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Noi, astăzi “construim” şi modelăm tinere conştiinţe, noua 

generaţie, schimbul de mâine… Dorim să le “ctitorim” în spiritul 

unor reale valori, ale cetăţeanului european! 

Cadrele didactice ale şcolii 

 

 

mailto:scoala_pietrari@yahoo.com


  

3 

 

 

 

MOTTO 
,,Școala trebuie să te învețe să fii propriul tău dascăl, 

cel mai bun și cel mai aspru.” 
                                             Nicolae Iorga 
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NECESITĂȚI STRATEGIE 

RESURSE SPAȚIU ȘI TIMP 
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CINE ? 

CUM? 

DE CE? 
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BAZA  CONCEPTUALĂ 
 
Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituțională o reprezintă 

legislația în vigoare:  

 Legea 1/2011, Legea Educației Naționale  

 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învășământ 
preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016, modificat și completat prin OMEN 
3027/2018. 

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 
național de învățământ  

 Programul de Guvernare pe perioada 2012 – 2016, capitolul Educație 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație.  

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul 
preuniversitar. 

 Regulamentul de Organizare și funcționare  a Scolii Gimnaziale Pietrari.  

 Ordinul MEN nr. 4619 din 22.09.2014 

 Raportul I.S.J. Dâmboviţa, privind starea învățământului în județul Dâmboviţa în anul 
şcolar 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Județean Dâmboviţa pentru anul 
şcolar 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. 

 Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte. 

 Metodologii si Regulamente privind descentralizarea financiara si administrativa, 
publicate în Monitorul Oficial. 

 Ordinele, notele, notificările si precizările Ministerului Educației Naționale 

  Buletinele Informative ale Ministerului Educației Naționale. 

 Management educațional pentru instituțiile de învățământ, Serban Iosifescu, Editura 
ProGnosis, 2001. 

 Buletine informative ale Proiectului de reformă a învățământului preuniversitar, S. 
Iosifescu, 2000. 

 HG 1534/2008 – Standarde de referință si indicatori de performanță pentru evaluarea 
si asigurarea calității în învățământul preuniversitar. 

 HG 21/2007 – Standarde de acreditare pentru autorizarea unităților de învățământ 
preuniversitarˇ Standarde de autorizare a unităților de învățământ preuniversitar. 
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ARGUMENT 
 

La baza întocmirii Proiectului de Dezvoltare Instituționalǎ al SCOLII GIMNAZIALE 
PIETRARI, comuna Pietrari au stat legile si normele care reglementeaza activitatea din 
domeniul învățământului precum şi condițiile concrete existente in zona în care se află 
şcoala. 

Avand o valoare strategica, proiectul institutional este conceput pentru o perioada de 
4 ani. El raspunde la intrebarile: Cine suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum 
vom reusi să le realizăm? Ce valori ne susțin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?  

Proiectul de Dezvoltare Instituţională fost elaborat în urma unei analize judicioase a 

stării învăţământului în SCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI. Analiza s-a efectuat de către echipa 

managerială, împreună cu membrii Comisiei de Asigurare a Calităţii şi membrii Consiliului 

de Administraţie, pentru fiecare din domeniile funcționale (management institutional, 
curriculum, resurse umane, resurse material-financiare, parteneriate si relații comunitare) în 

baza informaţiilor şi dezbaterilor rezultatelor şcolare, în cadrul Consiliul Profesoral. Tehnicile 
de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a 
impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activității 
unității. Planul de dezvoltare instituțională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a 
cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "amenințărilor" sau atenuarea 
efectelor acestora. Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" 
şi a "oportunităților" oferite de cadrul legislativ sau de nevoile de educație reclamate de 
comunitatea locala. 

Proiectul este rodul unei gândiri şi decizii colective, valorificându- se atât experienţa 

echipei manageriale, cât şi iniţiativele şi sugestiile întregului personal didactic. 

Echipa  a  dat  expresie  dorinţei  şi  aşteptărilor  cadrelor  didactice  şi  a  părinţilor,  

privind procesul inovator de dezvoltare şi de transformare, prin alinierea procesului 

educaţional din SCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI, la exigenţele standardelor europene. 

Din planul de management precum si participarea la activitățile metodice si cultural 
educative- extracurriculare si extrascolare  si din discuțiile purtate cu cadrele didactice din 
scoala noastră, dar si din alte forme ale îndrumării si controlului s-au desprins următoarele: 
- există o preocupare deosebită a cadrelor didactice pentru îndeplinirea noilor reglementări 
si norme ale LEGII EDUCAȚIEI în ceea ce priveste predarea modernă, flexibilă astfel încât 
toate obiectivele curriculare specifice fiecărei discipline să fie atinse; 
- baza tehnico-materială de care dispune scoala, cât si de mijloacele de învățământ 
concepute si realizate cu forțe proprii  este folosita in cadrul demersului didactic; 
- prezența unui climat optim de muncă propice desfăsurării unei activități didactice rodnice 
de calitate; 
- dorinta de perfecționare a stilului de lucru la clasă cu elevii si de formare continua; 
- acordarea atentiei îndeplinirii prevederilor Legii privind asigurarea calității în educație; 
- acordarea unei atenții deosebite dezvoltării relațiilor de parteneriat cu instituțiile din 
comunitatea locală, judeteană, ISJ DÂMBOVIŢA, CCD DÂMBOVIŢA, ONG, agenti economici. 

 Calitatea serviciilor educaționale oferite este o prioritate fundamentală pentru 
instituția noastră de învățământ. 
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COMPONENȚA ECHIPEI DE PROIECT 
 
 

Profesor ELENA MARICA- conducătorul echipei manageriale, directorul unității de 
învățământ 
Profesor TATIANA PRODAN– Consilier educativ 
ALINA COMAN– Reprezentantul parintilor 
Profesor ANA-MARIA DEPĂRĂŢEANU – Responsabilul CEAC 
Profesor învățământ primar MINODORA NEGULESCU–  Responsabil comisia invatatori 
Profesor NICOLETA COBIANU ŞONTAC 

 
 
 
 

SLOGANUL MANAGERULUI 
  

LIDERUL TREBUIE SĂ FACĂ ASTFEL ÎNCÂT TOȚI 
COLABORATORII LUI SĂ DEVINĂ LIDERI 

 
 
 
 

SLOGANUL ECHIPEI:  
 

ÎI AJUTĂM PE CEILALȚI SĂ AJUNGĂ LA 
POTENȚIALUL LOR MAXIM 
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I. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI ȘCOLARE 
 

1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIETRARI 

Adresa: com. Pietrari, jud. Dâmboviţa, Telefon 0245/240908; Fax 0245/240908 

  E-mail: scoala_pietrari@yahoo.com    

  Site: www.scoalapietrari.ro 

Tipul scolii: cursuri de zi 

Orarul școlii: 8,00 – 15,00 – un singur schimb 

Limba de predare: limba română  

 

2. REPERE GEOGRAFICO-ISTORICE 
 

 Comuna Pietrari se află în nord-vestul judeţului Dâmboviţa,în zona de dealuri 

premontane, pe valea Râului Alb, afluent pe stânga al Dâmboviţei. Ea este străbătută de 

şoseaua judeţeană DJ721, care leagă oraşul Fieni  de pe Valea Ialomiţei de DN72, pe Valea 

Dâmboviţei. Este formată din satele Aluniş, După Deal, Pietrari, Şipot şi Valea, având un 

număr de 2533 de locuitori. 

 La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Dâmboviţa-

Ialomiţa al judeţului Dâmboviţa şi era formată din satele Manga, Cornăţelu, Mlăcile, Gura 

Bărbuleţului, Dealu şi Strâmbu, cu o populatie totală de 2287 de locuitori. În 1950, comuna a 

fost transferată raionului Muscel din regiunea Argeş, iar în 1968 a revenit la judeţul 

Dâmboviţa, reînfiinţat, fiind însă imediat desfiinţată şi inclusă în comuna Bărbuleţu. 

 Comuna a fost reînfiinţată în decembrie 2004, satele actuale ale comunei fiind 

desprinse din comuna Bărbuleţu. 

 Activitatea specifică zonei o reprezintă agricultura, practicată în sistem 

individual, cu cele două ramuri de bază-pomicultura şi creşterea animalelor. 

  Şcoala Gimnazială Pietrari este situată la intrarea în localitate.  

       A început să se modernizeze din anul 1990 şi să-şi adapteze acţiunile logistice şi 

educative la noile cerinţe ale învăţământului preuniversitar.  

 De la Dicu grămaticu (1650) urmează o serie de scriitori de acte, care au învățat să 

scrie și șă citească pe la diferiți dascăli și preoți. De un învățământ sătesc putem vorbi 

începând cu anul 1839.Pe lângă școlile existente în fosta comună Bărbulețu din care făcea 

parte și Pietrarii funcționau și biblioteci. Prin  Legea  instrucțiunii publice din 25 noiembrie 

1864, s-a înființat Casa Școalelor , instituție care a contribuit la dezvoltarea învățământului și 
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culturii. Este foarte greu de stabilit numărul știutorilor de carte din comuna Pietrari pâna la 

înființarea școlilor sătești. Pâna la apariția învațământului de stat, actele erau scrise de 

vătafi, preoți, pârcalabi, încheindu-se cu formula ,,și am scris eu, răspopa Marin cu zisa  celor 

iscăliți și martori” , ,,am scris eu, Marin, fiul lui Stoica rob ” și multe altele . La sfârșitul 

secolului XVII-lea și începutul secolului al XIX-lea, tot mai mult se simțea nevoia de a învăța 

să se scrie si să se citească . Este posibil să fi existat un învățământ organizat pe lângă 

biserici, de care se bucurau însă numai copiii preoților și ai locuitorilor înstăriți. În anul 1810 

în satul Pietrari, Marin în vârstă de 10 ani, fiul diaconului Ion, învățau să citească la ceaslov. 

La data de 13 iulie 1833 s-a înființat în orașul Târgoviște  ,,Școala națonală ”pe lângă care a 

funcționat, începând cu anul 1838, un ,,curs normal ”, care pregătea cadre pentru 

învățământul sătesc. Școala din Pietrari s-a  înființat la 1840; în 1914 funcționa cu două 

posturi de învățător la 267 de copii de vârstă școlară. În 1928 , școala funcționa într-un local 

închiriat, cu două săli de clasă neâncăpătoare, localul propriu  fiind deteriorat. În 1934 se  

repară localul cu două săli de clasă, în celelalte ținând cursuri o școala de meserii. În anul 

1840, în satul Pietrari funcționa ca învațător Gheorghe Diaconescu în vârstă de 20 de ani, fiu 

de diacon, născut în această localitate. Din procesul verbal încheiat la 17 mai 1864 reiese că 

școala din satul Pietrari avea 7 camere, iar ca mobilier erau 10 bănci dintre care 4 vechi  

dăruite de Gimnaziul din Targoviște și  6 facute de comună, 3 table, un dulap, 2 scaune, 2 

mese. Ca material didactic  erau: 18 tablouri intuitive, 52 tablouri de religie, un tablou de 

măsuri și greutăți, hărțile continentelor, 2 harți ale Romaniei și 9 tablouri de științele naturii. 

