
 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                       

 

 

 

Nr.   379  / 19.10.2020 

      2020 - 2024 

Motto: 

"Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa." 

Regele Ferdinand  

DIRECTOR: 

 

Prof.  Săplăcan Valeria



2 | P a g e  

 

     DIRECTOR 

PROF. SĂPLĂCAN VALERIA                                                         PDI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA 2020-2024 

CUPRINS 

I.DIAGNOZA ............................................................................................................................................................... 3 

I.1. Argument/Context educațional 2020      ......................................................................................................... 3 

I.2. Context legislativ ............................................................................................................................................. 5 

I.3. Diagnoza mediului intern şi extern .................................................................................................................. 7 

I.3.1. Localizarea geografică a localităţii  ........................................................................................................... 7 

I.3.2. Informaţii privind identitatea şcolii .......................................................................................................... 7 

I.3.3. Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ ...................................................................................... 7 

II.STRATEGIA ............................................................................................................................................................ 12 

II.1. Misiunea şi viziunea unităţii şcolare ............................................................................................................. 12 

II.2. Analiza P.E.S.T. .............................................................................................................................................. 13 

II.3. Analiza SWOT ................................................................................................................................................ 15 

II. 4. Proiectul dezvoltării resurselor umane pe termen mediu 2020-2024 ........................................................ 18 

II.5. Ţintele (sau scopurile) strategice .................................................................................................................. 19 

II.6. Resursele şi opţiunile strategice ................................................................................................................... 21 

II.7. Rezultate aşteptate (pe termen scurt, mediu, lung) .................................................................................... 23 

II.8. Programe de dezvoltare ............................................................................................................................... 24 

III.IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ............................................................................................................................. 26 

III.1.Planurile operaţionale .................................................................................................................................. 26 

IV.MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI .................................................................................................. 32 

IV.1. Monitorizarea internă ................................................................................................................................. 32 

IV.2.Evaluare internă ........................................................................................................................................... 34 



3 | P a g e  

 

     DIRECTOR 

PROF. SĂPLĂCAN VALERIA                                                         PDI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA 2020-2024 

 

                             I.DIAGNOZA 

I.1. Argument/ Context educațional 2020/justificarea proiectului  
     

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2020-2024 s-a realizat plecând 

de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de 

învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.       

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor 

şimijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au 

asupra activităţii unităţii.  

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a 

cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea 

efectelor acestora.  

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care 

reprezintăcapitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de 

comunitate.  

Scopurile  strategice  asumate  izvorăsc  din realitatea obiectivă constatată la nivelul 

Unităţii şcolare,  corelate  cu  nevoile  de  educaţie  şi calificare reclamate de  

societate. Analiza condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-

a  făcut  pe  baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a 

fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi 

documentele elaborate de Consiliul Local Braniștea, Primăria Braniștea şi Inspectoratul 

Şcolar al Judeţului Bistrița-Năsăud.      

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor 

şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale  organizate  la  nivelul unităţii, consultările  cu  

elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi 

de agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei.  

Programele Ministerului Educaţiei Nationale şi ale Guvernului României privind 

reforma şi  modernizarea  învăţământului  românesc sunt  temeiul  direcţiilor  principale  de 

dezvoltare instituţională în perioada 2020-2024.   

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, Comisia Europeană își propune șase priorități , 

printre care și O Europă pregătită pentru era digitală .  Un rol important îl are modernizarea 

sistemelor de educație din Uniunea Europeană , în sensul valorificării / dezvoltării 
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competențelor digitale care să schimbe modul de a învăța , prin susținerea comunităților on-

line , prin învățare personalizată , colaborare și creativitate , astfel încât  

Performanţele  obţinute  în ultimii ani de Şcoala Gimnazială Braniștea ne 

îndreptăţesc  în  asumarea  unor  obiective  manageriale  care  să  pună în  operă intenţia  de 

dezvoltare instituţională a  colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare și 

instruire a elevilor pentru educația digitală.  

Şcoala Gimnazială Braniștea, judeţul Bistrița-Năsăud, este ancorată în procesul de 

tehnologizare actual generat de criza coronavirusului și impactul major asupra sistemului de  

învăţământ preuniversitar  . Este  singura  unitate şcolară cu predare în limba română   de pe 

raza comunei  cu  personalitate juridică .  Unitatea noastră de învățământ funcționează  

începând cu  anul școlar 2017-2018    cu  următoarele clase  : 1 grupă mixtă  de preșcolari,  1 

clasă la nivel primar, 1 clasă de nivel  gimnazial în regim simultan  datorită numărului mic 

de elevi rămași în unitate după restructurare. .  

Definim ca esenţială strategia competitivă, ţinând să obţinem o poziţie cât mai bună 

pe piaţa furnizorilor de servicii educaţionale. Demersurile şi programele implementate la 

nivelul elevilor şi dascălilor tind către o politică coerentă şi comprehensivă de asigurare a 

calitaţii în educaţie. 

Descentralizarea sistemului de învăţământ, ca prioritate a sistemului de învățământ   

din România, este definită, ca delegare a autorităţii decizionale la nivel local – în cazul de 

faţă la nivelul unităţii şcolare – în tot ceea ce priveşte funcţionarea organizaţiei şcolare. 

Aceasta înseamnă că şcoala devine autonomă, fiind abilitată să-şi conceapă o politică proprie 

în domeniile: curricular şi al resursei umane. Acest demers este în acord  cu strategia 

națională de reducere a părăsirii timpurii a școlii , contribuind la reducerea cauzelor 

identificate ,referitoare la lipsa tehnologiilor de acces și a tehnologiilor și dispozitivelor 

asistive în procesul de învățământ.  

   Tot descentralizare mai înseamnă şi creşterea influenţei comunităţii locale asupra unităţii 

şcolare: şcoala îşi va elabora oferta educaţională pe baza nevoilor şi a cererii de educaţie 

exprimate de către comunitate; şcoala va deveni tot mai dependentă de comunitatea locală, 

atât în privinţa opţiunilor educaţionale strategice, cât şi din punct de vedere al resurselor 

(umane şi materiale) care pot fi atrase. 

