în
centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate;
 la nivelul societăţii: corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii, integrarea
socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni, promovarea
valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice.
Elaborându-şi propria ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile şi cererile
comunităţii, fiecare şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile
concrete ale comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii.
Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi construieşte
identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc la reuşita unui
învăţământ de calitate: baza materială a şcolii, calitatea profesională şi morală a celor care educă, structura
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genetică a elevilor, mediul familial şi social, o direcţionare şi structurare permanentă a învăţământului
printr-o legislaţie bine racordată la realităţile şi tradiţia învăţământului românesc şi în concordanţă cu
evoluţia societăţii pe plan naţional şi realizările învăţământului pe plan internaţional.
Şcoala Gimnazială Viişoara funcţionează ca un tot unitar, creat din efortul comun al structurii
manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității locale, al Inspectoratului Şcolar
Judeţean și al altor parteneri implicați. Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra şcolii in
punctul de vedere al imaginii acesteia, dar şi al activităţilor şi stabilește direcțiile majore de progres,
modalitatea de elaborare a acestuia permițând consultarea tuturor părților, implicarea în asumarea
scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. El reflectă politica educațională pe termen mediu (4 ani),
ținând cont de strategia educațională la nivel național, de contextul socio-economic actual și de
apartenența europeană. Atenția este concentrată asupra finalității principale a educației, formulate în
Legea Educatiei Nationale : formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil
de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:
a. împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform
intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;
b. integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;
c. ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii
durabile;
d. formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura
națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;
e. educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului;
f. cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a
respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural, asigurând
concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse
umane, material-financiare, relatii sistemice și comunitare) și asigurând coerența strategiei
pe termen lung a școlii.
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I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂTII ŞCOLARE:



Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIIŞOARA



Adresa: Str. Principală nr.610



Tel/fax 0264/327219 ;



e-mail: scoalaviisoara@ymail.com



Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi



Orarul şcolii:
8.00- 13 – ciclul preșcolar
8.00-12/13 – ciclul primar
8.00-14.00/15.00-ciclul gimnazial



Limbile de predare: limba română şi limba maghiară

1.2. SCURTĂ ISTORIE A ORGANIZAŢIEI

Cele mai vechi informaţii referitoare la învăţământul în limba română din Viişoara ne parvin de la
mijlocul seolului XIX când în localitate funcţia o şcoala confesională pe lângă parohia ortodoxă.
Numeroşi elevi români au studiat în această perioadă, când Transilvania era provincie a Imperiului
Austro- Ungar, la şcoala maghiară de stat din localiate.
Şcoala de stat în limba română i-a fiinţă în anul 1918 avînd 4 posturi de învăţători. Între 1919-1920
şcoala îşi desfăşoară activitatea tot după sistemul maghiar şi funcţionează tot în clădirea vechii şcoli
confesionale. În 1924 începe construirea şcolii primare din satul Urca.
Clădirea şcolii actuale a fost edificată în anul 1964, iniţial cu 12 săli de clasă şi două laboratoare
(biologie şi fizică-chimie), pentru ca în 1966 să i se mai adauge două săli de clasă. În 1967 a fost constrită
sala de sport, pentru ca în 1976 să fie terminate lucrările la atelierul şcolar. În prezent acesta este
transformat într-un modern CDI şi o bibliotecă bine dotată.

5|Page

1.3. ANALIZA INFORMAŢIILOR

1.3.1. Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ
Baza materială a şcolii
A. Săli de clasă
Localitate
Viişoara

Urca

Nr. crt
1.
2
3.
4
5
6
6
7
8
9.
10
11

Clădire
Grădiniţa
Clădirea centrală ( ciclul gimnazial)
Clădirea A– ciclul primar, secţia română
Clădirea B – ciclul primar, secţia română
2 clădiri- ciclul prima şi grădiniţa

Tip încălzire
Centrală gaz
Centrală gaz
Centrală gaz
Central[ gaz
Sobe de teracotă-gaz

Nr. de clase
8
11
4
5
8

B. Laboratoare, cabinete, alte dotări
Laboratoare, cabinete, alte dotări
Echipat cu...
Laborator Fizică şi Chimie
Mobilier specific
Cabinet Biologie
Mobilier şi material didactic specific
Cabinet informatică
Calculatoare, conexiune la internet
Cabinet multimedia
Calculator, video-proiector, conexiune la inter-net
C.D.I.
Mobilier specific, 3 calculatoare, conexiune internet,
imprimantă
Bibliotecă şcolară
Volume de cărţi, dicționare, albume, mobilier specific
Sală de sport
Suprafaţă tarchet, aparate se sport
Teren de sport
Suprafaţă artificială
Teren de sport
Suprafaţă betonată
Sală festivă
Mobilier specific
Dormitor
Mobilier specific
Bucătărie
- nefuncţională
Beneficiarii educației: preşcolari şi şcolari
A. Şcoala Gimnazială Viişoara- limba de predare ROMÂNĂ

An școlar
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Nivel
preșcolar
primar
gimnazial
preșcolar
primar
gimnazial
preșcolar
primar
gimnazial
preșcolar
primar
gimnazial
preșcolar
primar

Nr. grupe/clase
5
13
7
5
13
7
5
14
7
5
13
9
6
13

Nr.
preșcolari/elevi
118
254
168
108
268
153
110
274
134
121
250
165
124
251

Populație
școlară
540

529

518
536

552
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gimnazial

9

177

NR: ȘCOLARI ȘI PREȘCOLARI

Evoluția populației școlare
560
550
540
530
Evoluția populației școlare

520
510
500
an școlar
2016-2017

Nivel
preșcolar

primar

gimnazial

Nivel
preșcolar

primar

gimnazial

an școlar
2017-2018

an școlar
2018-2019

an școlar
2019-2020

an școlar
2020-2021

An școlar 2020-2021
Grupe/clase
Nr.
mică
1
mijlocie
1
mare
1
combinată (mare+mijlocie)
1
pregătitoare
2
I
1
II
2
III
2
IV
2
V
2
VI
2
VII
1
VIII
1