În anul 1879, se gasește o adresă în arhiva Școlii Pietrari, având data de 17 iulie  prin 

care Primaria  Pietrari trimite Școlii adresa cu numarul 869. În această adresă  se făcea 

cunoscut că  Școala Pietrari primește un pogon de pământ donat de Grigore Bănescu pentru 

localul școlii. (arhiva scolii Pietrari, dos 1882-1883, fil. 11). În actul de donație se specifica 

faptul că acest teren  ,, este trebuincios pentru construirea unei școli  primare, rurale cu 4 

clase  ce s-a hotărât a se înființa de casa județului în comuna Pietrari. Școala se va construi 

din cărămidă și piatră și va fi acoperită cu șiță”.    

 Începând cu anul 1880 Școala Pietrari, are ca învățător pe Ion Cristescu la clasele I-IV. 

În aceasta perioadă școlile se confruntă cu probleme de ordin material, mai ales lemnele de 

foc pentru iarnă erau o problemă deosebită, lucru care afecta mult frecvența elevilor.  În 

anul 1897, medicul Plaiului Ialomița -Dâmbovița, Lazăr Suceveanu,  vizitând școala și școlarii 

din satul Pietrari raporta ,,că școlarii din clasa a II-a și a V-a primeau lumina din față prin 

două ferestre și din stânga printr-o fereastră, iar școlarii din clasa I primeau lumina din 

stânga și din spate prin câte o fereastră ”, fără să arate condițiile grele în care învățau tinerii 

școlari, lipsa de îmbrăcăminte, încălțăminte și hrană. (Arh. Dâmbovița, fondul Inspectoratului 

școlar al județului Dâmbovița, dos. 4/1893, f. 1; dos. 9/1894, f.1.).Ceapa, prunele, prazul, 

câte o felie de dovleac copt cu mămăligă rece, erau mâncărurile în zilele de post. Unii nu 

aveau nici ceapă, nici praz, nici o prună uscată, nici o nucă. Aveau de mâncare o felie de 

mămăligă friptă pe jăratec .         
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Condiții grele de frecventat cursurile școlii elementare au fost și în anii următori, 

situație care a durat până la terminarea celui de-al doilea război mondial.   

Începând cu anul școlar 1908-1909, Școala Pietrari funcționa cu doi învățători :Iosif 

Rădulescu și Mihai Zaharescu fiind înlocuit mai târziu cu Ilie Popescu. În toamna anului 1908 

epidemia de  scarlatină face ca școala sa fie închisă.  

 La 1 octombrie 1914 , în satul Strâmba -Valea era consemnată  o școală frecventată 

de 53 de copii . Un proces verbal de inspecție din 06 octombrie 1914 arată că școala Pietrari 

avea o gradină  ,, bine împărțită și sistematic cultivată cu tot felul de zarzavaturi .Aici sunt 

mici pepiniere de pomișori care sunt bine întreținute . (Ibidem fil.32,41-42.).  

 Primul război mondial s-a resimțit și asupra școlilor din comună iar în anul 1918-1919 

școlile sunt bântuite de febra tifoidă, tifos exantematic și variolă, mulți copii fiind secerați de 

aceste boli. Începând cu anul 1925 localul Școlii Pietrari este transformat în ,,școala de artă și 

meserii ” cu trei clase și cu următoarele meserii: tâmplărie cu secție de rotărie, dogărie, 

fierărie, în total 31 de elevi. În 1920, în satul Șipot se înființează o școală cu un post, având ca 

învățătoare pe Maria Dumitrescu. Problemele de ordin material afectează frecvența în 

perioada de criză economică 1929-1933. În cursul anului 1928 au funcționat ,, cursul de 

adulti ” la școlile din Șipot, Strâmba și Bărbulețu . O parte din bibliotecile care funcționau pe 

lângă școli  au devenit biblioteci publice , fiind cunoscute ca ,, biblioteci populare ”. În cadrul 

școlilor și bibliotecilor au fost organizate șezători, cu care ocazie se țineau conferințe 

referitoare la agricultură, cultura pomilor, creșterea  viermilor de mătase și cultura viței-de-

vie.            

 Începând cu anul 1934, școala Primară din Pietrari își schimba titulatura în  Școala 

Mixtă. Școala funcționa cu două posturi în două săli   de clasă și o cancelarie, ,, școala are 9 

încăperi ,3 folosite de primară, 6 de școala elementară de meserii .”(arhiva școlii Pietrari, 

1931-1932). Frecvența mică a școlarilor, față de numărul populației se explică și prin lipsa de 

condiții materiale de viață, însuși prefectul județului recunoaște că ,,mai mult de jumatate 

din elevii școlilor primare sunt subalimentați și un numar apreciabil mănâncă o dată pe zi ”. 

(Prefectura Judetului Dâmbovita, dos. 351/1939, f. 154).      

 În anii celui de-al doilea Război Mondial, situația țăranului continuă să ramână grea. 

De la 15 noiembrie 1940 și în tot timpul războiului la școala din Pietrari, Râu Alb și Gura 

Bărbulețului a funcționat o cantină școlară unde se dădea masă la 50 de elevi săraci.   

În anul 1942  însăși  Inspectoratul Școlar arată că ,,din cauza împrejurarilor excepționale 

prin care trecem, unii țărani nu-și pot trimite copiii la școală din lipsă de îmbrăcăminte și 

încălțăminte .”(Ibidem, dos. 125/1942). Reforma învățământului din anul 1948 a constituit 

un moment de importanță deosebită: învățământul a devenit accesibil tuturor copiiilor de la 

orașe și sate indiferent de sex, religie și naționalitate, ajungându-se la învățământul 

obligatoriu de 8 ani. În 1956 se adaugă și Școala elementară de 4 ani cu un singur post în 
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satul După Deal .  Anii care au urmat au adus unele schimbări și transformări în învățământ, 

iar școala  din Pietrari funcționa  cu 7 clase .       

În perioada 1980-1989 se produc unele schimbări în ceea ce privește încadrarea 

cadrelor didactice și se generalizează învățământul obligatoriu de 10 ani care se realizează și 

la nivel de comună, procesul de învățământ în general în această perioadă s-a îmbunătățit 

prin încadrarea unor noi cadre didactice de specialitate.  Au fost create condiții optime de 

studiu, prin construcții de localuri, amenajarea celor existente, dotarea cu mobilie, 

laboratoare, cabinete de științe sociale. În perioada 1976-1980 se va generaliza și 

perfecționa prima treaptă a liceului, urmând ca după 1980 până în anul 1990 să se treacă 

treptat la generalizarea celei de-a doua trepte a liceului .     

 Revoluția din Decembrie 1989 a înlăturat structurile puterii comuniste și a deschis un 

nou drum dădător de speranță poporului nostru, în puterea lui de a învinge vicisitudinile 

istoriei. Munca dascălilor acestei comune se poate vedea și prin numărul destul de mare al 

elevilor din liceele județului și a studenților din învățământul superior . 

 

 

3. FORMA DE INVATAMANT. PROFILUL SCOLII.  
STRUCTURI ȘCOLARE 

 
Şcoala Gimnaziala Pietrari şcolarizează elevi în ciclul primar şi gimnazial- învățământ de 

zi si copii în cele 3 grupe din cadrul invatamantului prescolar. Toate cursurile funcționează 
într-un singur schimb, dimineața.  

Şcoala Gimnaziala Pietrari  are in componenta sa următoarele structuri școlare: 
-Grădiniţa Pietrari-2 grupe; 
-Grădiniţa Valea-1 grupă 
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II. DIAGNOZA 
 

1. INFORMATII DE TIP CANTITATIV 

 
a) Populatia scolara 

 
Mediul de proveniență: rural 
Număr de elevi: In perioada 2019-2023 Şcoala Gimnazială Pietrari va funcționa conform 
actualelor  reglementări legale, astfel : 

- grupe la învatamantul preșcolar ; 
- clase la învățământul primar- clasa pregătitoare si clasele I-IV ; 
- clase la învățământul gimnazial- clase V-VIII . 

Analiza demografică a populației şcolare se prezinta astfel: 
  

ANUL Nr. copii născuți 

2015 9+3 

2016 10+6 

2017 10+4 

2018 7+3 

 
 
 

 
b) Invățământ preșcolar 

Activitatea se desfășoară  în grădinițele din 2 sate ale comunei: Grădinița Pietrari și 
Grădinita Valea. Copiii nu se deplaseaza astfel în afara localitatii. 

Din recensământul efectuat de doamnele educatoare, se observa că efectivele de copii 
sunt în scădere numerică in perioada de timp analizata. Exista riscul restrangerilor de 
activitate.  

ANUL 
ŞCOLAR GRUPA I 

PIERARI 
GRUPA II 
PIETRARI 
 

GRUPA  
VALEA 

 

2016-2017 17 18 9 

2017-2018 17 15 9 

2018-2019 15 17 12 

2019-2020 17 17 14 

2020-2021 15 15   

2021-2022 15 15   

2022-2023 14 14  
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c) Învățământ primar 

Invățămânul primar functioneaza cu clase independente in Scoala Gimnaziala Pietrari. În 
cadrul  comunei nu avem invatamant simultan, dar există o clasă cu risc.  
 

ANUL ŞCOLAR Nr. elevi Scoala Gimnaziala Pietrari 

CL PREG I II III IV 

2016-2017 24 20 21 19 27 

2017-2018 17 24 20 20 20 

2018-2019 9 16 24 18 19 

2019-2020 13 9 16 25 18 

2020-2021 15 13 9 16 25 

2021-2022 13 15 13 9 16 

2022-2023 13 13 15 13 9 

 
         

ANUL ŞCOLAR Nr. clase Scoala Gimnaziala Pietrari 

CL PREG I II III IV 

2016-2017 1 1 1 1 1 

2017-2018 1 1 1 1 1 

2018-2019 1 1 1 1 1 

2019-2020 1 1 1 1 1 

2020-2021 1 1 0,5 1 1 

2021-2022 1 1 1 0,5 1 

2023-2019 1 1 1 1 0,5 

 
 
 

d) Învățământ gimnazial 

Invățămânul gimnazial functioneaza cu clase independente in Scoala Gimnaziala Pietrari. 
 
 

ANUL 
ŞCOLAR 

Nr. clase 
Scoala Gimnaziala Pietrari 

V VI VII VIII 

2012-2013 2 1 1 1 

2013-2014 2 2 1 1 

2014-2015 1 2 2 1 

2015-2016 1 1 2 2 

2016-2017 1 1 1 2 

2017-2018 1 1 1 1 

2018-2019 1 1 1 1 
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ANUL 
ŞCOLAR 

Nr. elevi 
Scoala Gimnaziala Pietrari 

V VI VII VIII 

2016-2017 22 19 29 36 

2017-2018 29 22 19 29 

2018-2019 17 26 22 19 

2019-2020 20 15 25 24 

2020-2021 18 20 15 25 

2021-2022 25 18 20 15 

2022-2023 16 25 18 20 

 
 
 

 
e) Cadre didactice- an scolar 2019-2020 

 
 

Specialitatea Total 

Din care 

Titulari 
Supl. Grade didactice 

C. 
 

N. 
 

I II Def. Deb. 

Educatoare 3 3 - - 2 1 - - 

Învățători 5 5 - - 3 2 - - 

Profesori 16 12 4 - 10 3 2 1 

 
 

f) Personal didactic – auxiliar- an scolar 2019-2020 
 

Nr. 
crt. 

Funcția Nr. posturi Treapta profesională 

1. Secretar, bibliotecar 1 S gradul I 

2 Contabil 0,25 S gradul I 

 
 

g) Personal nedidactic- an scolar 2097-2020 
 

Nr. 
crt. 