Se iveşte obligaţia de a individualiza oferta educaţională a unităţii noastre şcolare 

având nevoie să ne definim o identitate, o personalitate proprie şi implicit, oferta 

educaţională, pornind de la:          

 cultura organizaţiei şcolare; 
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 viziunea colectivului şcolii – în special a echipei manageriale privind misiunea şcolii şi 

dezvoltarea unităţii şcolare pe termen mediu şi lung; 

 nevoile şi resursele comunitare; 

 misiunea unităţii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes 

reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici şi alţi 

reprezentanţi ai comunităţii; 

 

I.2. Context legislativ 

Acest Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu 

următoarele acte normative: 

 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011( actualizată la data de 18.07.2019) 

   Ordinul Comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea  măsurilor de organizare a 

activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;  

  Ordinul nr.5545/10.09.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;  

 Legea 128/1997 privind Statutul Personalului didactic şi Legea 349/2004 pentru 

modificarea 

şi completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic; 

 Planul managerial pentru anul şcolar 2020-2021 al Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Bistrița-Năsăud; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

 Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

(ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, care reglementează 

organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de 

învățământ din România.  
 Raportul I.S.J. Bistrița-Năsăud, privind starea învăţământului în judetul Bistrița-Năsăud în 

anul şcolar 2019/2020; 
 OMEN nr. 4916/2019 cu privire la organizarea Evaluarii Naţionale, şi anexele; 
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 ORDIN nr. 4317/2020 privind  organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul 

liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 şi anexele 

 

 

 

,,UNUI OM ESTE MULT MAI UŞOR SĂ-I DEZVOLŢI CALITĂŢILE, DECÂT SĂ-I 

ÎNLĂTURI DEFECTELE,, 

 

Şcoala rurală , mediu dinamic şi democratic, asigură accesul la educaţie şi oferă 

şanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie care să 

permită tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii. Mediul educaţional 

trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor în 

spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere.           

 

Obiective: 

 Formarea unui corp profesoral  la standarde moderne pregătit pentru o educație digitală ; 

 Promovarea şi realizarea unui marketing educaţional de calitate, centrat pe elev, prin 

care şcoala să se constituie într-un real furnizor de servicii educaţionale, astfel încât 

procentul de promovabiliate a elevilor la testele naţionale să fie peste media pe judeţ, 

toţi absolvenţii să fie cuprinşi într-o nouă formă de învăţământ; 

 Realizarea unui management financiar eficient şi competitiv; 

 Echipa managerială va stabili şi menţine relaţii de colaborare permanente, deschise, 

transparente cu întregul colectiv, cu reprezentanţii Primăriei, cu membrii Consiliului 

Local, ai Consiliului reprezentativ al Părinţilor,  cu Poliţia, Dispensarul Medical  

Biserica, etc; 

 Crearea, menţinerea şi dezvoltarea în rândul elevilor a unei atmosfere propice unui 

învăţământ de calitate prin dezvoltarea competențelor digitale; 

 Formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe în învăţare, în scopul unei 

orientări şcolare şi profesionale în concordanţă cu posibilităţile şi calităţile 

educaţionale de care dispune elevul; 
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 Atragerea de parteneri educaţionali în procesul continuu ce vizează cerinţele 

educaţionale ale societăţii, în contextul definirii idealului educaţional al şcolii 

româneşti privind dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane în 

formarea personalităţii autonome şi creative; 

 Atragerea de fonduri suplimentare destinate modernizării  bazei materiale, stimulării 

şi motivării elevilor, prin activităţi extraşcolare, parteneriate, colaborări, sponsorizări, 

programe specifice,etc. 

 

I.3. Diagnoza mediului intern şi extern 

I.3.1. Localizarea geografică a localităţii  
 

 Comuna Braniștea este situată în partea de vest a județului Bistrița-Năsăud  străbătută fiind 

de, D.J.172 F Beclean-Dej, fiind ultima aşezare pe acest traseu din judeţul Bistrița-Năsăud,graniță 

cu jud. Cluj, unitate teritorial – administrativă care are în componenţă trei localităţi: Braniștea, 

reşedinţă de Comună cu populație română-maghiară, Cireșoaia numai cu populație maghiară şi 

Măluț numai cu populație română, situate la 4 km, respectiv 2 km de centrul de comună. Este 

recunoscută pentru livezile de cireși cultivate pe dealurile comunei.  Comuna se întinde pe o 

suprafaţă de 34 kmp - mărginindu-se la nord cu comuna Petru Rareș, Uriu , la est cu orașul Beclean  

şi sud cu hotarul comunei Nușeni, respectiv Unguraș din jud.Cluj , iar la vest cu cel al comunei 

Mica din jud. Cluj. 

I.3.2. Informaţii privind identitatea şcolii 
           Conform ultimului recensământ, populaţia şcolară din circumscripţia arondată şcolii este în 

scădere faţă de anii precedenţi, cauzele  fiind :  scăderea natalității la nivelul comunei , desființarea 

secție maghiare din unitate,  populația  româno- maghiară , deteriorarea mediului socio-economic, 

familial, migrarea periodică a părinţilor în ţări străine, etc. 

 Din punct de vedere religios  95% din populaţia şcolară din unitatea noastră este creştin 

ortodoxă,  doar câțiva reformaţi , şcoala fiind deschisă oricăror culte legale, fără discriminări. 

 Rata şomajului în rândul părinţilor tinde să crească , acest lucru influenţează accentuat 

nivelul de trai. 