Nr. preşcolari/elevi
24
25
26
24
41
26
48
39
50
44
52
31
27

b. Şcoala Gimnazială Viişoara- limba de predare MAGHIARĂ
Grupe/clase
Nr.
Nr. preşcolari/elevi
mică
0,33
3
mijlocie
0.33
3
mare
0.33
5
pregătitoare
0.33
5
I
0.33
3
II
0.34
5
II
0.50
8
III
0.50
4
V
0.50
7
VII
1
12
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VIII

0.50

4

c. Şcoala Gimnazială Viişoara- Structura Urca- limba de predare ROMÂNĂ
Nivel
Grupe/clase
Nr.
Nr. preşcolari/elevi
preșcolar
mică
0,33
5
mijlocie
0,33
3
mare
0,33
6
primar
pregătitoare
0,33
5
I
0,33
4
II
0,34
3
III
0,50
5
IV
0.50
5
TOTAL 518
După etnie:
Nr. crt
1.
2.
3.

Număr
296
197
57

Etnie
Români
Romi
Maghiari

Procent %
53.62
35.68
10.32

Resurse umane
An școlar
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Nivel
preșcolar
primar
gimnazial
preșcolar
primar
gimnazial
preșcolar
primar
gimnazial
preșcolar
primar
gimnazial
preșcolar
primar
gimnazial

Nr. cadre didactice
5
13
23
4
13
21
4
14
21
5
13
23
6
13
25

TOTAL
41

38

39
41

43
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Număr cadre didactice
Evoluția resursei umane

44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

an școlar 20162017
Număr cadre didactice
41

an școlar 20172018
38

an școlar 20182019
39

an școlar 20192020
41

an școlar 20202021
43

An școlar 2020-2021
EDUCATOARE
Statut
Grad didactic

Nume şi prenume

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Stoica Maria
Lascău Maria
Boldor Camelia
Gall Ildiko
Pădurean Alexandra

6.

Boncea Irina

titular
titular
titular
titular
Titular- viabililtatea
postului
Suplinitor caificat

Obs.

I
I
I
II
definitivat

Linia maghiară
Structura Urca

debutant

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nume şi prenume

ÎNVĂŢĂTOARE
Statut

Morar Niculina
Stoica Mihaela
Negrea Niculina
Tanciu Camelia
Ciortea Mihai
Ciocan Liana
Recea Diana
Mursoi Corina
Chirică Antoneta
Nemeti Krisztina
Lengyel Andrea
Hola Flavia Ruxandra
Sabău Gina

titular
titular
titular
titular
titular
titular
titular
suplinitor calificat
titular
titular
titular
suplinitor calificat
suplinitor calificat

Nr.
crt
1.
2.

Nume şi prenume

Statut

Grad didactic

Disciplina

Ciungan Alina
Poponeţ Ana Maria

titular
titular

I
I

Lb. română
Lb. română

Grad didactic

Obs.

I
II
I
I
definitivat
I
I
definitivat
I
II
I
debutantă
debutantă

Structura Urca
Linia maghiară
Linia maghiară
Structura Urca

PROFESORI
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Szilagyi Magdalena
Mihășan Mihaela
Feher Ileana
Horvath Ivett
Crişan Emilia
Hegheş Rodica
Bercea Aurica
Costantea Camelia
Pardi Klara
Poponeț Silvestru
Iclenzan Claudiu
Căluşer Vasile
Mocean Gabriel
Bereczki Noemi
Csurka Gellert
Pop Nicușor
Picovici Mihaela
Musca Mădălina
Mihalcz Attila
Herman Liana Veronica
Demeter Ilona
Cozac Loredana

Nr. crt
1
2
3
4
5

titular
titular
titular
titular
titular
titular
titular
titulat
titular
titular
titular
titular
titular
suplinitor calificat
suplinitor calificat
suplinitor calificat
suplinitor calificat
suplinitor calificat
Suplinitor necalificat
suplinitor calificat
titulat
suplinitor necalificat

definitivat
II
I
I
II
I
definitivat
I
I
I
I
II
I
II
debutant
debutant
definitivat
debutant
debutant
definitivat
II
-

STATISTICĂ
După gradele didactice
Gradul I
20
Gradul II
8
Definitivat
7
Debutant
6
Fără statut ( necalificat, din alt domniu
2
dar cu studii)

2; 5%

Limba maghiară
Matematică
Matematică- lb. maghiară
Lb. engleză
Lb. engleză
Fizică şi chimie
Biologie
Istorie
Istorie
Matematică/TIC/Ed. Tehnol.
Geografie
Religie ortodoxă
Ed. fizică
Biologie-lb maghiară
Ed. fizică
Ed. fizică
Lb. franceză
Educație muzicală
Chimie-Fizică- lb. maghiară
Istorie
Religie reformată
Limba rromani

46.51%
18.60%
16.27%
13.95%
4.65

Grad didactic
Gradul I

6; 14%

Gradul II

20; 46%
7; 16%

Definitivat
Debutant
Necalificat

8; 19%
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Nr. crt
1
3
4

După statut
31
10
2

Titular
Suplinitor calificat
Suplinitor necalificat

72.09%
23.25%
4.65%

2; 5%

titular

10; 23%

suplinitor calificativ
31; 72%

Nr. crt
1.
2.
3.
4.

suplinitor necalificat

Personal auxiliar
Sălăgean Natalia
Szasz Andrea
Todea Andreea
Cozac Loredana

Nr. crt

Secretar
Administrator financiar
Bibliotecar
Mediator şcolar

Personal nedidactic
Vincovici Emilia
Bozdog Cristina
Luckas Ileana
Lupșa Anuța
Bocoș Cornelia
Szasz Alexandru
Vincovici Constantin

îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
îngrijitor
muncitor de întreţinere
paznic
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1.3.2. Cultura organizaţională
Şcoala

Gimnazială Viișoara este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile

dominante sunt cooperarea, munca în echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul
pentru profesie, libertatea de exprimare. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de
respect şi de sprijin reciproc. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației,
urmărindu-se valorificarea optimă a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor
valori precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru
profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare.
Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în
valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi
realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire.
Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în
capacitățile lor creative și de autocontrol.
A fost elaborat Regulamentul Intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor
didactice si personalului didactic auxiliar și a celui nedidactic nedidactic.