Funcția 
Nr. 
posturi 

Treapta profesională 

1. Îngrijitor 2  

2. Muncitor  0,75  
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h) Resurse materiale: 
 

Activitatea instructiv - educativă se desfăşoară într-un patrimoniu şcolar format din 4 
unităţi situate in fiecare din satele comunei Pietrari, spaţii bine definite şi întreţinute, 
respectiv 6 corpuri de cladire. 

 
De remarcat este efortul echipei manageriale a şcolii pentru modernizarea claselor, în 

vederea asigurării unor condiţii optime, cât şi pentru dotarea cu mijloace de învăţământ 
moderne necesare unui învăţământ de calitate. Evidenţiem şi iniţiativele unor diriginţi/ 
învăţători/educatoare pentru amenajarea estetică şi funcţională a sălilor de clasă şi a 
holurilor prin confecţionarea unor panouri tematice cu pronunţat caracter educativ. 

 
 
 

Baza materială Şcoala Gimnazală Pietrari 

Săli de clasă/grupe 17 

Cancelarie 2 

Birouri                            2 

Laborator 
informatica 

1 

Sala sport 
improvizată 

1 

Magazie 2 

Bibliotecă 1 

Teren sport 1 

Gr. sanitar 3 

Centrale termice 4 

 
i) Bibliotecă şcolară- număr de volume, dotare şi utilizare 

 

INDICATORI DE DOTARE  SI UTILIZARE 
a. Fondul de 

carte cu 

relevanţă 

educaţională şi 

culturală 

Nr. de volume 

achiziţionate 

în 

ultimii 3 ani 

Nr. de volume 

uzate moral 
Nr. de volume 

uzate fizic 
Număr total de 

volume 

30 25 100 4500 
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b. Manuale  

utilizate în 

şcoală 

Nr. seturi de 

manuale 
Nr.de clase 

ce le utilizează 
Gradul de uzură Gradul de utilizare 

  20% 100% 

c.Abonamente 

publicaţii 
Nr. de publicaţii  Nr. de abonamente  Nr. mediu de elevi 

cititori pe publicatii 

Nr. mediu de 

profesori cititori pe 

publicatii  

    

d. Utilizarea 

fondului de 

carte 

% elevi cititori % profesori cititori Grad de utilizare 

fond carte 

Durata medie de 

utilizare a spatiului 

de lectura(ore/zi) 

70% 100% 83%  

 
 
 

j) Resurse financiare si management financiar 
 

Pentru  anul financiar 2019, situaţia s-a prezentat astfel: 

 
Titlul 1: Cheltuieli de personal  

 716 373 lei  

Titlul 2: Bunuri şi servicii          

81 000 lei  
- Venituri extrabugetare: nu au existat 
  
- Costul mediu pe elev (preşcolar) în funcție de nivelurile de învățământ, se încadrează în  
limitele costului standard elaborat de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului 
Preuniversitar. 
  
- Există un plan de investiții şi reparații necesare prezentat în Consiliul de Administrație şi în 
funcție de fondurile pe care le vom avea la dispoziție îl vom pune în aplicare. Cu sprijinul 
Primăriei şi al Consiliului Local Pietrari ne-am propus să realizăm următoarele:   
          -lucrări de sistematizare şi împrejmuire a curţii la Şcoala Gimnazială Pietrari 
          -renovarea Corpului C al Şcolii Gimnaziale Pietrari 
          -renovarea Grădiniţei Valea, construirea de grupuri sanitare interioare 
          -extinderea magaziei la Şcoala Gimnazială Pietrari 
          - Pentru anul şcolar 2019-2020 vom avea în vedere si un plan pentru dotarea cu 
mijloace de învățământ pentru fiecare disciplină/arie curriculară.. 
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2.INFORMATII DE TIP CALITATIV 
 

a.Rezultate şcolare 
 Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune este de 72%, nivel mai scăzut 
înregistrându-se la clasele gimnaziale.  

- Clasele de sfârşit de ciclu- a VIII-a sunt motivate de examenele finale şi de admiterea spre nivelele 
superioare ale sistemului de învăţământ.   
-Procentul de promovabilitate:  

- primar – 100 %  

- gimnaziu - 100%  

- Rezultatele la Evaluarea Națională  - an scolar 2018-2019 – 14 elevi înscriși la EN din 19 absolvenți; 

promovabilitate 69,23%. 

- Elevi cu nota scăzută la purtare datorită abaterilor: intre 7-9,99- 12 elevi, cu note sub 7-0 elevi. 

 

 

b.Activitatea de formare –perfectionare 

Şcoala noastră are un colectiv didactic valoros ce se implică în creşterea nivelului de pregătire  
şcolară a fiecărui elev. Deşi în mediul rural condițiile de învățare sunt mai dificile, cadrele didactice 
depun eforturi susținute pentru ca toți elevii să fie formați, instruiți şi pregătiți pentru viață. 
Personalul didactic este astfel interesat de formarea continuă şi participă la acest tip de activități pe 
plan local, județean şi național. 

Activitatea de dezvoltare profesională și evoluție în carieră este coordonată de doamna învățător 
Lițescu Denisa. Pentru a da coerență activității de perfecționare, proiectarea şi organizarea 
activităților de formare la nivelul şcolii au avut la bază Programul activităților de formare continuă şi 
de inițiere profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2019-2020, 
propus de I.S.J. şi C.C.D. Dâmboviţa. Obiectivul Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în 
carieră este informarea optimă a tuturor cadrelor didactice privind desfăşurarea cursurilor de 
formare continuă. Comisiile pedagogice  reprezită o bună modalitate de organizare a activităților de 
formare continuă, clarificând probleme punctuale, constituindu-se în forme reale de perfecționare a 
cadrelor didactice, indiferent de experiență. Conectarea permanentă la nou se realizează prin 
prezentare de referate şi mai ales prin activități demonstrative. S-au dezbătut diferite metode şi 
instrumente de evaluare.   
         În şedințele Consiliului Profesoral li s-au prezentat cadrelor didactice atât condițiile de înscriere 

şi obținere a definitivării în învățământ şi a gradelor didactice cât şi ofertele de formare continuă 
venite din partea C.C.D sau a altor furnizori de formare. Formarea continuă a personalului a avut ca 
țintă „Creşterea calității pregătirii profesional- ştiințifice şi metodice a cadrelor didactice”. Formarea 
continuă a cadrelor didactice a pornit de la exacta lor informare, punerea la dispoziție a 
documentelor;  s-au dezbătut în şedintele de Consiliu profesoral, informațiile din materialele trimise 
de ISJ Dâmboviţa; toate cadrele didactice au participat la activitățile comisiilor şi a cercurilor 
pedagogice de specialitate. 
          Cadrele didactice au manifestat interes față de formarea continuă, astfel încât în anul şcolar 
2018-2019 au sustinut inspectii pentru grade didactice următoarele cadre: 
             - gradul didactic I – 2; 
             - sutinut gradul didactic II – 3; 
             -  definitivat – 0. 
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 Activitatea personalului didactic:  
            - Cadrele didactice  folosesc metode activ-participative în desfăşurarea procesului instructiv-
educativ iar notarea la clasă este ritmică si formativă. Atmosfera din şcoală este una propice 
desfăşurării procesului de predare-învățare, există o bună înțelegere între cadrele didactice, 
acționând împreună în interesul elevilor. Există o bună colaborare a personalului didactic cu elevii şi 
părinții acestora. 
 - Toate cadrele didactice au elaborat corect planificările anuale şi semestriale . 
 - Rezultatele inspecțiilor de specialitate şi ale altor inspecții care au avut loc în unitatea de 
învățământ au fost evaluate cu calificativul „Foarte Bine” sau nota 10. 
           - Încadrarea în anul şcolar 2019-2020  este buna, toate cadrele didactice sunt calificate și au o 
bună pregătire în specialitate si metodică. 
            - În cadrul şcolii, cadrele didactice au organizat pregătiri suplimentare adresate elevilor cu 
ritm lent de lucru, pregătirea elevilor capabili de performanță, în vederea participării lor la evaluarile 
nationale, concursurile şcolare, examene, olimpiade şcolare.  
 

c. Comportament social  

- Proveniţi din medii sociale diferite, elevii sunt preponderent din familii de nivel mediu, dar şi 
din familii cu situaţie materială deficitară (o parte din aceştia provenind din medii defavorizate).  

- Elevii au avut în anul şcolar 2018-2019 în general un comportament social corespunzător şi 

manifestă şi în acest an şcolar o atitudine civică şi civilizată, respectând normele codului etic  si 

prevederile cuprinse in REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE. Există 

unele carenţe pe care conducerea şcolii şi comisia diriginţilor le monitorizează permanent, 

acţionând prin strategii pedagogice adecvate pentru diminuarea şi chiar eliminarea acestora. 

Pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme, echipa managerială, împreună cu Comisia pentru 
prevenirea şi eliminarea violenţei în şcoală, va utiliza sistemul de monitorizare cu camere video.  
 
.  

d. Disciplină  
-  Starea disciplinară este relativ bună, fără abateri disciplinare majore.  

-  În majoritatea claselor, elevii cunosc prevederile Regulamentului de Ordine Interioară de la 

începutul noului an de învăţământ preuniversitar, nu înregistrează abateri de la comportamentul 

civilizat, meritorie fiind implicarea diriginţilor şi a profesorilor de serviciu în educarea şi 

supravegherea permanentă a elevilor. Un rol important îl va avea Comisia de disciplină de la 

nivelul şcolii, care împreună cu Comisia de prevenirea şi eliminarea violenţei în şcoală va 

monitoriza în permanenţă comportamentul elevilor şi numărul de absenţe. 

 

 

e. Absenteismul 
Frecvenţa elevilor nu ridică probleme, numărul de absenţe. 

-Conducerea şcolii a analizat în comisia diriginţilor şi în cadrul Consiliului Profesoral situaţia 

absenteismului, a identificat cauzele acestuia (dezinteres, lipsă de motivaţie, incapacitatea de 

adaptare, situaţia materială precară a unor familii) şi a stabilit măsuri pentru diminuarea absenţelor 

nemotivate. 

-Se va monitoriza numărul de absenţe, săptămânal, pe elev, clasă, urmând a se lua măsurile 

necesare pentru îmbunătăţirea frecvenţei elevilor. 

 

 

f. Rata abandonului şcolar 
- În anul şcolar 2018-2019, nu  s-au inregistrat  cazuri de abandon scolar; 2017-2018-0 cazuri; 

2016-2017- 0 cazuri. Echipa managerială este şi va fi preocupată de prevenirea acestui fenomen. 
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g. Probleme comportamentale 
În şcoală comportamentul este civilizat, decent, atât din partea elevilor cât şi a cadrelor didactice. 

Există receptivitate la recomandările făcute, iar unele cadre didactice manifestă şi iniţiative 

personale pentru activităţile extracurriculare şi chiar privind actul decizional şi managementul în 

echipă. În ceea ce priveste tinuta vestimentară a elevilor, peste 90% au  o ţinută vestimentară 

personalizată , care să identifice unitatea şcolară. 

 

 

h. Încălcări ale legii 
Nu este cazul (în anul şcolar 2018-2019 nu s-au consemnat acte de violenţă sau de furt care să 

conducă la încălcarea legilor în vigoare). 