 Migrarea părinţilor în străinătate tinde să devină o ameninţare pentru că sunt lăsaţi 

copiii cu bunicii sau cu alte rude care nu-i supraveghează aşa cum trebuie. 
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I.3.3. Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ 
 

Informaţii cu privire la situaţia şcolară a elevilor în anul şcolar 2018/ 2019 

Nivel de 

învăţămân
t Număr elevi înmatriculaţi Vârsta % 

Rată abandon 

şcolar 

 

   

Elevilor promovabilitate 

 

Total Fete Băieţi (repetenţi)    

Preșcolar 23 7 16    

Primar 13 4 9 7-11 100%  

Gimnazial 12 4 8 11-14 100%  

Total 48 15 33 - -  

       

 

Informaţii cu privire la situaţia şcolară a elevilor în anul şcolar 2019/ 2020 

Nivel de 

învăţământ Număr elevi înmatriculaţi Vârsta % 

Rată abandon 

şcolar 

 

   

Elevilor promovabilitate 

 

Total Fete Băieţi (repetenţi)    

Preșcolar 18 8 10    

Primar 15 8 7 7-11 100%  

Gimnazial 9 4 5 11-14 100%  

Total 42 20 22 - -  

       

 

Dinamica efectivelor de elevi: 
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 Număr elevi înmatriculaţi 

Anul şcolar    

 Total Fete Băieţi 

2012-2013 145 66 79 

2013-2014 135 67 68 

2014-2015 128 51 77 

2015-2016 125 46 79 

2016-2017 103 46 57 

2017-2018 74 33 41 

2018-2019 48 15 33 

2019-2020 42 20 22 

 

  



 

 

 Se observă că numărul elevilor este scădere masivă  datorită comasării claselor de gimnaziu la una 

singură. . În ultimii ani, efectivele  de elevi ale  şcolii au  scăzut cu 10-15 elevi şi continuă să scadă, 

astfel încât, şcoala noastră va funcționa  în continuare ,de la clasele I la clasele a VIII –a, 

învăţământ simultan  ( 1 clasă ) atât pentru învăţământul primar cât şi pentru cel gimnazial.  

  Anul  școlar 2017/2018 a fost anul în care am scăzut la jumătate din efective  , datorită închiderii 

secției maghiare și comasării claselor de gimnaziu de la 2 clase la o singură clasă , lucru greu 

acceptat și înțeles de comunitate și dascăli.  Acete decizii au influențat părinții care au decis 

transferul elevilor la alte școli din Beclean sau Dej. 

 

Situaţia absolvenţilor de clasa a VIII-a în iunie  2017, 2018, 2019: 

Număr absolvenți Școala profesională/reușita la liceu 

15 15 

14 14 

3 3 

 

 

RESURSE MATERIALE 

 2 clădiri, o clădire formată din  parter plus etaj (la parter este şi sala de sport) 

 suprafaţa spaţiului şcolar este de 1780 m2; 

 2 săli de grădiniță,4 săli  de clasă, 1 sală de sport, 4 cabinete : istorie/geografie , limba 

română, limba maghiară , grupuri sanitare.  

 2 laboratoare: fizică-chimie/,biologie şi 1 informatică dotat cu 10 de calculatoare, 

imprimantă, server, conectate la internet, videoproiector; 

 cabinet director, secretariat cu arhivă, dotate cu calculatoare, fax, 2 imprimante; 

 cancelarie profesori, calculator conectat la internet, imprimantă, sală de distribuire lapte/ 

corn dotată cu rafturi şi frigider; 

 bibliotecă cu un număr de 1.853 volume cărţi, dotată cu calculator conectat la internet; 

 Centru de Documentare și Informare dotat cu mobilier modern și aparatură modernă,TV, fax , 

copiator, imprimantă, videoproiector; 

 mijloace şi materiale didactice, achiziţionate cu banii primiţi de la bugetul local şi bugetul de 

stat, cu sprijinul comitetelor de părinţi în vederea desfăşurării programelor proprii de 

instruire şi educaţie. 

 

 

 



 

 

RESURSE UMANE 

Personal didactic: (2018/2019) 

 

 2  învăţători titulari: 1 – grad didactic I- 1 grad didactic II;


  1 profesor lb. Romană: suplinitor calificat –grad definitiv;


 1 prof.lb. Engleză  - grad didactic I;


 1 prof. Matematică :   prof. suplinitor calificat grad debutant ;


 1 prof. Fizică – Chimie  - prof. suplinitor calificat grad debutant  ;


 1 prof. Biologie titular - grad didactic definitiv;


 1 prof.Geografie suplinitor, definitivat;


 1 prof. Istorie/Cultură civică  - prof. suplinitor calificat grad debutant    ;


 1 prof. Religie suplinitor, definitivat;


 1 prof. Ed.fizică, , suplinitor calificat –grad definitiv;  . 

 1 educatoare –titular , gradul definitiv. 

 

Personal didactic auxiliar:



 1 contabil-șef/ secretar/0,50 normă; 

 

Personal nedidactic:



 1 normă  îngrijitor. 

 

 

Personal didactic: (2019/2020) 

 1  învăţător, titular -  1 gradul  II ;


 1 profesor lb. Romană: suplinitor calificat –grad definitiv;


 1 prof.lb. Engleză  - grad didactic I;


 1 prof. Matematică :   prof. suplinitor calificat grad debutant ;


 1 prof. Fizică – Chimie  - prof. suplinitor calificat grad debutant  ;


 1 prof. Biologie titular - grad didactic definitiv;


 1 prof.Geografie suplinitor, definitivat;




 

 

 1 prof. Istorie/Cultură civică  - prof. suplinitor calificat grad debutant    ;


 1 prof. Religie suplinitor, definitivat;


 1 prof. Ed.fizică, , suplinitor calificat –grad definitiv;  .


 

 1 educatoare –titular , gradul definitiv. 
 


Aceleaşi norme şi număr de persoane pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

 În şcoală există un climat de înţelegere, cordialitate şi respect în interiorul colectivului de 

cadre didactice, între cadrele didactice şi părinţii elevilor, între cadrele didactice şi elevi, între 

cadrele didactice şi conducerea şcolii, între şcoală şi administraţia locală. 