1.4. ANALIZA COMPLEXĂ A COMUNITĂŢII.
Analiza circumscripţiei şcolare

Elevii provin din medii diferite din punct de vedere social, financiar, religios, etnic, cultural şi
intelectual Conform statisticilor CEAC, majoritatea elevilor provin din familii cu studii medii şi generale,
un număr relativ mic, din familii cu studii superioare iar un număr relativ ridicat din familii în care părinţii
nu au absolvit nicio formă de învăţământ.
Un fenomen frecvent întâlnit în comunitate este plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copiii
rămânând în grija unuia dintre părinţi, a altor membri ai familiei sau chiar în grija unor persoane străine.
La începutul anului şcolar 2016-2017 erau înregistraţi 52 de preșcolari și elevi în această situaţie, la
începutul anului școlar 2018-2019 aveam 31 de cazuri, la începutul anului școlar 2019-2020 aveam 32 de
cazuri iar la începutul anului școlar 2020-2021 avem 36 de cazuri.
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Numărul şcolarilor şi preşcolarilor se menține în jurul valorii de 550. Media elevilor pe clasă este
de 19.7.

Comunitatea locală
Grupurile de interes în privinţa dezvoltării instituţionale a Şcolii Gimnaziale Viişoara sunt
reprezentate de :


administraţia locală



părinţii



instituţiile locale ( Biserică, Poliţie)



agenţi economici locali

În acest fel 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 bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea
fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii. Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe
şcoală şi sunt informaţi permanent despre procesul instructiv educativ, participă la activităţile şcolii.
Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor, pentru
combaterea delincvenţei juvenile şi pentru realizarea unor ore de educaţie rutieră cu participarea cadrelor
de poliţie.

Contextul legislativ
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr.4619/22.09.2014;
R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.C nr. 5.447 din 31 august 2020 ;
Statutul elevului aprobat prin OMENCS nr.4742/10.08.2016;
Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate;
OMENCS nr. 3590/05.04.2016 privind aprobarea planurilor-cadru pentru ciclul gimnazial
OMEN nr. 3371/ 12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru pentru ciclul primar;
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Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei
O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 privind organizarea programului national Școala Altfel;
Ordinul MENCS nr. 3637/12.04.2016 privind organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor
activităţi de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar;
O.M.E.N. nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar;
O.M.E.N. nr.5562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi
echivalare a creditelor profesionale transferabile;
O.M.E.N. nr.5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a
furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia;
O.M.E.N. nr.3638/2012 privind aprobarea standardelor de formare continuă pentru personalul cu
funcții de conducere ;
O.M.E.N. nr.4477/2016

pentru aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru

funcţiile didactic auxiliare din învăţământul preuniversitar;

ANALIZA P.E.S.T.E.L.
DOMENII
POLITIC

CONTEXT LOCAL

Strategia pe termen lung în domeniul educaţiei este trasată de
L.E.N.nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul local.

ECONOMIC

Potenţialul economic al zonei se axează pe agricultură, dar puterea
economică este relativ scăzută ;
Bugetul Consiliului local este bun;
Diferenţe semnificative din punct de vedere material şi financiar între
familiile elevilor care frecventează şcoala.

SOCIAL

Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;
Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame sunt
casnice;
Există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri comportamentale;
În comunitate există locuri în care copiii se întâlnesc, socializează,
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desfăşoară activităţi: loc de joacă, stadionul comunei;
Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai

TEHNOLOGIC

mulţi furnizori;
In sat şi în majoritatea zonelor limitrofe există racordare la apă curentă,
canalizare, gaz, energie electrică;
Accesul în localitate se face cu microbuze, maşini personale sau cu taxi.
Şcoala participă la activităţi de voluntariat privind educaţia ecologică;

ECOLOGIC

În general nivelul curăţeniei este destul de bun, zona nu este poluată.
Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente;

LEGISLATIV

Trecerea clasei pregătitoare la învăţământul primar;
Blocarea posturilor în instituţiile bugetare influenţează negativ buna
desfăşurare a activităţii;

ANALIZA SWOT A STADIULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII
Analiza s-a realizat pe următoarele paliere:
I. curriculum
II. resursele umane
III. resurse materiale şi financiare
IV. relaţiile cu comunitatea
V. activitatea educativă

I. CURRICULUM
PUNCTE TARI




PUNCTE SLABE

Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material 

Constituirea catedrelor ,,mozaic” pentru unele

curricular corespunzător (planuri de învăţământ şi

dintre cadrele didactice;

programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, 

Reticența unora dintre cadrele didactic în a

caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de

utiliza tehnica informaţională şi a metodelor

probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale;

active-participative în demersul didactic;

Bună colaborare între învăţători şi profesori, mai ales 

Aplicarea sporadică de către cadrele didactice a

pentru clasele ce termină ciclul primar şi integrarea cu

metodelor de tip e-learning care să stimuleze

uşurinţă a elevilor în ciclul secundar;

implicarea elevilor deja familiarizarizați cu
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Programe C.D.S. elaborate de cadrele didactice ale


şcolii;


noile tehnologii de comunicare;

C.D.S. vine în sprijinul ameliorării absenteismului
şcolar

şi

contribuie

la

dezvoltarea

Participarea scăzută a unor cadre didactice la
cursuri de formare continuă;

motivaţiei 

intrinseci pentru învăţare şi la obţinerea unor

Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru
lucrul cu elevi cu C.E.S. sau cu ADHD.

performanţe şcolare, permite valorificarea abilităţilor
individuale ;