 

 

i. Activităţi sociale şi culturale 
Echipa de elaborare a PDI-ului prezintă unele din activitatățile desfășurate de elevii școlii:  

 26 Septembrie - Ziua limbilor europene 

 5 octombrie- Ziua Internaţională a cadrelor didactice 

 9 Octombrie Ziua Naţională a   Holocaustului 

 ’’Sărbatorim Halloween-ul pe 31 Octombrie”- 

  noiembrie - Săptămâna Educaţiei Globale - “ Lumea mea depinde de noi”  

 1 Decembrie – La multi ani,Romania!” - program artistic , expozitie de desene , afise, 

postere, depunere de coronae 

  Sarbatorile la crestini – cofectionare de felicitari si podoabe decorative specific 

sarbatorilor de iarna  

 Carnavalul zapezii-  program artistic 

 Eminescu – program artistic dedicate aniversarii nasterii poetului, prezentari si 

expozitie de carte, recitaluri de muzica si poezie 

 Mica Unire - 24 ianuarie, la nivelul şcolii s-au organizat activităţi pentru a marca 

semnificaţia zilei de 24 Ianuarie 1859, " cea mai frumoasă zi a neamului românesc" 

 Ziua Internationala a Non-violentei in scoli  
 Revista scolii - “Noua generatie - Activitati de voluntariat pentru pastrarea revistei 

scolii 

 Sarbatorile Pascale”-   Expoziţie de icoane/desene/ouă roşii  

 Parteneriatul scoala – familie – conditie a succesului in activitatea educativa.- 

Sedinte cu parintii pe clase, apoi pe scoala in vederea realegerii comitetului 

reprezentativ al parintilor  in anul scolar 2018-2019. 

 “8 MARTIE” - Expoziţii de mărţişoare, felicitări în limba română şi limbile străine 

studiate, prezentări Power Point 

 04.04.2019-proiect de voluntariat  "Din suflet pentru suflet!"  

 9 MAI, zi Ziua Independenței Naționale a României, Ziua Victoriei în Europa, Ziua 

Europei 

 Campania globala pentru educatie – Salvati Copiii - desene , afișe , postere, 

expuneri, convorbiri, referate, discuţii pe teme prevenirii bullying-ului în mediul 

şcolar;  

 Activitati Ziua Mediului, Ziua invatatorului,; 
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j. Satisfacerea cerinţelor părinţilor  

- Activitatea de parteneriat cu părinţii a fost eficientă , cu rezultate evidente în diminuarea 

absenteismului, abandonului şcolar şi în prevenirea cazurilor de violenţă fizică. S-a organizat 

pregătire specială pentru Evaluarea Nationala cu elevii de clasa a VIII-a.   

- Solicitările părinţilor au fost axate pe creşterea condiţiilor de învăţare ale elevilor şi pe condiţiile 

de securitate pe care le oferă şcoala. În mare măsură ele au fost soluţionate de şcoală şi 

comunitate.  

- Gradul de pregătire al unora dintre elevi, în special al celor din gimnaziu nu s-a ridicat totdeauna 

la aşteptările părinţilor şi ale şcolii, cauza fiind de cele mai multe ori dezinteresul elevilor pentru 

propria pregătire, slaba implicare a unor părinţi în viaţa şcolii, dar şi demotivarea unor cadre 

didactice pentru actul educaţional.  

-În general, părinții sunt mulțumiți de activitatea desfîșurată la Școala Gimnazială Pietrari. 

k. Calitatea managementului scolar  

Prioritatea strategiilor şi politicilor de dezvoltare instituţională la nivelul unităţii de 

învăţământ  a constituit-o- calitatea managementului şcolar. Acest lucru s-a urmărit 

a se realiza prin parcurgerea următoarelor  priorităti si directii de actiune: 

 Impactul activităţii asupra comunităţii locale 

Strategiile şi politicile de dezvoltare instituţională sunt elaborate astfel încât să 

aibă un impact pozitiv asupra comunităţii locale. 

Se  urmăreşte  calitatea  actului  educaţional  atât  prin  asigurarea  unei  baze  

materiale optimă, cât şi prin asigurarea cu personal didactic ce prestează “servicii 

educaţionale” de calitate, pentru obtinerea de catre elevi a unor rezultate bune la 

evaluari si examene. 

O gamă diversificată de educaţie formală şi nonformală prin implicarea şcolii în 

diverse activităţi  extraşcolare  cu  impact  asupra  comunităţii  locale;  echipa  

managerială  îşi propune o mai mare implicare a şcolii în programe educaţionale 

judetene şi constituirea unor echipe de proiect la nivelul parteneriatelor naţionale. 

  Lucrul în echipă la nivelul managerial 

Echipa managerială a fost şi este construită pe principiul competenţei profesionale 

şi al probităţii morale, capabilă să acţioneze în spirit de echipă, democratic şi să 

elaboreze instrumente de evaluare pentru o monitorizare cât mai corectă a muncii 

fiecărui angajat, să ia decizii coerente şi în deplină concordanţă cu legislaţia şcolară 

existentă. 

Echipă  managerială  doreşte  să  continue  managementul  de  tip  transformaţional  

şi democratic, adoptând o strategie de atragere a cadrelor cu iniţiativă în luarea 

deciziilor şi de   acceptarea   sugestiilor   privind   Planurile   operaţionale   din   cadrul   

Programului managerial anual întocmit pentru anul şcolar 2019-2020, cât şi implicarea 

acestora în vederea  realizării  şi  ducerii  la  îndeplinire  a  obiectivelor  propuse  prin  

prezentul document. 

În  acest  sens,  Scopul  echipei  manageriale  pe  parcursul  celor  4  ani  de  

derulare  a proiectului de dezvoltare este: trecerea de la management la leadership, la 

baza leadership-ului aflându-se spiritul de echipă. 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în 

ce mai complexe. 

Formarea continuă şi dobândirea de competenţe şi abilităţi noi trebuie privită nu 

numai ca o obligaţie, ci şi ca necesitate - de aceea, un număr destul de mare de 

profesori urmează şi au urmat cursuri în acest sens. Aceste competenţe sunt apoi 

aplicate în elaborarea de strategii educaţionale şi de dezvoltare a şcolii. 



  

22 

 

În  vederea derulării activităţii de manager,d i r e c t o r u l  E L E N A M A R I C A   

a  parcurs şi va parcurge  o  rută  de  dezvoltare profesională,   rută   ce   va   

însemna  formarea   de   noi   competenţe   în   domeniul managementului   

educaţional.  Directorul este membru al CORPULUI NATIONAL DE EXPERTI IN 

DOMENIUL EDUCTIONAL. De altfel toţi membrii echipei şi-au consolidat 

pregătirea managerială, atât în mod formal, cât şi informal. 

Preocuparea pentru propria carieră a însemnat şi va însemna o mare preocupare 

pentru cariera celor care fac parte din echipa managerială şi din marea echipă a 

SCOLII GIMNAZIALE PIETRARI. 
 

 

 

3.CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 
 

a. Relatii dintre diferite categorii de personal 
 

Tipul dominant de cultură al Şcolii Gimnaziale Pietrari este cultura de tip sarcină. Acest 
tip de cultură este centrat pe exercitarea de sarcini şi orientat spre persoană. Sarcinile sunt 
distribuite în raport cu potențialul indivizilor, valorificarea maximă a acestuia fiind una din 
valorile de bază. Apropiată de cultura de sarcină regasim în unitatea noastra scolara si 
cultura de rol, cel mai puțin preferată fiind cultura club. 

Sub raport managerial, noua conducere a scolii a aplicat în practică o conducere flexibilă 
şi stimulativă, bazată pe valori, cum ar fi: încrederea în om, in capacitățile sale creative şi de 
autocontrol. Directorul este receptiv şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri 
frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competența, le oferă o largă autonomie, îi 
sprijină şi evită un control strict birocratic. 

Cadrele didactice se simt implicate stimulativ în procesul educațional şi totodată au 
încredere în organizație. Din analiza datelor în organizație există o stare de echilibru şi un 
climat favorabil. Deşi nu putem vorbi despre o cultură organizațională şi profesională 
monolitică, există în şcoala noastră tradiții, atitudini, stiluri de interrelaționare, perspective 
comune de abordare a actului educațional şi a rolului şcolii.  

Simbolurile tradiționale din scoala țin de învățământul de masă, de educația pentru toți şi 
creează o cultură profesională axată pe profesor/învățător şi pe ce are el de făcut, fiind 
apreciat mai mult specialistul decât metodicianul şi, pe ici pe acolo, capacitatea dascălului de 
a derula activități extracurriculare interesante. Reforma a introdus în şcoală sloganul 
„educația pentru fiecare” cu componentele: învățământ diferențiat, parcursuri individuale 
de învățare, integrare, abordare transdiciplinară, relativ dificil de acceptat de profesionişti 
cantonați în predarea unei singure discipline. Există în şcoala noastră obiceiuri încetățenite şi 
încurajate de manager care salută pe noii veniți şi invită colegii să-i trateze cu afecțiune. În 
general debutantului nu i se dă un tutore profesional, ci este lăsat să şi-l aleagă singur, 
colegii îl primesc la ore în interasistențe, îl consiliază în domeniul didactic, îl ajută să-şi 
proiecteze activitățile, i se dă de lucru în catedră ca să demonstreze ce poate. Intalnim insa 
unoeri si modele comportamentale axate pe „prestator”, nu  numai pe „client”. Din analiza 
facuta de echipa de elaborare a PDI s-a observat ca se practica uneori tonul autoritar în 
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relațiile cu elevii, limbajul şi formulele de adresare insuficient de formale ale acestora sunt 
uneori admonestate de către adulți. În ceea ce priveşte înțelesurile şi conceptele 
fundamentale, s-a observat din completarea unui chestionar în care toate variantele de 
răspuns erau formulate atrăgător şi acoperit, că multi profesori  întâmpină cu rezerve 
educația ca schimbare şi proacțiune, iar modelul magistrocentrist este preferat. 

A fost elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare care cuprinde norme privind 
atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice.  

Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, 
ataşamentul față de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la 
nou, creativitate, entuziasm, dorință de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, 
individualism, competiție, intelectualism, rutină, conservatorism, automulțumire.  

Reconstrucția culturii organizaționale actuale spre o cultură de tip corporativ,  este un 
deziderat ce se poate realiza doar prin antrenarea masivă a cadrelor didactice si a elevilor în 
activități comune de proiect. 

b. Analiza complexă a comunității; Relatia școală- comunitate 
Pentru identificarea nevoilor educaționale ale comunității am realizat o analiza 

raportându-ne la: identificarea componentelor comunitare: dimensiuni fizice, sociale, 
economice, politice şi evoluția lor în timp; existenta resurselor; elaborarea politicilor, 
programelor şi planurilor concrete; realizarea efectivă a acțiunilor; evaluarea impactului 
comunitar al programelor. 

Cunoaşterea grupurilor de interese este obligatorie şi utilă in stabilirea unei LISTE DE 

NEVOI  comparativa SCOALA-COMUNITATEA LOCALA: 

SCOALA COMUNITATEA LOCALA 

Lipsa reţelei de apa curentă, canalizare  Lipsa reţelei de apă curentă, canalizare, gaze 
naturale 
Infrastructura necorespunzatoare 

Infrastructura necorespunzatoare  

Lipsa sala si teren de sport conform 
normelor si cerințelor europene 

Cămin cultural nemodernizat si nefolosibil pentru 
activităti cultural- artistice şi recreative 
Slaba dezvoltare economica  a comunitatii 
Rata somajului mare 
Nu sunt societati comerciale reprezentative 
Nivel de trai scazut 

Lipsa sala de festivitati 

Lipsa centru de documentare 

Lipsa cabinet de OSP 

Dotare biblioteci 

Lipsa spatii (cabinete, sali, laboratoare) 

Lipsa cabinet medical scolar 

Saba dotare cu mijloace audio-vizuale 

Dotare deficitara a cabinetelor si 
laboratoarelor 

Infrastructura cladirilor  
- uzarea parchetului  în unele săli de clasă 
-instalatie electrica necorespunzătoare în 
corpul vechi de clădire 

Restrangerea posturilor 

Copii ai caror parinti sunt plecati in U.E. Copii ai caror parinti sunt plecati peste hotare 
Scaderea populatiei scolare 
Migratia populatiei catre U.E. 