 

Şcoala noastră este o şcoală prietenoasă, o şcoală democratică, o şcoală deschisă, o 

şcoală pentru fiecare. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

         Majoritatea  elevilor  provin  din  

familii  bine  închegate  şi  motivate  pentru 

învăţământ şi educaţie; 

         Cei mai mulţi elevi sunt bine dotaţi 

intelectual şi cu posibilităţi de adaptare la 

diferite activităţi; 

Încadrarea cu personal didactic calificat şi 

titular este de 96%; 

         Baza materială didactică foarte bună: 

10 săli de curs, 2  laboratoare, 1sală de sport,  

1 C.D.I dotat cu aparatură modernă și 

mobilier adecvat,  1  laborator  de  

informatică  dotat  cu  10  calculatoare 

imprimantă+1 scanner+server, 2 

videoproiectoare, 1 laptop, 1 casetofone, 1 

staţie de amplificare; 

         Activităţi extraşcolare şi 

extracuriculare destul de variate şi o bună 

colaborare cu comunitatea locală. 

Inerţie, reticenţă faţă de nou, rezistenţa 

la schimbare din partea unor cadre 

didactice, conservatorism privind 

aspecte precum informatizarea  

învăţământului,  modernizarea  

metodelor  de predare/învăţare/evaluare; 

Preluarea tensiunilor societăţii în mediul 

şcolar. 

Amprenta a fost  pusă atunci când 

elevii de la secția maghiară nu au 

mai putut continua în unitate  , 

deoarece la nivelul comunei 

funcționează 2 PJ , Școala 

Braniștea ( în limba română și 

maghiară) și Școala Cireșoaia ( 

numai în limba maghiară ). Pentru 

intrarea în legalitate și obținerea 

avizului conform al ISJBN , cele 2 

școli s-au separat pe secție română 

și secție maghiară , fapt greu 

acceptat de părinții elevilor 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 



 

 

Poziţia geografică a şcolii în apropiere de 

DJ.172 F; 

Resursele economice ale familiilor; 

Calificarea cadrelor didactice; 

O foarte bună cultură tradiţională; 

O foarte bună colaborare cu Asociaţia 

Părinţilor; 

Resursele materiale ale şcolii precum și 

spațiile destinate procesului de învățământ ; 

Curicullum la decizia școlii realizat în 

funcție de nevoie elevilor, pe baza cererilor; 

Perfecționarea cadrelor didactice prin CCD; 

Bibliotecă școlară, CDI  cu număr mare de 

volume 

Scăderea constantă a numărului de elevi  

cu implicații asupra normelor și a rețelei 

școlare. 

Lipsa de preocupare a autorităților locale 

pentru  atragerea unor fonduri europene 

privind  reabilitarea   unitatății  școlare.  

Nu s-au alocat fonduri suficiente pentru 

modernizarea unității de învățământ. 

 Lipsa fondurilor alocate unității școlare   

a dus la migrarea elevilor și a 

profesorilor din unitate. 

 

 

II.STRATEGIA 

II.1. Misiunea şi viziunea unităţii şcolare 
 

 MISIUNEA 
Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor. 

Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor dreptul la  o educaţie de calitate centrată 

pe nevoile lui de formare,  astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor profesionale ale 

societăţii române  de azi . 

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi 

dezvoltarea acestora pentru formarea caracterelor și educarea ființelor umane  capabile să creeze o lume 

mai bună. . 

Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în probleme 

şcolii .  

Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să promoveze valorile precum : integritatea, 

responsabilitatea și respectul.  ,  

Ne propunem să  ne  menținem  , să reinventăm educaţia din mediul rural   astfel încât să pregătim 

elevii noştri pentru societatea de mâine. 

 

 

 VIZIUNEA 

 

„Şcoala se confundă cu viaţa… una o întregeşte pe cealaltă! Şcoala îţi dă posibilitatea să-ţi trăieşti 

viaţa complet. Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii, dar fără profesori.” (Ion Minulescu) 

Copiii de azi vor clădi statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă! 
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II.2. Analiza P.E.S.T. 
ANALIZA P.E.S.T NIVELURI DE ANALIZĂ A CONTEXTULUI 

CONTEXT NAŢIONAL CONTEXT REGIONAL CONTEXT LOCAL 

CONTEXTUL POLITIC Programele guvernamentale nu au 

conţinut până în prezent obiective 

concrete legate de învăţământ; 

Sfera publicului a rămas în afara 

conţinutului reformei; 

Unităţile de învăţământ au dobândit 

autonomie asupra particularităţilor 

şcolare şi asupra curriculumului; 

Opţiunile dominante se referă la 

caracterul aplicativ al programelor, în 

concordanţă cu cerinţele europene. 

Adresabilitarea şcolii depăşeşte 
posibilităţile locale spre cea regională 
dar nu atinge nivelul naţional; 

Contextul regional rămâne ancorat în 
organizări pe judeţe învecinate şi mai 
puţin pe regiuni propriu- zise. 

Şcoala începe o politică proprie la nivel 
curricular, dar şi la nivelul resurselor şi 
al finanţării; 

Descentralizarea se manifestă ca delegar 
de autoritate; 

Autonomia în plan local sporeşte 
răspunderea şcolii fără o creştere 
substantială a sprijinului autorităţilor. 

CONTEXTUL ECONOMIC Resursele financiare ale sistemului de 

învăţământ sunt orientate şi spre rural, 

spre zonele defavorizate; 

Nu este de aşteptat o creştere 
substanţială a finanţării învăţământului, 
raportată la procentul real alocat din 
PIB; 

Se prevede o expansiune economică 
pentru domeniile prioritare ale regiunii; 

Depăşirea limitelor locale şi judeţene 
permite extinderea pieţei pentru care 
calificările oferite de şcoală sunt cerute. 

Pe plan local, societăţile comerciale 
asigură locuri de muncă în special pentru 
ramurile din industria uşoară şi 
agricultură; 

Este de aşteptat o extindere a cererii 
pentru profesiile din domeniul 
serviciilor. 
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Evoluţia economică este încă incertă, nu 

se pot emite prognoze sigure privind 

cererea de calificări pe piaţa forţei de 
muncă. 