C.D.Ș.-urile oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de
informare şi cunoaşterea în diferite domenii de
activitate;



Pregătire suplimentară pentru Evaluarea Naţională,
olimpiade şi concursuri şcolare;



Tradiţie instructiv-educativă concretizată

printr-o

imagine foarte bună a şcolii atât în comunitate cât şi
la nivel judeţean şi naţional;


Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin
rezultate şcolare bune, procent de promovabilitate la
evaluarile nationale ridicat, premii la olimpiadele,
concursurile școlare, fazele județene și naționale.
OPORTUNITĂŢI




AMENINŢĂRI

Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare 

Instabilitatea legislativă a curriculumului în

continuă, înscriere la grade didactice;

sistemul de învăţământ;

Bune relaţii cu Inspectoratul Şcolar, Consiliul Local, 

Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare;



Casa Corpului Didactic, CJRAE;



Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al

Posibilitatea elaborării de CDȘ ca produs al

educaţiei informale, care promovează valori

proiectelor/programelor cu finanţare europeană ;

contrare celor ale şcolii

Existenţa unei oferte variate în ceea ce priveşte
concursurile avizate de MEC ;



Existenţa site-urilor specializate în oferirea de
materiale şi soft-uri pentru cadre didactice.

II. RESURSE UMANE
PUNCTE TARI


Personal didactic calificat -95,34 %;

PUNCTE SLABE


Cadre didactice care predau în mai multe multe

16 | P a g e



72,09% cadre didactice titulare;



Cadre didactice bine pregătite, dedicate meseriei şi



Numărul mare de cadre didactice navetiste ;

apreciate în comunitate;



Slaba implicare a unor cadre didactice în



şcoli;

Relaţii interpersonale bune, un climat de cooperare

elaborarea proiectelor europene, din cauza

între cadrele didactice, relaţii deschise bazate pe

neinițierii acestora în domeniu;

respect reciproc;


Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se pot
remarca;



O bună participare a unei părți din personalul didactic
la cursurile de perfecţionare şi formare continuă
organizate C.C.D. şi înscriere la grade didactice;



Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare
variate;



prezenţa abilitătilor transferabile pentru toţi
membrii corpului profesoral (comunicare,
lucrul în echipă);



capacitatea de a organiza timpul cât mai eficient,
capacităti
socializare,

de

comunicare

pasiune

pentru

interpresonală si
locul

de

de

muncă,

creativitate, rapiditate în rezolvarea sarcinilor de
lucru;


Media pe clasă este de 19.7 de elevi;
OPORTUNITĂŢI




AMENINŢĂRI

Oferte de cursuri de formare din partea CCD şi altor 

Criza de timp a părinţilor datorită actualei

institutii, programul Erasmus+, platforma eTwinning;

situaţii economice reduce participarea unora la

Implementarea de către O.N.G. a unor proiecte pentru

viaţa şcolară, cu implicaţii în relaţiile profesor-

elevii proveniţi din medii sociale defavorizate;

elev, profesor/învăţător/ diriginte, cât şi în
performanţa şcolară a elevilor;


Îmbătrânirea populației comunei cu efec direct
și asupra populației școlare ;



Creşterea

numărului

elevilor

cu

cerinţe

educaţionale speciale;


Migrarea elevilor spre şcolile din municipiul
Câmpia Turzii aflat la 2 km.



Abandonul şcolar în rândul elevilor proveniţi
din categorii sociale defavorizate.
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III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
PUNCTE TARI




Şcoala are o bază materială bună, săli de clasă cu 

Uzura

mobilier modern, laboratoare de biologie şi fizică-

proiectoarelor;

chimie, sală multimedia, bibliotecă, sală de sport, 

Lipsa

bază sportivă;

activităţilor de performanţă ale elevilor şi

Echipa managerială este preocupată de îmbunătăţirea

cadrelor didactice;

bazei materiale şi a aspectului şcolii;


PUNCTE SLABE



Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi personalul
didactic şi nedidactic,



Încadrare în norme igienico-sanitare corespunzătoare;



Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale: săli de

calculatoarelor, laptop-urilor, video-

fondurilor

pentru

recompensarea

Slaba implicare a unor cadre didactice în
păstrarea bunurilor materiale ale şcolii;



Există situaţii când resursele umane şi materiale
ale şcolii nu sunt optim valorificate.

clasă, laboratoare, cabinete, biblioteca, sala de sport;


Centrală termică proprie;



Servicii de secretariat şi administrativ-contabile
eficiente;



Centrul bugetar funcţionează în incinta şcolii;



Accesul cadrelor didactice la calculatoarele,



O bună bază sportivă (sala de sport, suprafaţă
sintetică);



Sprijinul financiar al Primăriei pentru premierea
elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură;
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI



Descentralizarea şi autonomia instituţională;





Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii;

conduce la uzura morală a echipamentelor



Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în vederea

existente;

Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice

obţinerii unor fonduri băneşti;


Posibilitatea accesării de fonduri europene, prin
proiecte cu finanţare externă;
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IV. RELATIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
PUNCTE TARI


Bună implicare a elevilor în activităţile extraşcolare şi 

Slabe legături de parteneriat cu firme private

extracurriculare la nivel de şcoală şi în comunitate

pentru orientarea profesională a elevilor;

(excursii, serbări, strângeri


PUNCTE SLABE

de

fonduri

pentru 

persoane defavorizate, acţiuni caritabile);

privind implicarea părintilor în stabilirea

Rezultate foarte bune la concursurile artistice şi

obiectivelor generale şi a ofertei educaţionale

sportive, fazele naţionale şi judeţene ;




Absenţa unor preocupări sistematice



Numeroși părinţi plecaţi în străinătate la muncă,

Întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi

iar copiii sunt lăsaţi în grija în grija bunicilor

buna colaborare cu părinţii la nivelul comitetelor de

sau a altor rude care nu au un control eficient

părinţi pe clasă;

asupra lor;