Migratia elevilor 
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Lipsa unor activitati pentru petrecerea 
timpului liber al tinerilor 

Lipsa activitatilor pentru tineret 
Violenta in familie 
Educatie ecologica 
Educatie pentru sanatate si igiena 

Acces greu la mijloace de informare 

Tendinta de disparitie a unor mestesuguri 
traditionale si obiceiuri culturale locale 
Lipsa magazine specializate pentru nevoile 
elevilor (rechizite, materiale sportive etc) 
Educatia civica, sociala a membrilor comunitatii 

Distante mari de la domiciliu la scoala Gradul de izolare 

 
 
 

In urma acestei analize se poate concluziona: 
 
- Şcoala menționează în Planul managerial strategii clare de colaborare cu 

comunitatea locală. Curriculum-ul local este bine elaborat şi se bazează pe 
caracteristicile oferite de comunitatea locală; 
 

- Reprezentanții comunității sunt cooptați în organismele de luare a deciziilor din 
şcoală. Şcoala foloseşte serviciile oferite de comunitatea locală, în special pentru 
informarea elevilor cu privire la oportunitățile care li se oferă pe plan local. Şcoala 
stabileşte un parteneriat benefic cu poliția, pompierii, dispensarul medical, 
biserica, departamentul de protecție socială din primarie, mass-media şi cu ONG-
urile; 

 
- Şcoala beneficiază de facilitățile puse la dispoziție de comunitatea locală 

(sponsorizări), precum şi de accesul pe care îl au elevii la instituțiile locale de 
cultură: bibliotecă; 

 
- Şcoala beneficiază de serviciile comunității şi invită reprezentanții acesteia să-şi 

prezinte activitatea. 

 
4. ANALIZA PEST(E) 

 
 

Activitatea  oricărei  unitati scolare  este  influenţată  într-o  mare  măsură  de factorii politici, 
economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă in arealul în care aceasta îşi desfăşoară 
activitatea.  

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi 
legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social 
intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.  

De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea 
instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice Proiectul de 
Dezvoltare Instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 
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Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea SCOLII 
GIMNAZIALE PIETRARI: 

 
 

Contextul politic 
 

- politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie 
de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel judetean si local este în favoarea 
dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră;  

-  cadrul  legislativ  specific  învăţământului  preconizează  descentralizarea  şi  autonomia 
sistemului de învăţământ 

-  cadrul  legislativ  favorabil  atragerii  de  resurse  financiare  complementare   pentru 
dezvoltarea infrastructurii învăţământului şi a resursei umane  

- sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin 
proiecte şi programe de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, 
îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat); 

- finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi  -  Programul „Euro 
200” si a burselor sociale; 

- existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu 
finalităţi de educaţie şi formare profesională 

- cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 
 
 
 

Contextul economic 
 

Din punct de vedere economic, la nivelul comunei, se constată o scădere a activităţilor, 
principala ocupaţie fiind agricultura, creşterea animalelor.  

Exploatarea si prelucrarea lemnului este o activitate determinată de existenţa în zonă a unei 
mari resurse de material lemnos. 

Comerţul este reprezentat prin societăţi cu răspundere limitată, asociaţii familiale şi societăţi 
în nume colectiv. Majoritatea au ca obiect de activitate comerţul cu produse agroalimentare şi 
industriale.  

Din punct de vedere economic, populaţia este în mare parte defavorizată: puţini adulţi au un 
loc stabil de muncǎ. Economia locală la nivel de comună este pe un drum asscendent.  

Nu există conflicte majore de ordin etnic sau religios în comunitate, iar mediul familial este, 
în general, stabil. Totuşi, interesul părinţilor pentru şcoală şi problemele ei, pentru evoluţia elevilor 
este scăzut. Şcoala, împreună cu partenerii pentru educaţie din comunitatea noastră doresc să se 
implice în schimbarea unor comportamente şi atitudini care pot duce la excluderea profesională şi 
socială a unora dintre elevii noştri, să creeze şanse egale pentru toţi elevii.  

Apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o măsură mai 
mare inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ (interesul crescut al firmelor 
pentru angajarea absolvenţilor). 

Orientarea actuală impune translatarea interesului  unităţilor  şcolare spre o  cultură a 
Proiectelor.  

Migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din 
partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii. 
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Contextul Social 
 

 Slaba dezvoltare economică a zonei atrage după sine probleme sociale: şomaj şi sărăcie. Spre 
norocul nostru, în ceea ce priveşte delincvenţa juvenilă nu putem spune că avem probleme însă 
sărăcia face ca să avem cazuri de elevi care abandoneazǎ şcoala. De aceea acordăm o mare atenţie 
modului de distribuire al burselor sociale. Avem şi elevi cu situaţii precare dar care manifestă un 
mare interes pentru şcoală sperând că prin învăţătură îşi vor asigura un viitor mai bun. Educaţia este 
astfel văzută ca un mijloc de promovare socială.  

Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţii de învăţământ precum: 
creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, 
creşterea ratei de divorţ;   oferta educaţională; aşteptările comunităţii de la şcoală; cererea 
crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe 
tot parcursul vieţii transformă unitatea de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale. 

Contextul  Tehnologic 
 

Se  oglindeşte  într-o  desfăşurare  bună  a  procesului  instructiv  - educativ, şcoala oferă   
baza materiala şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvate nevoilor elevilor pentru 
formare (resursele financiare, din păcate, nu răspund cerinţelor şcolii pentru o reală dezvoltare). 

Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie 
actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice. 

Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, 
televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt. 

Şcoala din comuna Pietrari dispune de un cabinet de informatică conectat la internet şi un 
număr de 4 laptopuri cae pot fi folosite de cadrele didactice în sălile de clasă. Secretariatul şcolii este 
prevăzut cu un calculator cu conectare la Internet,  imprimantă şi xerox. . Chiar dacă este zonă rurală, 
locuitorii comunei au acces la televiziune prin cablu. Prin programul „Euro200” multe familii au reuşit 
achiziţionarea unui calculator, din care o parte s-au conectat la Internet.  
 
 

Ecologic 
 

Comuna Pietrari se afla situată pe valea Râului Alb, ceea ce implica o serie de masuri axate pe 
educatia ecologica a elevilor scolii dar si a membrilor comunitătii locale.  La nivelul şcolii  elevii  
desfăşoară activitati practice de ecologizare a zonei, de promovare a potentialului turistic si 
peisagistic a comunei,  dar si din punct de vedere istorico- religios, ținând cont că în localitate 
funcţionează un Centru de Informare Turistică.  

Putem sa desprindem, la modul general, o serie de factori ecologici care influenteaza astfel 
evolutia Scolii Pietrari:  integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise 
în protejarea mediului de către unităţile şcolare;  educaţia ecologică în scoală devine prioritară; 
şcoala se implică în rezolvarea problemelor de mediu; se impune economisirea la maximum a 
resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător. 
 
 
 

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de 
acţiune strategică a SCOLII GIMNAZIALE PIETRARI  pentru perioada 2019-2023. 
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5.ANALIZA SWOT 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda 
(tehnică) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele domenii 
funcţionale: 

- CURRICULAR 
- RESURSE UMANE 
- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
- RELATIA CU COMUNITATEA  

 
a. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 
- CURRICULAR 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- oferta educaţională a şcolii se bazează pe 
CDS-uri care sunt raportate la nevoile 
elevilor, părinţilor şi ale comunităţii locale, si 
reflectă personalitatea instituției;  
- pragmatismul ofertei educaţionale care 
conduce la îndeplinirea planului de 
şcolarizare;  
- oferta noastră are ca „orizont” educaţional 
principiul educaţiei de bază pentru toţi, ce 
presupune ca fiecare copil  trebuie să 
beneficieze de o instruire adecvată nevoilor 
sale fundamentale de învăţare;  
- atingerea în mare parte a finalităţilor 
specifice, pe niveluri de şcolaritate;  
- existenta şi aplicarea planului - cadru 
pentru fiecare ciclu de şcolaritate;  
- scheme orare realizate eficient de Comisia 
de Curriculum;  
- existenţa proiectului curricular al şcolii 
centrat pe nevoile comunităţii locale și ale 
absolvenților, în vederea continuării studiilor 
și integrării lor in formele superioare de 
învățământ liceale;  
- corelarea conţinuturilor cu noile programe 
şi a vechilor manuale alternative cu 
programe revizuite;  
- existenta programelor şcolare şi a 
manualelor alternative elaborate la nivel 
naţional şi local 
- participarea la activităţi extracurriculare 

- programe şcolare încărcate;  
- lipsa unor mijloace auxiliare proprii pentru 
uzul elevilor;  
- ponderea încă prea mare a pregătirii 
teoretice în detrimentul celei practice, cu 
accent pe cunoştinţe şi mai puţin pe abilităţi, 
în activităţile de la clasă;  
- insuficienta ofertă de ghiduri şi alte 
materiale complementare pentru profesori 
care sa răspundă unei nevoi reale ale 
sistemului de învăţământ;  
- incapacitatea unor cadre didactice de a 
recepta şi aplica metodele si tehnicile 
moderne de învăţare şi evaluare; 
- lipsa softuri  educationale; 
- nu există cabinet de consiliere 
psihopedagogică; 
 - fondul de carte a bibliotecii nu este 
reactualizat 
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- proiecte derulate si in derulare 

 
- RESURSE UMANE 

PERSONALUL SCOLII- CULTURA ORGANIZATIONALA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- personal calificat corespunzător, în număr 
suficient, cu o bună pregătire metodică şi 
profesională (în marea majoritate cadrele 
didactice şi-au luat gradele didactice în timp 
util);  
- personal auxiliar cu competenţe, în 
domeniu, recunoscute (secretariat, financiar 
contabil)  
- profesori cu aptitudini, pasiune şi 
experienţă în desfăşurarea activităţilor 
şcolare şi extracurriculare;  
- cadre didactice ce au parcurs stagii şi 
cursuri de formare continuă;  
- implicarea în actul decizional a unui număr, 
relativ mare, de cadre didactice;  
- cultură organizaţională pozitivă de tip 
sarcină (reţea), în care membrii sunt capabili 
să răspundă la schimbare;  
- atmosfera bună de muncă – spirit de 
echipă, de ataşament şi fidelitate fată de 
unitate; 
- relaţii interpersonale (profesori-părinţi, 
profesori-profesori, director-cadre didactice 
favorizează crearea unui climat educaţional 
deschis, stimulativ 
- implicarea managerului  în 
responsabilizarea cadrelor didactice şi a 
personalului de a recepta noul.  
- ponderea cadrelor cu performanţă în 
activitatea didactică 
- există o delimitare a responsabilităţilor 
cadrelor didactice (comisii constituite pe 
diverse probleme) precum şi o bună 
coordonare a acestora 
- îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev prin 
intermediul consiliului elevilor 
- interesul cadrelor didactice pentru 
educarea moral-civica a elevilor 
- intersul cadrelor didactice pentru un 
învăţământ modern 
- cadre didactice calificate la disciplinele 