CONTEXTUL SOCIAL Scăderea generală a populației școlare, 

determinată în principal demografic, dar 

și de politicile școlare practicante până 

în prezent; 

Diminuarea populației școlare; 

Orientarea crescândă a absolvenților 

spre liceu; 

Apare fenomenul de abandon școlar 

zonal și sectorial, datorită scăderii și 

lipsei motivației pentru studii; 

Există inegalități destul de importante 

între oferta de școlarizare pe plan 

regional; 

Crerea condițiilor pentru școlarizarea 

populației defavorizate poate fi o 

oportunitate pentru dezvoltarea școlilor 

profesionale. 

 CONTEXTUL TEHNOLOGIC Sunt promovate programe de dotare a 

unităților de învățământ cu 

calculatoare; 

Generalizarea accesului la Internet 

facilitează globarizarea, depășirea 

granițelor locale și regionale. 

Contextul regional nu are, deocamdată, 
o influenţă prea mare în ceea ce 
priveşte susţinerea specială a 
învăţământului în procurarea 
echipamentelor pentru tehnologiile de 
vârf. 

Politica generală de dotare cu 
calculatoare se regăseşte pe plan local, 
ceea ce face ca unitatea şcolară să fie 
dotată sub raport tehnologic şi 
comunicaţional. 
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II.3. Analiza SWOT 

 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

PUNCTE 

SLABE 

Şcoala   dispune   de   documente   curriculare 

oficiale:    planuri-cadru,    programe    şcolare, 

metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi 

standarde de evaluare; 

Curriculum la decizia şcolii diversificat, care ţine 

cont  de  dorinţele  eleviilor,  bază  materială  şi 

încadrare; 

Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin 

introducerea softului educational; 

Surse informaţionale bogate: auxiliare didactice, 

bibliotecă, internet,C.D.I. 

Oferta CDȘ a școlii nu satisface în totalitate 

nevoile educaționale ale elevilor; 

Învățământul simultan este o problemă atât 

pentru calitatea predării cât și pentru 

păstrarea efectivelor în anii următori. 

Lipsa suportului tehnic  privind predarea 

lecțiilor AEL. 

Lipsa unui informatician care să se ocupe de 

rețeaua de calculatoare din unitate. 

 

OPORTUNIŢĂŢI AMENINŢĂRI 

Majoritatea  părinţilor  colaborează  cu  cadrele 

didactice  în  vederea  procurării  de  auxiliare 

didactice; 

Oferta  mare  de  auxiliare  didactice  permite  o 

selecţie   riguroasă   în   vederea   achiziţionării 

Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe 

care le oferă şcoala, disponibilitatea acestora la 

colaborare. 

 

Nu toți elevii au posibilitatea să-și procure 

auxiliare școlare; 

Existenţa unor corelaţii în tre programele 

şcolare de   la   învăţământul   primar   cu  

cele   de   la învăţământul gimnazial; 

Interzicerea folosirii auxiliarelor didactice 

Starea  fizică  precară  a  manualelor  la  

unele obiecte. 

Lipsa calculatoarelor privind predarea  

modernă cu ajutorul CD-urilor de la 

manualele noi  
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RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Personal didactic calificat, titular, majoritatea cu 

gradul didactic I şi II; 

Personal didactic auxiliar bine pregătit ; 

Personal nedidactic conştiincios şi disciplinat; 

Elevi dotaţi pentru activitate de performanţă; 

Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare pe o tematică diversă; 

Majoritatea cadrelor didactice au abilităţi în 

domeniul IT şi preocupări pentru predarea 

lecţiilor asistate pe calculator; 

Relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesori-

profesori, profesori-părinţi) existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

Există o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice; 

Există comisii constituite pe diverse probleme, 

precum şi o bună coordonare a acestora. 

Conservatorism  în  utilizarea  metodelor  

activ-participative de 

predare/învăţare/evaluare; 

Reducerea personalului auxiliar și 

comasarea posturilor; 

Blazarea  şi  rutina  unor  cadre  didactice  

privind organizarea   lecţiilor,   lipsa   unor   

priceperi   şi deprinderi de a lucra pe 

calculator; 

Valorificarea  insuficientă  a  datelor  

obţinute  în urma   monitorizării   şi   

controlului   activităţii didactice. 

OPORTUNIŢĂŢI AMENINŢĂRI 

Legislaţia muncii  permite angajarea şcoală a 

personalului calificat pentru compartimentele 

deficitare;  

Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o 

pregătire de calitate; 

Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 
organizate de C.C.D și universități; 

Întâlniri frecvente de câte ori este cazul între 

cadrele didactice şi părinţii elevilor (lectoratele 

cu părinţii la nivelul clasei, şcolii, consultaţiile). 

 

Scăderea numărului de copii; 

Lipsa de timp a unor părinţi conduce la o 

slabă implicare a familiei în viaţa şcolii; 

Mentalitatea creată şi obiceiul de a fugi 

după note mari fără acoperire;  

Cadre didactice în pragul pensionării, 2-3 

persoane în fiecare din cei 2 ani care 

urmează, ceea ce va duce la modificare 

importantă în componenţa şi calificarea 

resursei umane. 
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RESURSE MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Şcoala  dispune  de  localuri  reabilitate,  

spaţioase, amenajate cu toate utilităţile necesare; 

Şcoala deţine autorizaţie sanitară de funcţionare; 

Baza materială bună în continuă modernizare; 

Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoită 

permanent, achiziţionează auxiliare didactice; 

Conectarea la internet; 

Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de 

întreţinere şi reparaţii periodice; 

Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale 

(fizică/chimie/biologie şi informatică); 

Interesul acordat de Comitetul de părinţi în ceea 

ce priveşte dotarea cu material didactic; 

Colaborarea bună cu Primăria şi Consiliul Local. 