Buna colaborare între director/director adjunct şi
coordonatorul de programe educative şi extraşcolare;



Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi
locului şcolii în comunitatea locală, cu reprezentanţii
administraţiei locale;



O bună colaborare cu Poliţia;



Parteneriate educaţionale

cu Poliţia, Biblioteca

comunală concretizate prin participarea elevilor şi
cadrelor didactice la activităţi comune;


Activităţilor educative la nivel naţional – relaţie cu
alte şcoli din ţară;



Participarea la programul Erasmus+



Implicarea în proiecte educaționale internaționale
eTwinning



Continuarea parteneriatului cu Asociația Les Amis d’
Urca, Franța



Colaborarea cu asociații și fundații din Ungaria
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI



Descentralizarea şi autonomia instituţională;



Bugetul de timp relativ scăzut al părinţilor;



Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii;



Interesul scăzut al firmelor pentru susţinerea



Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în vederea

activităţilor educative prin sponsorizări.

obţinerii unor fonduri băneşti;


Posibilitatea accesării de fonduri europene de către
personalul didactic, prin proiecte cu finanţare externă;
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Programul Erasmus+ ( acțiunile KA1, KA2)



colaborarea eficientă cu ISJ. Cluj, C.C.D., M.E.C.,
A.N.P.C.D.E.F.P.

pentru

îndrumare,

control

şi

consiliere în vederea elaborării de proiecte naţionale/
internaţionale

II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE
EVOLUŢIE
2.1. VIZIUNEA
Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu
implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali.
Misiunea şcolii

Şcoala Gimnazială Viişoara promovează o educaţie de calitate, incluzivă , prin dezvoltarea în
parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale și civice. Fiecare elev
va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii
pentru o treaptă superioară de educaţie şi pentru a fi un bun cetăţean care să se adapteze uşor la cerinţele
societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare. Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea
grupurilor de interes, ci şi din nevoile educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente.
Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis
spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice,
prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi prin oferirea de oportunităţi concrete
pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia. Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul
de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă
natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.
Resurse:
Personal didactic calificat;
Rezultate şcolare bune şi foarte bune;
Cadre didactice şi elevi capabili de performanţă;
Baza materială bună;
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Relaţii interpersonale care favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în comunitatea locală cu
reprezentanţii administraţiei locale;
Parteneriate educaţionale cu Poliţia, Biblioteca din localitate;
Bună

comunicare

cu

Inspectoratul

Şcolar

Judeţean

Cluj

şi

cu

CCD

Cluj
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2.2. ŢINTE STRATEGICE
 T.1. Eficientizarea activității instructiv-educative și creșterea performanțelor școlare
 T.2. Creșterea dimensiunii incluzive a școlii prin scăderea ratei absenteismului și a abandonului școlar
 T.3. Creșterea calității și relevanței ofertei educaționale la decizia școlii și a activităților extracurriculare și extrașcolare
 T.4. Asigurarea bazei materiale și asigurarea unui climat de siguranță la nivelul instituției școlare
 T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de parteneriate și proiecte la nivel local, național și european

2.3. OPŢIUNI STRATEGICE
 ŢINTA 1 . Eficientizarea activității instructiv-educative și creșterea performanțelor școlare

Motivarea alegerii ţintei :
1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea
competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.
2. La baza curriculum-ului şi a proiectării didactice trebuie să stea cele opt domenii de competență cheie.
3. Resursele materiale, tehnica informațională, metodele activ-participative trebuie valorificate la valoarea lor potențialul lor maxim de către
cadrele didactice.
OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară

Devoltarea bazei materiale şi

Dezvoltarea resurselor umane

Dezvoltarea relatiilor comunitare

atragerea de resurse financiare



Cunoașterea de către toate 

Continuarea demersului de 

Perfecţionarea

cadrelor 

Implicarea

membrilor
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cadrele

didactice

documentelor

de

a
politică



didactice prin participarea la

comunității

locale

pentru

școlar

achiziționarea

cursuri de formare, inclusiv

susținerea

demersului

şcolii

prin

programul

privind

educația

Erasmus+KA1,

în vederea

dezvoltare școlară durabilă;

prin

şi

învățământ;

intern

(M.E.C.,

I.S.J.,

de

obținute de elevi prin afișarea

Reprezentativ al Părinților;

participative ;

catedrelor,



de

Atragerea de

fonduri

(

sponsorizări 

Utilizarea celor mai eficiente

pentru derularea de activități

strategii

educative

pentru

stimularea

elevilor

prin

Îmbogăţirea

integrală a programei;

prin donații;

diferenţiată

școlare

predare

la avizieru școlii, prezentarea în
elevilor

în

șeințele C.P și C.A, site-ul

activitățile

organizate

la

școlii, presa locală, etc.

în

vederea
la

responsabilizării

de

nivel

personal și colectiv ;

carte prin achiziționare și


a

rezultatelor

Implicarea

comunității
fondului

activ-

nivelul unității școlare și a 

și

extrașcolare ;

curriculum- 
ului şcolar, prin parcurgerea

Proiectarea

pentru

sponsorizări) prin Consiliul

prin planurile specifice ale
de

de

Prezentarea

Atragerea

comisiilor

mijloacelor

utizării eficiente a metodelor 

școală) și implementarea lor 

implementarea



spațiului

unor

interesului



a

educaţională elaborate extern

specialitate;


modernizare

educaţionale
nevoile

în

ofertei
funcţie

specifice

de
ale

comunităţii şi resurselor de care

Pregătirea

suplimentară

elevilor

capabili

a
de 

dispune şcoala.
Colaborarea

cu

autoritățile

demersului didactic;

performanţă

vederea

locale și cu alți factori de

Promovarea învăţării activ-

participării lor la concursuri

decizie de la nivel județean în

participative;

şi olimpiade şcolare;

vederea derulării unor proiecte

Implicarea

și programe educaționale.

Valorificarea
evaluărilor

rezultatelor
în

proiectarea

demersului didactictic.