- inerţia unor cadre didactice şi neimplicarea 
în propria pregătire profesională, cât şi în 
activităţi extracurriculare;  
- inerţia unor cadre didactice şi neimplicarea 
în echipe de proiect judetene si naţionale; 
-lipsa de responsabilitate a unor angajați din 
rândul personalului nedidactic; 
-insuficienta abilitate din partea unor cadre 
didactice în utilizarea tehnologiei didactice 
moderne. 
- motivaţia scăzută datorită salariilor mici si 
navetei 
- conservatorism şi rezistenţă la schimbare 
- monotonie în: 
organizarea şi desfăşurarea lecţiilor 
centrarea activităţii didactice pe nevoile 
elevilor 
- personal de intretinere insuficient 
- lipsa personal de paza 
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fundamentale 
- existenţa în şcoală a unor cadre didactice cu 
cunoştinţe în domeniul informaticii 

 
ELEVII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- circa 1/3 au cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi solide-rezultat şi al familiei cu 
grad educogen peste medie;   
- nivelul bun de pregătire al elevilor de la 
învăţământul primar;  
- rezultate bune ale elevilor la olimpiadele 
şcolare, la concursurile scolare pe discipline 
şi la concursurile sportive;  
- rezultatele elevilor la examenul naţional de 
evaluare naţională;  
- un număr din ce în ce mai mare de elevi 
sunt antrenaţi în activităţile şcolii; 
- existenţa unui grup de elevi dornici de 
performanţă 

- existenţa a circa 60% elevi proveniţi din 
familii cu situație materială precară, unii 
având  carenţe în educaţia de bază;  
- unii elevi de la învăţământul primar și in 
general cei de la gimnazial au un nivel slab de 
cunoştinţe şi se impun mijloace speciale de 
tratare diferenţiată şi individualizată;  
- programul încă excesiv informaţional şi 
bugetul limitat de timp al elevilor;  
- absenteismul unor elevi ; 
- bariere de comunicare în relaţia profesor-
elev, profesor – părinţi;  
- dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia 
propriilor copii.  

 
 
- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- o baza materială corespunzătoare capabilă 
să asigure un învăţământ eficient, formativ-
performant, în concordanţă cu specificul 
şcolii;  
- localuri proprii cu destinaţie specifică 
(structuri școlare) 
- un sediu nou de învăţământ , construcție 
nouă, modernă; 
- existenta de conexiuni la internet  
- existenta unui site al școlii 
- existenţa bibliotecii scolare;  
- mobilier  schimbat în şcoală - în proporţie 
de 75%;  
- preocuparea conducerii unităţii şcolare în 
dezvoltarea bazei materiale;  
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea 
în normele de igienă 

-lipsa rețelei de apă si canalizare; 
- lipsa unei săli de sport  
- lipsa unei săli de festivităţi adecvată 
cerinţelor şcolii şi numărului mare de elevi;  
- lipsa fondurilor pentru modernizarea 
spaţiului școlar ;  
-pentru  unele discipline materialul didactic 
este insuficient 
- lipsa cabinet medical scolar  
- spatii de joaca insuficiente  
- lipsa echipamentelor de paza la structura 
Valea 
- baza materială depăşită la unele specialzări 
- lipsa unor programe informatice 
educaţionale 
- lipsa materialelor sportive moderne 
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- RELATIA CU COMUNITATEA 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  -derularea unor proiecte școlare interne; 
 
  -constituirea la nivelul şcolii a 
parteneriatului social cu diferite instituţii 
locale;  
-organizarea de seminarii, simpozioane, 
mese rotunde, pe teme de interes pentru 
comunitate şi factorii educaţionali (elevi, 
părinţi, cadre didactice etc.);  
-Foarte bună colaborare cu Primaria si 
Consliliul local Pietrari 
-Participarea şi prezenţa domnului primar la 
şedinţele Consiliului de Administraţie al 
şcolii, ca reprezentant al primăriei 
- întâlniri semestriale cu Consiliul 
reprezentativ al părinţilor 
- întâlniri semestriale între Comisia 
diriginţilor şi reprezentanţi ai Poliţiei în 
scopul prevenirii delincvenţei juvenile 
- dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi 
prin intermediul serbărilor şcolare 
-contacte cu diverse instituţii pentru 
realizarea unor activităţi extraşcolare 

- unele tipuri de blocaje în comunicarea 
oficială;  
- slaba colaborare a unor diriginţi cu părinţii;  
- deficienţe în relaţiile de parteneriat şcoala –
agent economic –comunitate locală;  
- lipsa de iniţiativă a unor cadre didactice, în 
stabilirea unor punţi de legătură cu şcoli din 
spaţiul european;  
- lipsa implicării unor cadre didactice în 
accesarea programelor europene;  
- slabe legături de parteneriat cu ONG 
 - parteneriate insuficiente  
- implicarea insuficientă a părinţilor la 
activităţile extracurriculare 
 

 
 

b. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
 
- CURRICULAR 

OPORTUNITĂȚI AMENINTĂRI 

- învăţământul este considerat prioritate 
naţională; 
-existenta activităţilor de formare a cadrelor 
didactice prin CCD Dâmbovţa si intermediul 
altor institutii abilitate in formarea si 
perfectionarea cadrelor didactice 
- diversificarea activităţile de formare şi si 
reconversie profesionala 
- CDS-satisface dorinţa de informare şi 
cunoaştere în diferite domenii de activitate 
- oferta CDS ameliorează fenomenul de 
absenteism şcolar şi contribuie la 
dezvoltarea unei motivaţii pentru învăţare 
- CDS permite valorificarea abilităţilor 

- programul încă excesiv informaţional şi 
încărcat; 
- inexistenţa unei prognoze reale a ocupării 
forţei de muncă şi a nevoii pieţei muncii (la 
nivel regional sau naţional); 
-insuficienta  promovare  a  ofertei  de  
munca  pentru  tineri,  la  nivel  local,  
regional, naţional şi de ce nu, la nivel 
european; 
-scăderea populatiei scolare, cu 40% până în 
anul 2023; 
-nu întotdeauna autorităţile locale se implică 
în realizarea proiectului curricular (local), 
deşi cunosc situaţia socio-economică a 
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individuale 
- posibilitatea aplicării realiste a programelor 
de învăţământ, activitatea concentrându- se 
pe elev, asigurându-se un raport just între  
„educaţia  pentru  toţi  şi  educaţia  pentru  
fiecare”;  
- orientarea acţiunilor evaluative, cu 
precădere către zonele valorilor 
„personalizate” ale gândirii critice, 
interpretării şi manifestării autonome, 
independente; 
-restructurarea  învăţământului   
-existenţa  cadrului  legal  care  ne  permite  
obţinerea  unor  noi  forme  de  învăţământ  
în funcţie de cerinţele comunităţii – SCOALA 
DUPA SCOALA 
-existenţa unor noi forme de activităţi 
extracurriculare, la nivel formal, informal şi 
nonformal, care ajută la formarea unor 
abilităţi de viaţă ale elevilor 

comunei; 
-un număr prea mare de manuale alternative 
care nu sunt întotdeauna unitare în tratarea 
unor teme din curriculum de bază, ceea ce se 
reflectă în rezultatele de la examenele 
naţionale 
- nivel scazut al educatiei populatiei 
comunitatii 
 
 

 
- RESURSE UMANE 

PERSONALUL SCOLII 

OPORTUNITĂȚI AMENINTĂRI 

-existenta unor programe de formare a 
personalului didactic,  auxiliar şi nedidactic 
prin CCD Dâmbovoţa; 
-existenta unor programe de formare a 
managerilor acreditate şi în regim 
postuniversitar; 
-disponibilitatea unor cadre didactice 
pentru propria dezvoltare profesională şi 
pentru aplicarea principilor şi strategiilor 
reformei, în contextul asumat de România ca 
membru al UE; 
-începând cu anul 2007, România 
beneficiază de alocări financiare din partea 
Uniunii Europene, din fonduri structurale-
POS-DRU; 
- mobilităţi pentru cadrele didactice şi elevi 
prin accesul şcolii la programe si proiecte 
comunitare- e- Twining, Spring Day in Europe 

- instabilitate economică şi socială - lipsa de 
motivaţie extrinsecă a cadrelor didactice; 
-existenţa unor cadre didactice greu 
adaptabile la noile roluri pe care trebuie să 
şi le asume, având în vedere noile 
schimbări legislative din învăţământ  şi 
apartenenţa la marea familie europeană 
scade motivaţia şi interesul pentru activităţile 
profesionale 
-scăderea prestigiului corpului didactic prin 
pensionarea unor profesori recunoscuţi pe 
plan local 
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ELEVII 

OPORTUNITĂȚI AMENINTĂRI 

-implicarea unor elevi în problemele 
specifice vârstei şi şcolii lor; 
-dorinţa unor elevi de a atinge performanţe  
- existenţa unor programe de formare şi 
informare a părinţilor; 
-deschiderea elevilor de a participa la 
activităţi/ proiecte/ programe comunitare 
derulate în parteneriat la nivel local, 
naţional, international  
 

-lipsa motivaţiei învăţării a unor elevi, 
generată de falsele valori promovate 
uneori în societate şi de mass-media; 
- posibilitatea creşterii  ratei  abandonului  
şcolar în  condiţiile socio -politice actuale  
ale crizei economice; 
- influenţa negativă a factorilor stradali 
asupra educaţiei unor elevi şi problemele 
legate de siguranţa elevilor în afara şcolii, 
care se pot transfera uneori şi în şcoală; 
-plecarea părinţilor să lucreze în străinătate, 
cu sau fără copii; 
- lipsa unui mediu familial adecvat pentru 
unii elevi din clasele gimnaziale şi 
dezinteresul unor părinţi faţă de educaţia 
propriilor copii 
-scăderea conştiinţei elevilor privind 
păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare 

 
 
- RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

OPORTUNITĂȚI AMENINTĂRI 

-existenţa programului de guvernare care 
prevede dotarea şcolilor cu material 
didactic, calculatoare, dotarea 
laboratoarelor/ cabinetelor; reabilitare şi 
reparaţii; 
-iniţierea şi derularea unor programe 
finanţate de Comunitatea Europeană, prin 
care se pot atrageri fonduri, prin depunerea 
de proiecte viabile, de către şcoală; 
-atragerea de noi surse de finanţare 
(contracte de sponsorizări); 
-noua politică educaţională a MECS care 
prevede descentralizarea administrativ 
financiară. 
-posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor 
în activităţi productive şi de întreţinere a 
şcolii 
- zona cu interes turistic, poluare mica in 
zona 
-reintoarcerea in comunitate a unor bani de 

-instabilitatea economică şi socială generată 
de criza mondială; 
-alocarea unui buget insuficient pentru 
conservarea, dezvoltarea şi modernizarea 
bazei materiale a unităţii şcolare; 
-descentralizarea formală administrativ 
financiară; 
-stimularea insuficientă, legală, a agenţilor 
economici şi a altor actori sociali, de a 
investi în unitatea noastra scolara 
-degradarea spaţiilor şcolare datorită 
fondurilor băneşti limitate, alocate pentru 
întreţinerea şcolii 
-ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 
conduce la uzura morală a echipamentelor 
existente 
-scaderea populatiei scolare; migratia 
populatiei 
-rata somajului ridicat; nivel de trai scazut 
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la persoane plecate in U.E 