Unele   cadre   didactice   nu   îşi   asumă 

gestionării şi întreţinerii 

Fonduri insuficiente pentru refacerea 

suprafeţei asfaltice din incinta şcolii 

care în  acest moment este deteriorată şi  

nu oferă  condiţii optime pentru 

activităţi în aer liber;  

Slaba  implicare a  Consiliului consultativ  

al părinţilor în gestionarea bunurilor şi 

procurarea de materiale sau fonduri pentru 

dotare din surse alternative, sponsorizări, 

sume ale consiliului,donaţii.  
     

OPORTUNIŢĂŢI AMENINŢĂRI 

Descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare  mai eficientă a 

fondurilor;    

Sprijin  din  partea  Consiliului  reprezentativ  al 

părinţilor pentru rezolvarea problemelor 

materiale curente;    

Alocarea de către Primarie a fondurilor financiare 

necesare reabilitării acoperișului școlii, a 

centralei termice. 

Programe naţionale de dotări cu material didactic 

pentru laboratoare şi sala de sport şi cu carte 

şcolară pentru bibliotecă. 

Lipsa disciplinei conştiente în rândul 

populaţiei şcolare  de  păstrare  şi  

întreţinere  a  spaţiilor şcolare; 

   

Ritmul accelerat  al schimbărilor  

tehnologice conduce la  uzura morală  a  

echipamentelor existente.  
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RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Colaborarea cu Primăria, Poliţia, Biserica, etc. 

Colaborare cu CPHPV Nușeni; 

 Relaţii de parteneriat cu Consiliul consultativ al 

părinţilor; 

Relaţii de parteneriat cu şcoli gimnaziale şi 

colegii din orașul Beclean și Dej  şi comunele 

învecinate; 

Schimb de experienţă cu celelalte şcoli din zonă; 

Promovarea  imaginii  şcolii  în  comunitate, 

presă, etc. 

Număr mic de proiecte de parteneriat cu şcoli 

din strainătate;  

Serviciul părinților elevilor nu le prea permite 
acestora participarea la toate activitățile derulate 
în unitate .      

OPORTUNIŢĂŢI AMENINŢĂRI 

Este singura unitate din comună  în limba română  

Datorită prteneriatelor derulate școala a fost 
dotată cu volume  de cărți pentru bibliotecă și alte 
materiale didactice . 

Imaginea școlii prin implicarea unor  

schimburi de experiență. 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, 

Biserică, Primărie, instituţii culturale) 

Crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE  

Migrarea părinţilor elevilor în alte ţări la lucru 

Concurenţa cu celelalte şcoli 

Timpul liber limitat al părinţilor conduce la slaba 

implicare în activităţile şcolii 

Posibila instabilitate socială şi economică a 

partenerilor şcolii  

Lipsa fondurilor privind derularea unor proiecte de 
parteneriat 

                                                                                                                                  

 

 

II. 4. Proiectul dezvoltării resurselor umane pe termen mediu 2020-2024 

 
Proiectarea evoluţiei resursei umane la nivelul unităţii în perioada 2020-2024 presupune o 

atentă analiză de tip SWOT (realizată mai sus) integrată analizei realizate la nivelul întregii 

activităţi a unităţii pe următoarele coordonate: 

 Realizarea de recensăminte ale populaţiei şcolare-periodic pentru a surprinde dinamic 

populaţia şcolară şi evoluţia ei; 
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 Analiza  planului de  încadrare,  cu  accent  pe  numărul  de  clase,  numărul  de  ore  

corelat  cu încadrarea cu profesori titulari şi repartizarea orelor rămase, în baza Legii 

1/2011-LEN; 

 Realizarea unui studiu privind pensionarea la limita de vârstă a personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic; 

 Stabilirea unui raport între elevii veniţi şi elevii plecaţi; 

 Impactul mobilităţii cadrelor didactice asupra procesului de predare/învăţare/evaluare. 

Recensământul se va corobora cu recensămintele din fiecare an, astfel încât să existe o 

cuprindere corectă a copiilor de vârsta şcolară la cursuri. Se observă o uşoară tendinţă de scădere 

atât a numărului de elevi cât şi a numărului de clase. 

Analizele indică o bună încadrare anuală, stabilirea unui plan cadru adecvat, o repartizare a 

numărului de ore alocat cadrelor didactice, respectând principiul continuităţii predării. 

Evenimentele fluctuaţiei în încadrare vor apărea datorită unor factori care nu pot fi 

monitorizaţi prin analize anticipate, ei necesitând o analiză anuală, prevederi şi măsuri concrete în 

programele manageriale anuale, fiind circumscrise prezentului proiect (pensionari, transferuri prin 

schimbarea domiciliului legal, eventualele detaşări, îmbolnăviri, mobilitatea personalului didactic) 

urmărindu-se, mai ales impactul lor la ciclul primar. Toate acestea vor face obiectul analizei în 

Consiliul de Administraţie al şcolii la sfârşitul fiecarui an şcolar pentru anul şcolar anterior 

şi atunci când se realizează şi Proiectul de încadrare al unităţii de învăţământ. 

 

II.5. Ţintele (sau scopurile) strategice 
 

 

Şcoala Gimnazială Braniștea îşi propune următoarele ţinte strategice: 

                        1.Crearea/ menținerea siguranței fizice și emoționale a elevilor în școală și în afara ei ;  

2. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi 
părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară; 

3. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la 
nou şi interesat de perfecţionare şi formare continua; 

4. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de 
şcolarizare, creşterea performanţei şcolare; 
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PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE NAŢIONALE, REGIONALE ŞI LOCALE: 
 

- Implementarea metodelor de predare-învăţare-evaluare centrate pe elev; 

- Formarea continuă, metodică specifică; 

- Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să contribuie la dezvoltarea 

personală şi profesională a elevilor; 

- Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei; 

- Utilizarea TIC în procesul de  predare-învăţare-evaluare; 

- Modernizarea bazei materiale a şcolii; 

- Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 

- Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de religie sau etnie; 

- Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională; 

- Dezvoltarea parteneriatului ŞCOALĂ/COMUNITATE LOCALĂ; 

- Prevenirea și reducerea abandonului școlar .  