în

Reconsiderarea

membrilor

comunității

locale

pentru

sustinerea demersului şcolii
privind

educația

pentru

dezvoltare școlară durabilă;
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Rezultate aşteptate:


Demersul didactic al cadrelor didactice din școală a fost realizat în conformitate cu legislația în vigoare și documentele de politică
educaţională;



Îmbunătățirea rezultatelor școlare, creșterea procentului de promovabiliate;



Creșterea procentului de promovabilitate la exmenul de Evaluarea Națională și a procentului de medii ridicate de admiterea în liceu;



Scăderea numărului de elevi care la finalul clasei a VIII-a nu urmează cursurile liceale sau a școlilor profesionale;



Creșterea numărului de elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale ;



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

Monitorizare și evaluare
-

Director și director adjunct

-

Consiliul de Administrație

-

C.E.A.C.

 ŢINTA2. Creșterea dimensiunii incluzive a școlii prin transformarea ei într-o unitate școlară prietenoasă, democratică și
deschisă

Motivarea alegerii ţintei :
1. În Legea Educației Naționale este formulată ca principală finalitate a educaţiei formarea si dezvoltarea competenţelor elevilor ,
necesară pentru împlinirea și dezvoltarea personală a acestora;
2. 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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3. Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie nemijlocit la dezvolta personalităţi autonome, armonioase şi creative ele elevilor ;
4. Reducerea absenteismului și a ratei abandonului școlar nu se poate face fără obună conlucrare cu autorităile locale.
OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară

Devoltarea bazei materiale şi

Dezvoltarea resurselor umane

Dezvoltarea relatiilor comunitare

atragerea de resurse financiare



Acordarea unor burse sociale 

Asigurarea resurselor umane 

Lectorate cu parintii pe tema

atractive utilizâd T.I.C.,

elevilor provenind din medii

calificate necesare desfăşurării

abandonului scolar, a

softuri educaționale,

defavorizate

în condiţii optime a procesului

delincventei juvenile;

Menţinerea în perimetrul și

instructiv-educativ;

Proiectarea diferențiată a

incinta şcolii a unui climat 

Identificarea elevilor aflați în

familiile elevilor aflați în

activității didactice

de siguranță prin implicarea

situație de risc și dezvoltarea

situație de risc

Valorificarea rezultatelor

elevilor, cadrelor didactice,

unor planuri de intervenție

evaluărilor în proiectarea

parinţilor, Consiliului local 

Întâlniri săptămânale între

locale competente ( poliție,

demersului didactic;

și Poliției rurale;

elev-diriginte-părinte-

serviciul social și direcția de

mediator școlar/consilier

evidență a populației din

școlar

cadrul Primăriei Viișoara,

Proiectarea unor lecții

experimente



Orele de consiliere și





Repartizarea bugetului

Colaborarea cu autoritățile

abandonului școlar și a

factorilor implicaţi (Centrul 

Monitorizarea respectării de

Protecția Copilului )

consecințelor pe care acesta

de

bugetară,

către elevi şi personalul şcolii 

Sesizarea Serviciului social

le are asupra individului, a

Primărie,

Comitetul

a legislaţiei în vigoare, a

din cadrul primăriei și

școlii precum și a

Reprezentativ al Părinţilor);

prevederilor R.O.I.

realizarea de anchete care să

Intervenții de bază cu

execuţie

consultarea



Întărirea relațiilor cu

priorităţi,



cu

pe



orientre vor aborda tema

comunității;




Întreţinerea bazei materiale :
existente

şi

îmbunătăţirea

stabilească daca familia
elevului are nevoie de sprijin
25 | P a g e



programe de educație prin

acesteia

metode activ-participative în

mijloace

cadrul programului Școala

resurselor;

rezolvarea problemelor de

după Școală ( SDS) în cadrul 

Participarea, în calitate de

abandon școlar .

unor proiecte cu finanțare

beneficiar,

europeană ( ex. ,,Școala

,,Școala

pentru toți”)

Programul

prin
de

la

diverse
atragre

a

programul





Reactualizarea
parteneriatului cu Poliţia în

Operațional

vederea creşterii siguranţei

În cadrul orelor de consiliere

Capital Uman, Axa 6 ), linie

elevilor şi cadrelor didactice,

şi orientare vor fi dezbătute

de

dedicată

pentru și pentru combaterea

teme

prevenirii

reducerii

actelor

educaţia

rutieră, protecția în cazul
unor

calamnități

natural,

traficul

de

riscurile

consumului

droguri

și

etnobotanice,

finanțare
și

părăsirii timpurii a școlii

de

violență

manifestarilor violență;


Participarea șefului de post
la orele de consiliere și

persoane,

orientare

de

atunci

când

se

substanțe

dezbat teme precum: traficul

educaţie

de personae, consumul de
droguri, educația rutieră ;

pentru sănătate;


Sesizarea poliție pentru

toți”(

privind

pentru

financiar;

Reactualizarea R.O.I. ( va



Participarea la manifestări

cuprinde sancţiuni în cazul

organizate

nerespectării normelor de

precum :

conduită în şcoală);

Române ;

de

Poliție

Zilele

Poliției
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Rezultate aşteptate:


Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având în vedere
asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;



Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a
ambientului şcolii este 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;



Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit.
Monitorizare și evaluare

-

Director și director adjunct

-

Consiliul de Administrație

-

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

-

Diriginți și învățători

 ŢINTA 3. Realizarea unei oferte de Curriculum la Decizia Școlii și de activități extracurriculare și extrașcolare prin
consultarea elevilor și cu colaborarea părinților
Motivarea alegerii ţintei :
1. Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza doar prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai
ales prin desfăşurarea unor activităţi variate şi în contexte diferite.
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2. Curriculum la decizia școlii trebuie să releve interesele elevilor, să corespundă aptitudinilor și nevoilor de formare viitoare și să poată fi
susținut de baza materială ți umană a școlii.
3. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura programe şi proiecte educative de calitate.
OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară


Dezvoltarea

atragerea de resurse financiare

comunitare

Crearea și ofertarea unui 

Implicarea

C.D.Ș.