 
- RELATIA CU COMUNITATEA 

OPORTUNITĂȚI AMENINTĂRI 

-iniţierea şi derularea unor programe 
finanţate de Comunitatea Europeană în 
zonă; 
- posibilitatea realizării unor convenţii de 
parteneriat cu agenţi comerciali şi industriali 
din comunitatea locală; 
-posibilitatea dezvoltării parteneriatelor cu 
dispensarul, biserica, politia, O.N.G. - uri. 
- dorinta Primariei si Consiliului Local pentru 
rezolvarea problemelor scolii 
- disponibilitatea Consiliului reprezentativ al 
părinţilor privind desfăşurarea unor activităţi 
comune: părinţi – profesori – elevi 
-interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 
educaţională 
- preocuparea altor instituţii similare pentru 
schimburi de experienţă reciproce 
 

-implicarea insuficientă a unor părinţi în actul 
educaţional (în jur de 75 % elevi au părinţi 
care lucrează în gospodarie fapt care face ca 
interesul, familiilor în cauză, pentru şcoală să 
fie redus; la aceasta se asociază faptul că, în 
mare măsură, în ”timpul liber” părinţii 
neglijeaza  copiii); 
-plecarea părinţilor la muncă în străinătate; 
-pregătirea precară a comunităţii locale 
pentru un parteneriat real în educaţie; 
-slaba dezvoltare a economiei zonale, mai 
ales în această perioadă de criză economică 
-oferta mica de locuri de munca. 
-slab interes manifestat de agenţii economici 
locali pentru desfăşurarea de activităţi 
comune 
-insuficienţa  cadrului  legislativ  pentru  
stimularea  şi  cointeresarea  patronatului  în 
vederea realizării unui parteneriat eficient, 
favorabil şcolii; 
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6.RELEVANŢA NEVOILOR EDUCAŢIONALE IDENTIFICATE 

 

Nevoile educaţionale pot fi identificate dacă ţinem cont de: 

a) Clienţi: - persoane care primesc un rezultat de la procesul de învăţământ sau care 
participă la proces; 

-  clienţii unităţii noastre şcolare sunt: elevii, părinţii, personalul didactic şi 
nedidactic, comunitatea, partenerii, ISJ Dâmboviţa. 
 

b)  Nevoile clienţilor: 
-Elevii cer o activitate de calitate şi o conducere eficientă pentru un climat afectiv pozitiv 
-Părinţii cer o pregătire adecvată a elevilor 
-Personalul didactic cere o bună desfăşurare a activităţii prin coordonare, eficienţa muncii de 
conducere şi obiectivitate 
-Comunitatea cere respectarea legislaţiei şcolare, gestionarea eficientă şi corectă a 
resurselor materiale şi umane, iar şcoala să-i creeze cât mai puţine probleme 
-ISJ Dâmboviţa cere transpunerea corectă în practică a politicii şcolare 
 

c) Indicatorii de performanţă 
 

d) Scopul 
 viziunea: încotro mergem; 
 misiunea: cum vom ajunge acolo; 
 valorile: ce este important pentru noi. 

 
e) Factori ai succesului  
 
f) Întreaga activitate desfăşurată în şcoală: 

 Trebuie raportată la fapte şi să existe un cadru de referinţă pentru luarea 
deciziilor 
 

 Deoarece experienţa în interpretarea faptelor este limitată, este necesară o 
oarecare experienţă în înţelegerea problemelor ce apar în unitate. 

 
 Trebuie evitate erorile de judecată şi greşelile care produc pagube materiale şi 

umane. 
 

 Este necesară o interpretare a comportamentului şi a evenimentelor conform 
noilor situaţii apărute acordând o atenţie circumspectă posibilelor modele. 
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III. VIZIUNEA ŞCOLII 
 

 
Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un 

parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor 
partenerilor sociali. 
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IV. MISIUNEA ŞCOLII 
 
 
 

Şcoala Gimnazială Pietrari promovează o educaţie de calitate, prin 
dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, 
bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei 
personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o 
treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se 
adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi 
schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a 
personalului şcolii. 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 
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. 
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Deviza noastră este: 
 
 

"Natura ne aseamănă.  
Educația ne deosebeşte." 

Confucius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

38 

 

V.  STRATEGIA 
 

1.TINTE STRATEGIGE 
 

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a SCOLII GIMNAZIALE  

PIETRARI în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea 

optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT si PEST(E).  

Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt prezentate în continuare 

elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la această dată şi ţintele 

strategice asociate.  

Formularea problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele 

tari şi oportunităţile domeniului) şi evidenţiază potenţialul impact al punctelor slabe şi 

ameninţărilor asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate.  

Pentru ţintele strategice, s-a căutat o formulare generală, dar care să evidenţieze 

scopul propus şi să aibă pertinenţa necesară la nivelul tuturor actorilor implicaţi. 

PROBLEME IDENTIFICATE: 

1.   Societate   şi   sistem   educaţional   în   continuă   schimbare.   Motivarea   

şi   adaptarea elevilor si personalului şcolii. 

2.   Absenteism, abandon, motivare pentru studiu. 

3.   Formalism în metodele şi tehnicile de predare-învăţare şi evaluare. 

4.   Coerenţa şi priorităţile relaţiilor de parteneriat şi a proiectelor  educationale. 

5.   Diminuarea resurselor de finanţare, în contextul crizei mondiale. 
La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării ţintelor 

şi complexitatea relaţiilor dintre domeniile funcţionale determină o abordare prin 

acţiuni complementare în cadrul celor patru opţiuni strategice de bază. Astfel, 

pentru diminuarea sau înlăturarea problemelor menţionate, au fost formulate 

următoarele ţinte strategice: 

 

T.1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul 

educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei; 

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

învăţământ de calitate; 

 T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi 

educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre 

realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;  

T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul 

eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;  

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

parteneriate locale, naţionale şi europene.  
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VOM 

RASPUNDE 

LA 

INTREBARILE 

UNDE NE AFLĂM ? 

UNDE VREM SĂ 

AJUNGEM ? 

CU CINE ȘI CU 

CE ? 

CE 

SCHIMBĂRI 

SE IMPUN ? 

CINE SUNT 

BENEFICIARII 

SCHIMBARILOR 

PROPUSE ? 

CUM VOM 

REUSI SĂ LE 

REALIZĂM ? 

CE 

VALORI 

NE 

SUSȚIN ? 

PRIN TINTELE STRATEGICE PROPUSE 
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2. OPȚIUNI STRATEGICE 
 
 

Pornind de la punctele tari şi oportunităţile prezentate în diagnoză, urmărind 
compensarea slăbiciunilor şi transformarea punctelor slabe în puncte tari, evitarea 
ameninţărilor şi vizând mereu misiunea şcolii  şi  îndeplinirea  ţintelor  reliefate  anterior,  
echipa managerială,  alături  de  ceilalţi membrii  ai  organizaţiei,  va  acţiona  în  mod  
judicios  pentru  dezvoltarea  următoarelor   domenii funcţionale: 

-Dezvoltarea curriculara 

-Devoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare 

-Dezvoltarea resurselor umane 
-Dezvoltarea relatiilor comunitare   

2.3. OPŢIUNI STRATEGICE 

 ŢINTA 1  

 Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul 

educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei 

 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.Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a proiectării 

didactice.  

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

fi pregatit 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.  

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

informațională, metodele activ-participative. 

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

 Resurse strategice:   

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

   Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de 

învățământ și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri 

de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale 

didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;  
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  Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site 

ISJ, legislație  actualizată . 

  Resurse de experientă şi expertiză : echipa manageriala, 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 dezvoltării scolare durabile si pentru evaluarea rezultatelor 

stabilite în PDI . 

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCS, Primarie, Consiliu local . 

 

OPŢIUNI STRATEGICE:  

Dezvoltarea 

curriculara 

Devoltarea bazei 

materiale şi 

atragerea de 

resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare   

Cunoașterea de către 

toate cadrele 

didactice a 

documentelor de 

politică educaţională 

elaborate extern şi 

intern (MENCS , 

ISJ, școală) și 

implementarea lor 

prin planurile 

specifice ale 

catedrelor, 

comisiilor de 

specialitate  

Implementarea 

curriculum-ului 

şcolar, prin 

parcurgerea 

integrală a 

programei şi a 

C.D.S. utilizând cele 

mai eficiente 

mijloace şi metode 

Continuarea 

modernizării 

mediului fizic școlar 

prin actualizarea 

mijloacelor de 

învățământ;  

Îmbogăţirea 

fondului de carte   

Atragerea de 

fonduri  prin 

Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinților   

Implicarea activă a  

tuturor cadrelor 

didactice în găsirea 

de sponsori pentru 

derularea de 

activități educative   

Perfecţionarea 

cadrelor didactice 

pentru utilizarea şi 

eficientizarea 

metodelor de predare 

active-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 

Valorificarea şi   

îmbogăţirea 

elementelor 

valoroase din 

tradiţia şcolii şi 

promovarea lor în 

comunitate prin 

organizarea de 

activităţi, 

prezentarea 

rezultatelor în 

revista şcolii, site-ul 

școlii, presa locală şi 

judeţeană , etc.  

 Reconsiderarea 

ofertei educaţionale 

în funcţie de nevoile 

specifice ale 

comunităţii şi de 

resursele de care 

dispune şcoala.  

Colaborarea cu 

autorităţile locale şi 
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pentru stimularea 

interesului elevilor;   

Valorificarea 

rezultatelor 

evaluărilor în 

proiectarea  

demersului didactic  

Diversificarea 

ofertei de  opţionale, 

prin propunerea 

unor programe 

personalizate, 

atractive  

 Proiectarea 

diferenţiată  a 

demersului didactic  

Promovarea  

învăţării prin 

implicarea active-

participativă şi prin 

experimente 

stimulatoare. 

activă la activitățile 

școlii şi comunităţii . 

Implicarea 

membrilor 

comunității locale 

pentru sustinerea 

demersului şcolii 

privind educația 

pentru dezvoltare 

școlară durabilă; 

autoritățile locale și  

alți parteneri de la 

nivel local şi 

judeţean implicati în 

actul educaţional, în 

derularea de proiecte 

şi programe de 

dezvoltare școlară. 

cu alţi aprteneri de 

la nivel local şi 

judeţean în actul 

educaţional . în 

derularea de proiecte 

şi programe de 

dezvoltare şcolară .  

 

Rezultate aşteptate:   

 Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate 

cu documentele de politică educaţională;   

 A crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte 

bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului;  

  Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere  

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.  
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ŢINTA 2  

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

de calitate. 

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.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.  

3.Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta 

personalităţi armonioase, autonome şi creative.  

4.Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai 

eficient de către cadrele didactice. 

 5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii 

implicaţi în actul instructiv-educativ. 

 Resurse strategice:   

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, 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: site MENCS, site ARACIP, 

site 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 dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor 

stabilite în PDI  Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCS , primărie, Consiliu 

local . 
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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  

Reactualizarea 

ROI cu unele 

sancţiuni în cazul 

nerespectării 

normelor de 

conduită în şcoală  

Valorificarea 

tuturor momentelor 

propice în cadrul 

orelor, în vederea 

menţinerii unui 

ambient plăcut şi 

curat, în favoarea 

elevilor   

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 

. Asigurarea bazei 

logistice pentru 

evaluarea elevilor 

claselor a II-a, a 

IV-a, a VI-a şi a 

VIII-a, pentru 

olimpiade şcolare, 

pentru activităţile 

educative şi 

sportive, 

extracurriculare şi 

concursurile 

şcolare  Menţinerea 

în stare  de bună 

funcţionare a 

sistemului de 

supraveghere video   

Asigurarea  

resurselor umane 

necesare 

desfăşurării în 

condiţii optime a 

procesului 

instructiveducativ  

Repartizarea 

bugetului pe 

priorităţi, cu 

consultarea 

factorilor implicaţi 

(Centrul de execuţie 

bugetară, Primărie, 

Comitetul 

Reprezentativ al 

Părinţilor)  

Întreţinerea bazei  

materiale existente 

şi îmbunătăţirea 

acesteia prin diverse 

mijloace de atragere 

a resurselor  

Monitorizarea  

respectarii de către 

elevi şi personalul 

şcolii a legislaţiei în 

vigoare, a 

prevederilor 

Regulamentului 

intern. 