 

II.6. Resursele şi opţiunile strategice 

Ţinta strategică OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

Resurse financiare şi 

materiale 

Resursa umană Relaţii comunitare 

  1.Crearea/ menținerea 
siguranței fizice și 
emoționale a elevilor în 
școală și în afara ei ;  

 

 

 

Dotarea unităților de 

învățământ cu camere 

de supraveghere 

video;  

Asigurarea serviciului  

zilnic pe școală ; 

Achiziționarea 

materialelor necesare 

în contextul crizei 

sanitare cauzatî de 

virusul SARS Cov 2 

Stimularea participării 

cadrelor didactice la 

programe de pregătire 

pentru predarea on-line 

Monitorizarea modului de 

desfășurare a activității 

didactice  atât în condiții 

de desfîșurare în mod 

direct cât și în on-line ; 

  

Încheierea unor 

parteneriate cu Poliția 

și Dispensarul 

Medical din localitate;   

 

Crearea cadrului 

optim de funcționare 

a unității de 

învățământ cu 

respectarea tuturor 

măsurilor impuse. 

2.  Diversificarea C.D.Ş-

ului prin consulatarea 

elevilor şi a părinţilor şi 

cuprinderea tuturor 

elevilor într-o formă de 

educaţie extracurriculară 

- Achiziţionarea 

materialelor 

necesare disciplinelor 

opţionale; 

- Identificarea 

surselor de finanţare; 

- Folosirea eficientă a 

dotărilor existente. 

- Stimularea materială a 

cadrelor didactice care 

realizează discipline 

opţionale şi activităţi 

extracurriculare de 

calitate. 

- Extinderea 

parteneriatului cu 

părinţii şi implicarea 

acestora în pregătirea 

şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracurriculare. 

3. Încadrare cu personal 

didactic cu înaltă 

pregătire ştiinţifică şi 

- Asigurarea sumelor 

necesare pentru 

perfecţionare; 

- Participarea la programe 

de formare în condițiile 

de predare on-line; 

- Colaborarea cu Casa 

Corpului 

Didactic pentru 
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metodică, receptiv la nou 

şi interesat de 

perfecţionare şi formare 

continuă 

 

- Mărirea numărului 

de calculatoare pentru 

folosirea sistemului 

electronic 

informatizat. 

- Perfecţionarea cadrelor 

în managementul clasei. 

Realizarea schimbului de 

bune practici didactice 

participarea la cursuri 

de formare on-line  

Dezvoltarea 

competențelor digitale 

ale cadrelor didactice 

4. Prevenirea eşecului 

şcolar ,creşterea 

performanţelor elevilor şi 

includerea elevilor într-o 

formă superioară de 

şcolarizare 

 

-Realizarea 

învăţământului 

diferenţiat 

-Creşterea aportului 

disciplinelor opţionale 

a asigurarea pregătirii 

de bază a elevilor 

-Optimizarea 

activității didactice în 

acord cu noile 

programe  și cu 

profilul de formare al 

absolventului. 

-Asigurarea fondurilor 

pentru achiziţionarea 

de mijloace didactice 

-Motivarea şi stimularea 

materială a cadrelor 

didactice ai căror elevi 

obţin 

rezultate la competiţii şi 

Concursuri 

Asigurarea accesului la 

educație prin adaptare 

curriculară a copiilor 

/elevilor cu CES. 

-Activităţi de 

parteneriat cu licee și 

școli profesionale  în 

vederea cuprinderii 

tuturor 

absolvenţilor clasei a 

VIII-a într-o 

formă de învăţământ 
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II.7. Rezultate aşteptate (pe termen scurt, mediu, lung) 
 

CURRICULUM 

 Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de peste
 
90%; 

 Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip 
de activitate în afara programului de şcoală. 

RESURSE UMANE 

 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi 

de vârstă şi individuale ale fiecărui elev; 

 50% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate, metodica 

predării specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei, folosirea mijloacelor 

multimedia; 

 personalul didactic auxiliar va urma cursuri de formare legate de modificările legislative, SEAP, 
dezvoltare personală. 

RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

 

- Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă; 

- Reducerea pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară; 

- Fonduri suplimentare obţinute prin sponsorizări, proiecte finanţate. 

RELAŢII COMUNITARE 

- Creşterea numărului de convenţii și de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din judeţ și din 
țară; 

- Încheierea unor convenţii de parteneriat cu ONG-uri zonale pentru derularea de proiecte pe 
diferitecomponenteeducaţionale.
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II.8. Programe de dezvoltare 

NR. 

CRT. DOMENIUL OBIECTIVE PROPUSE 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. CURRRICULUM Realizarea şi aplicarea unui chestionar pentru cunoaşterea intereselor elevilor şi 

părinţilor pentru disciplinele opţionale 

x x x 

Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese de elevi x x x 

Proiectarea activităţilor extracurriculare  şi cuprinderea tuturor elevilor într-o 

formă de activitate nonformală 

x x x 

2.  

RESURSE 

UMANE 

Participarea cadrelor didactice  la programe de formare x x x 

Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi asigurarea educaţiei de bază 

pentru toţi elevii 

x x  

Perfecţionarea cadrelor didactice privind managementul clasei x x  

Implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare pedagogică în vederea 

elaborării de materiale metodice şi instrumente de activitate didactică (fişe, teste) 

x x  

Perfecţionarea   cadrelor   didactice   în   utilizarea   calculatorului,   folosirea x x  
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mijloacelor multimedia şi creşterea numărului de lecţii prin folosirea TIC 

3.  

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Asigurarea   condiţiilor   materiale   optime   pentru   desfăşurarea   procesului 

instructiv-educativ 

x x  

Asigurarea finanţării pentru activităţi de întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului    

Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achiziţionarea de materiale şi pentru 

acordarea de stimulente materiale şi premii pentru performanţe şcolare 

   

Gestionarea de către învăţători, diriginţi şi comitetele de părinţi a sălilor de clasă x x  

Identificarea de programe de finanţare externă şi scrierea de proiecte    

4. 