Diseminarea în comunitate

în

Reprezentativ al părinţilor în

de

a activităţilor desfăşurate

ameliorării

atragerea de persoane fizice sau

educative,

participarea

la

de

absenteismului şcolar şi să

juridice care, prin contribuţii

concursuri

artistice

şi

creşterii vizibilităţii şcolii

contribuie

financiare

să

sportive, indiferent de etnie,

şi

de

background

acesteia în comunitate;

care

la

să

vină

dezvoltarea

Consiliului 

relatiilor

Implicarea unui număr mare 

sprijinul



Devoltarea bazei materiale şi Dezvoltarea resurselor umane

şi

materiale,

motivaţiei intrinseci pentru

susţină

învăţare, la obţinerea unor

modernizare

performanţe şcolare bune și

educative şi a bazei material;

foarte bune și totodată să 

Implicarea

permită

strângerea

valorificarea

programe
a

activităţii

elevilor
de

fonduri

prin

în

activităţi

social


apartenenţă religioasă;


în

elevi

Continuarea

parteneriatului

familie-

şcoală

includerea

părinţilor

şcoală,
întărirea

Menţinerea

în

care participă elevii şcolii

lectorate,

şi care fac să crească

Elaborarea și ofertarea unui

vizează

diseminări de bune practici

prestigiului

C.D.Ș.

etc.

comunitate;

produs

al

valorificarea

proiectelor/programelor

cu

create de ei;

unor

produse

colaborării

prin activităţi şi acţiuni la

activităţi,

ca

imaginii

prin

desfăşurarea unor proiecte ce
sau

vederea

şcoală- familie -comunitate

abilităţilor individuale ;

reciclarea

în

acesteia

în

finanţare europeană ;


Propunerea de către fiecare
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diriginte şi învăţător a unui
program

de

activităţi

extracurriculare la sugestia şi
cu

participarea

tuturor

elevilor și părinților;


Proiectarea responsabilă a
activităţilor

pentru

programul național “Școala
Altfel ”, în vederea implicării
elevilor

în

caadrul

activităţi

comunității

în
şi

activităţi de voluntariat;


Participarea
educative

la

activităţile

desfăşurate

în

şcoală sau în comunitate;


Implicarea
organizarea

elevilor

în

activităţilor

educative;


Consultarea

părinților

și

elevilor privind oferta CDS
Rezultate aşteptate:


Toate cadrele didactice propun activităţi extracurriculare/extrașcolare și oferte de CDS în conformitate cu interesele elevilor şi ale
comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii;
29 | P a g e



Diversificarea ofertei CDȘ și orientarea acestora spre abordări interdisciplinare și transdisciplinare;



Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care şcoala este implicată;



Interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea educativă a crescut, fiind concretizat în iniţiative din partea acestora, numărul
participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate;



Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de I.S.J., M.E.C. sau de alţi parteneri educaţionali;



Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activităţile educative desfăşurate;
Monitorizare și evaluare

-

Director și director adjunct

-

Consiliul de Administrație

-

Responsabilul pentru proiecte și programe educative

-

Comisia pentru Curriculum

 ŢINTA 4. Asigurarea bazei materiale și asigurarea unui climat de siguranță la nivelul instituției școlare

Motivarea alegerii ţintei :
1. Buna desfășurare a activității didactice este condiționată implicit și de asigurarea unor condiții optime de studiu și asigurarea unui climat de
siguranță la nivelul instituției.
2. Cadrele didactice și elevii au datoria să respecte ROFU , ROI, și Statutul elevilor și să cunoască regulile generale privind sănătate și
siguranța în muncă/la locul de studiu.
OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară

Devoltarea bazei materiale şi Dezvoltarea resurselor umane

Dezvoltarea

atragerea de resurse financiare

comunitare

relatiilor
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Proiectarea activităților la 

Luarea deciziilor referitoare la 

Participarea cadrelor didactice 

Asigurarea unui climat de

orele

necesarul resurselor financiare

la cursuri de prim ajutor;

siguranță la nivelul școlii

dirigenție ținându-se cont de

prin consultarea organismelor 

Delegarea

prin întâlniri periodice cu

necesitatea cunoașterii de

de lucru;

în cadrul echipei manageriale

poliția

către elevi a măsurilor de 

Realizarea unor lucrări de

avându-se în vedere criteriile

încheierea unui protocol de

siguranță în caz de incendiu,

modernizare a bazei materiale

de competenţă profesională şi

colaborare ;

cutremur, etc.

a școlii

managerială,

Crearea condițiilor de igienă și

principiul lucrului în echipă;

poliție

la

Distribuirea de responsabilităţi

educatice

desfășurate

tuturor cadrelor didactice, în

școală pe teme precum:

vederea

traficul

de

consiliere

educative
biologie,

la

orientare



orele

educație

sănătate,



activități 

de

Proiectarea

și

pentru

consiliere
privind

de
și

igiena 

curățenie

necesare

desfășurări

a

bunei 

activității

didactice
Gestionarea

corectă

personală ;

eficientă

a

Realizarea unor exerciții de

materiale;

evacuare în caz de incendiu, 

Atragerea de sponsorizări;

şi

resurselor

responsabilităţilor

precum

şi 

valorificării

din

Invitarea

agenților

de

potenţialului individual prin

delicvența

consultare şi implicare;

consumul

;

droguri;


localitate

și

de

activități
în

personae,
juvenilă,

de

alcool

și

Participarea la acțiuni de

cutremur etc

prevenire

organizate

Realizarea de exerciții de

asociații, fundații, Poliție (

prim-ajutor.

Zilele

Poliției

de

Române),

Jandarmerie, I.S.U.