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 în 

adoptarea unui 

comportament 

adecvat în situaţii 

de urgenţă prin 

simulările 

semestriale şi prin 

orele de dirigenţie 

în colaborare cu 

ISU. 
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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 lice ; 

   Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de ambientul 

şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală;  

  Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit. 
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ŢINTA 3 

Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi 

educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre 

realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean. 

 Motivarea alegerii ţintei :  

1. Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa 

pe care o îndrumă.  

2.Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte 

variate faţă de orele de curs.  

3.Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza 

numai prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai ales prin desfăşurarea altor 

activităţi . 

 4.Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a 

desfăşura programe şi proiecte educative de calitate. 

 5. Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent. 

 Resurse strategice:   

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, 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: site MENCS, site 

ARACIP, site 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 dezvoltării şcolare durabile şi pentru 

evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  . 

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCS, primărie, Consiliul local . 
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OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea curriculară Devoltarea bazei 

materiale şi 

atragerea de resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea relatiilor 

comunitare   

Propunerea de către fiecare 

diriginte şi învăţător a unui 

program de activităţi 

extracurriculare la sugestia 

şi cu participarea tuturor 

elevilor;   

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 activităţile 

educative desfăşurate în 

şcoală sau în comunitate   

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 şi 

a bazei materiale   

Implicarea elevilor în 

strângerea de fonduri 

prin desfăşurarea unor 

proiecte ce vizează 

reciclarea sau 

valorificarea unor 

produse create de ei   

Implicarea unui 

număr mare de 

elevi în activităţi 

educative, 

participarea la 

concursuri artistice 

şi sportive, 

indiferent de etnie, 

apartenenţă 

religioasă   

Continuarea 

parteneriatului 

familie- şcoală prin 

includerea 

părinţilor în 

activităţi, lectorate, 

diseminări de bune 

practici etc.   

Diseminarea în 

comunitate 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 

 

Rezultate aşteptate:   

 Toate cadrele didactice propun activităţi educative în conformitate cu interesele 

elevilor şi ale comunităţii, în perspectiva îndeplinirii misiunii şcolii;   

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

european  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 ISJ, 

MENCS sau de alţi  parteneri educaţionali; 



  

48 

 

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

desfăşurate; 

  Consiliul elevilor este mai vizibil în viaţa şcolii. 

 

 ŢINTA 4 

 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării 

activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 

 Motivarea alegerii ţintei :  

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

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

ale unităţii şcolare;  

2.Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului 

de cadre didactice, orientat spre performanţă;  

3.Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi 

colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;  

4.Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare; 

 5.Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi 

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

prin promovarea unui învăţământ incluziv;  

6.Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului logoped  oferă posibilitatea 

desfaşurării învăţământului incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale.  

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: site MENCS, site ARACIP, site ISJ, 

site CCD, legislaţie actualizată;   

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii; 

  Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI şi planurile de  

implementare;   
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Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCS, CJRAE, CCD, primărie, consiliul local. 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi 

atragerea de 

resurse financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

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;  Proiectarea 

activităţilor 

manageriale pe baza 

unei diagnoze 

pertinente, specifice, 

realiste, cu ţinte 

strategice care să 

vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în 

educaţie;   

Consiliere, control, 

monitorizare, 

evaluare, bazate pe 

reguli şi pe proceduri;  

Aplicarea 

programelor 

naţionale, 

popularizarea 

legislaţiei şcolare în 

  Luarea deciziilor 

referitoare la 

necesarul resurselor 

financiare prin 

consultarea 

organismelor de 

lucru 

Gestionarea corectă 

şi eficientă a 

resurselor materiale   

Realizarea unei baze 

de date cu elevii ai 

căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate  

Construirea unei 

baze de date 

referitoare la 

persoane şi servicii 

de contact pentru 

sprijinirea 

activităţilor şcolii 

Participarea echipei 

manageriale, a şefilor 

de catedră la cursuri 

de management 

educaţional.   

  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 

individual prin 

consultare şi 

implicare;   

Evaluarea 

performanţelor 

cadrelor didactice pe 

baza indicatorilor de 

performanţă   

Vizite efectuate la 

domiciliul elevilor de 

către diriginţi şi 

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. 

Elaborarea de 

rapoarte privind 

activitatea de 

asigurare a calităţii 

educaţiei şcolare şi 

prezentarea lor în 

cadrul CA şi în 

buletinele 

informative  

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 
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rândul elevilor, 

părinţilor şi al 

cadrelor didactice;   

Proiectarea activităţii  

educative la nivelul 

claselor respectând 

programa pentru 

consiliere şi alte 

documente în 

domeniu   

învăţători pentru a 

cunoaste îndeaproape 

mediul în care aceştia 

trăiesc şi colaborarea 

cu profesorii clasei 

pentru ca aceştia să 

cunoască problemele 

elevilor . 

 Consilierea elevilor 

de către 

psihopedagogul şcolii 

care trebuie să fie în 

legătură atât cu 

familia elevului, cât 

şi cu învăţătorul, sau 

dirigintele. 

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; 

  Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, 

cât şi al  activitǎţilor educative, el creează mediului educogen în clasǎ, coeziunea şi 

dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului.  

 

ŢINTA 5 

 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi parteneriate 

locale, naţionale şi europene 

 Motivarea alegerii ţintei :  

1. Noul program “Erasmus +” oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica 

pentru derularea de proiecte de mobilitate sau partenetiate strategice.  
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2.Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin 

participare la proiecte naţionale dar mai ales europene .  

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

a-şi îndeplini misiunea.  

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

proiecte. 

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

“Erasmus+”. 

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

Resurse strategice:   

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, 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: site MEN , site ARACIP, 

site ISJ, site  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 perspective  unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea 

rezultatelor stabilite în PDI   

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN , Comisia europeană, primarie, 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 prin 

Reorganizarea 

spaţiului 

„Programe 

europene” care este 

pus la dispoziţie 

Informarea 

cadrelor didactice 

cu privire la 

oportunităţile de 

colaborare 

Popularizarea 

activităţii şcolii, a 

rezultatelor 

obţinute de elevi şi 

cadre didactice în 
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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.   

cadrelor didactice 

şi elevilor implicaţi 

în realizarea 

proiectelor;  

Sprijinirea 

financiară a 

apariţiei revistei 

şcolii şi a 

activităţilor de 

promovare a 

imaginii şcolii 

Alocarea 

corespunzătoare a 

fondurilor pentru 

derularea 

proiectelor 

ERASMUS +   

europeană în 

cadrul 

programului 

Erasmus +  

Formarea  

cadrelor didactice 

privind elaborarea 

aplicaţiilor în 

programul 

Erasmus +;   

Aplicarea la 

termenele stabilite 

pentru obţinerea 

de granturi în 

programul 

Erasmus + 

  Diseminarea în 

cadrul unor 

activităţi 

specifice, i, pe 

site-ul şcolii, în 

presa locală şi 

judeţeană a 

experienţei 

participării la 

programele 

europene şi 

aplicarea în 

activitatea şcolară.   

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+; 

   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;   
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 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. 

 

 PROGRAME DE DEZVOLTARE  

NR.  

CRT .  

DOMENIUL FUNCŢIONAL  PROGRAME PROPUSE  

1 CURRRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ Calitatea procesului 

instructiv-educativ 

 

 Managementul la nivelul 

şcolii şi al clasei 

2 RESURSE UMANE Realizarea de activităţi 

educative pentru exersarea în 

şcoală a calităţii de cetăţean 

3  RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE Condiţii de studiu şi de 

siguranţă 

4 RELAŢII COMUNITARE Dimensiunea europeană a 

şcolii 
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VI.MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
 
 

Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională va fi realizată de către întregul 
personal al şcolii. 

 
Monitorizarea reprezintă urmărirea descriptivă și factuală a realizării proiectului şi se 

concentrează pe adunarea de informaţii cantitative şi calitative.  
 
Evaluarea presupune emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat în vederea 

atingerii obiectivelor propuse. 
 
 

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 neîndeplinirii 

unor indicatori de calitate. 
 
 

De ce evaluam: 
-Urmărim îmbunătățirea practicii didactice, prin stabilirea atingerii sau neatingerii țintelor 
propuse, în vederea fundamentarii deciziei referitoare la schimbările ce trebuie sau nu 
introduse in PDI; 
-Realizăm informarea decidenților de la toate nivelurile  si fundamentarea  rezultatelor PDI 
pe baza deciziilor ulterioare de nivel strategic; 
- Oferim feed-back către toate grupurile țintă și către toți partenerii în privința ,,valorii 
adăugate” prin PDI; 
- Analizăm impactul PDI-ului la nivel local, judetean, national. 
 
 
Ce anume urmărim şi ce evaluăm, pe parcursul şi la sfârşitul activităţilor propuse: 
 
- Progresul: gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse. 
 
- Costurile: concordanţa/neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate 
(finanţe, de timp, dotare). 
 
- Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse. 
 
- Calitatea:  nivelul atingerii scopului propus, „valoarea adăugată“ şi „valoarea creată“ în 
urma realizării obiectivelor. 
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Procesul de evaluare va fi asigurat atât de către echipa managerială  cât şi de către echipa 
de realizare –actualizare a PDI-ului 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 și al 

Consiliului de Administraţie; 
- Revizuire periodică şi realizarea corecţiilor necesare. 

 
 
Analiza impactului asupra: 
- Comunităţii ţintă - la nivelul cunoaşterii, al atitudinilor şi al comportamentelor individuale şi 
de grup;  
-  Politicii şi legislaţiei în domeniu;  
- Discursului public referitor la problematica abordată în proiect; 
- Creşterii resurselor disponibile pentru continuarea sau amplificarea proiectului; 
- Instituţiilor implicate; un proiect instituţional va afecta nu numai unitatea şcolară în care se 
aplică ci şi relaţiile acesteia cu inspectoratul, cu autorităţile locale, cu alte asociaţii şi 
organizaţii, din cadrul sistemului şcolar sau din afara lui.  
- Pieţii; 
- Cooperării cu alte instituţii similare. 
 
 
 

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta în: 
- 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 periodică a implementării acţiunilor individuale. 
- Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute. 
- Interpretarea datelor privind nivelul de atingere a ţintelor. 
- Stabilirea impactului asupra comunităţii. 
- Completarea  Fişei de autoevaluare şi a Declaraţiei de intenţie. 
- Elaborarea unor Ghiduri pentru interviuri sau Ghiduri de observații. 
- Completarea Fişelor de analiză a documentelor şcolii. 
- Realizarea unor produse concrete - rezultatele „materiale“ ale proiectului. 
- Înregistrări video și fotografii. 
 
 
 
                                                                          DIRECTOR, 
                                                                 PROF. ELENA MARICA 