Colaborarea cu serviciul
social din cadrul primăriei
pentru cazurile speciale;

Rezultate aşteptate:
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Scăderea numărului de inciente la nivelul instituției;



Desfășurarea activității didactice într-o atmosferă de siguranță

Monitorizare și evaluare
-

Director și director adjunct

-

Consiliul de Administrație

-

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

 ŢINTA 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene

Motivarea alegerii ţintei:
1. Programul Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru derularea de proiecte de mobilitate sau parteneriate
strategice.
2. Competenţele-cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participare la proiecte naţionale dar mai ales la
proiecte europene ( eTwinning, Erasmus+KA2).
3. Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta iar şcolii posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea.
4. Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte.
5. C.C.D. Cluj și A.N.P.C.D.E.F. P. oferă întâlniri de informare/cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.
OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea curriculară


Devoltarea bazei materiale şi Dezvoltarea resurselor umane

Dezvoltarea

atragerea de resurse financiare

comunitare

Desfășurarea unor proiecte 

Extinderea conexiunii la inter- 

Informarea

cadrelor 

Dezvoltarea

relatiilor
relaţiei

cu
32 | P a g e

de parteneriat strategic sau

net, în toate locațiile școlii,

didactice

la

comunitatea

de

pentru buna desfășurare a unor

oportunităţile de colaborare

participarea

proiecte școlare europene ;

europeană

cadrul

culturale, sociale, artistice

Organizarea

mobilitate,

cu

aplicabilitate în activităţile
și 

curriculare


în

prin
la

activități

unui

spațiu

programului Erasmus + de

și ecologice organizate la

(panou)

privind

către director, coordonatorul

nivelul comunei

informativ

Valorificarea competențelor

proiectele europene desfășurate

pentru proiecte și programe 

Extinderea si eficientizarea

dobândite

cadrul

la nivelul instituției cu creșterii

educative

parteneriatelor școlare

cursurilor de formare, din

prestigiului școlii în comunitate

extrașcolare, Comisia pentru 

Popularizarea

cadrul

în vederea de atragerii de

dezvoltare profesională

şcolii,

resurse

evoluție în cariera didactică

obţinute de elevi şi cadre

Informarea/formarea

didactice

cadrelor didactice cu privire

proiectelor, în comunitate

de

şi în afara acesteia (mass-

în

media, internet, publicaţii),

în

programului
KA1,

în

financiare

(


școlare

și
și

activităţii

a

rezultatelor
în

activitatea didactică;

sponsorizări);

Desfășurarea de proiecte e- 

Organizarea

Twinning prin care să se

„Programe europene” care este

la

transpună curriculum formal

pus

colaborare

în

didactice şi elevilor implicaţi în

cadrul programului Erasmus

în

realizarea proiectelor;

+

prestigiului şcolii ;

activități

educative

și

stimulative

intersante


privire

extracurriculare;

Erasmus+


cu

la

dispoziţie

spaţiului
cadrelor

oportunităţile

prin

europeană

participarea

la

pentru elevi;

întâlniri de informare/cursuri

Integrarea educației asistate

de formare organizate de

de

noile

tehnologii

exersată

prin

europene

(

Erasmus+)

și

proiectele
eTwinning,

în

C.C.D.

activitatea

educațională zilnică

Cluj

vederea

cadrul

creşterii

și

A.N.P.C.D.E.F. P;


Participarea la activități de
formare

în

context

internațional, utilizând mediul
virtual
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Valorizarea

resurselor



în

educaționale

rezultate

urma

implementării

profesională

proiectelor

europene

cadrelor

de

apartenenă la o comunitate

(

europeană

a

didactice

(

produse ale proietelor) în

platformele

activitatea didactică;

School Education Gateway)

Implicarea elevilor în activități



e-Twinning,

Aplicarea

la

termenele

educative în cadrul unor acțiuni

stabilite pentru obţinerea de

desfășurate la nivel european

granturi

sau mondial (European Day

Erasmus +;

of Languages, Euro Quiz,
CodeWeek,
globală



Campania

pentru

Săptămâna

Transferul

în

programul

de

competențe

dobândite

în

cadrul

Educație,

programului Erasmus+ către

Educației

alți colegi (,, formare în

Globale, etc)


Întărirea sentimentului

cascadă) la nivelul instituției

Realizarea

de

proiecte

(lingvistice,

de

cercetare,

dar

și

prin

evenimente

organizate la nivel local,

excursii tematice, ecologice,

județean,

civice etc.) în cooperare cu

naționa/internațional

alte şcoli din zonă, din ţară



Diseminarea în presa locală,

şi din străinătate, proiecte

pe site-ul şcolii, a experienţei

care să respecte principiul

participării

egalității de șanse ;

europene

la
şi

programele
aplicarea

în
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activitatea şcolară.

Rezultate aşteptate:


Cadre didactice formate în programul Erasmus+;



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;



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
Monitorizare și evaluare

-

Director și director adjunct

-

Consiliul de Administrație

-

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative

-

Comisia pentru curriculum
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PROGRAME DE DEZVOLTARE
Nr. Crt.
1.

2.

Domeniul funcţional

Programe propuse

CURRRICULUM ŞI VIAŢA

Calitatea procesului instructiv-educativ

ŞCOLARĂ

Managementul la nivelul şcolii şi al clasei

RESURSE UMANE

Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală a
calităţii de cetăţean

3.

RESURSE MATERIALE ŞI

Condiţii de studiu şi de siguranţă

FINANCIARE
4.

RELAŢII COMUNITARE

Dimensiunea europeană a şcolii

III. REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2020-2021, pe informaţiile obţinute din rapoartele
responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. El este avizat de
Consilui Profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie şi este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente
manageriale ale şcolii. Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material-financiare, dar
pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de
aplicare a P.D.I. şi se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale
Consiliului de Administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de
schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii.
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IV. EVALUAREA PROIECTULUI
 Procentul de promovabilitate
 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi finală)
 Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;
 Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;
 Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive
 Gradul de formare a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice
 Starea bazei didactico-materiale a şcolii
 Gradul de implicare în proiecte comunitare
 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii
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