RELAŢII 

COMUNITARE 

Realizarea unor proiecte de parteneriat cu şcolile din  judeţ x x  

Realizarea  de  campanii  de  strângere  de  fonduri  în  parteneriat  cu  Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor. 

x x  
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III.IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

III.1.Planurile operaţionale 
PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII 

ŢINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR 

ACTIVITATEA         REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE 
INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ 

BUGET ŞI 
SURSE DE 

FINANȚARE 

1. Aplicarea de 
chestionare părinţilor 
şi elevilor 
referitoare la oferta 
de discipline 
opţionale din anul 
şcolar trecut şi 
propuneri pentru 
anul şcolar în curs 

- realizarea unui CDŞ 

care să ţină seama şi 

de propunerile 

elevilor şi părinţilor 

 

Februarie Director  

Învățători 

Diriginți 

 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

- cel puţin 4 

propuneri vor fi 

incluse în CDŞ 

 

- bugetul şcolii are 

asigurate sumele 

necesare pentru 

perfecţionare 

 

2. Prelucrarea datelor 

oferite de 

chestionare, 

prezentarea 

proiectului CDŞ în 

- proiect CDŞ unanim 

apreciat de către elevi, 

părinţi şi cadre 

didactice 

 

Martie/Aprilie Director Baza de date 

Învățători 

Diriginți 

 

- proiectul CDŞ va fi 

aprobat cu peste 

90% din voturi 

 

 



27 | P a g e  

  

     DIRECTOR 

PROF. SĂPLĂCAN VALERIA                                                         PDI ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA 2020-2024 

Consiliul profesoral, 

în şedinţele cu 

părinţii şi în orele de 

dirigenţie 

 

3. Testarea opţiunilor 

elevilor privind CDŞ 

- paleta largă a 

disciplinelor opţionale 

oferă elevilor 

posibilitatea alegerii 

opţionalului dorit 

 

 

 

Ianuarie Director  

Învățători 

Diriginți 

 

Tabele nominale cu 

opțiuni 

- toţi elevii vor opta 

pentru minium un 

opţional din oferta 

CDŞ 

 

 

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE 

ŢINTĂ STRATEGICĂ: PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR SUPRADOTAŢI ŞI INCLUDEREA 
TUTUROR ELEVILOR ÎNTR-O FORMĂ SUPERIOARĂ DE ŞCOLARIZARE 

1. Aplicarea 

diferenţiată a 

sarcinilor de lucru 

pentru elevii cu 

probleme în învăţare, 

-promovarea reală a 

tuturor elevilor 

Permanent Director 

Responsabili comisii 

catedre metodice 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Scăderea la 0 a 

numărului de 

corigenți 
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elaborarea şi 

realizarea planului de 

intervenţie 

personalizat, precum 

şi a curriculum-ului 

adaptat 

2. Organizarea, 

planificarea şi 

realizarea pregătirii 

pentru performanţă 

Elevi bine pregătiți, cu 

rezultate la 

concursuri/olimpiade 

școlare 

Permanent Director 

Responsabili comisii 

catedre metodice 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Creșterea cu 25% a 

numărului de premii 

Performanțe 

apreciate cu premii 

în bani dintr-un fond 

de premiere 

PROGRAMUL DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE 

ŢINTĂ STRATEGICĂ: ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC CU O ÎNALTĂ PREGĂTIRE ŞTIINŢIFICĂ ŞI METODICĂ, RECEPTIV LA NOU ŞI INTERESAT DE PERFECŢIONARE ŞI 

FORMARE CONTINUĂ 

1. Identificarea 

cadrelor didactice 

care nu au participat 

la cursuri de 

perfecţionare  și de 

predare on-line. 

Existența în colectiv a 

cadrelor didactice, 

care nu au participat 

la perfecționare în 

ultimii 5 ani și la 

cursuri de predare on-

line 

Septembrie Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

Cadre didactice 50% dintre profesori 

optează pentru 

participarea la un 

curs de formare 

Bugetul școlii are 

asigurate sumele 

necesare pt 

perfecționare 

2. Informarea Cadre didactice care octombrie Director Cadre didactice 20% dintre profesori  
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cadrelor didactice cu 

privire la oferta de 

formare a CCD 

 

își manifestă interesul 

de participare la 

cursul de 

perfecționare 

Responsabil cu 

formarea continuă 

îndeplinesc condițiile 

de participare la 

formare 

PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI LOCALE, NAŢIONALE, EUROPENE 

ŢINTĂ STRATEGICĂ: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN CONTEXTUL DESCENTRALIZĂRII ŞI AUTONOMIEI INSTITUŢIONALE 

1. Dezvoltarea de 

relaţii de parteneriat 

cu instituţii din 

localitate 

Integrarea activităților 

elevilor și cadrelor 

didactice în viața 

spirituală a 

comunității 

Permanent Director 

Consilier proiecte 

programe educative 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Creșterea nr. de 

proiecte de 

parteneriat 

 

2. Popularizarea prin  

interediul mass-

media a factorilor 

implicaţi în activităţi 

de parteneriat  

Comunitatea face 

cunoștință cu 

realitățile și 

preocupările școlii 

Lunar Director 

Consilier proiecte 

programe educative 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Minimum o apariție 

pe lună în mass 

media locală 

 

3. Implicarea 

părinţilor 

în acţiuni de 

promovare a imaginii 

Dezvoltarea relației 

școală familie 

Semestrial  Director 

Consilier proiecte 

programe educative 

Elevi 

Părinți 

Organzarea unor 

activități lunare 

Bugetul comitetului 

de părinți 
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şcolii, realizarea de 

serbări, carnavaluri, 

tombole, etc. 

Cadre didactice 

4. Realizarea 

proiectului 

“Economia bazată pe 

cunoaştere” 

Amenajarea unui 

muzeu în cadrul școlii 

cu elementele 

descrise în muzeul 

satului virtual 

Completarea colțului 

ETNO din școală 

Septembrie  

Permanent 

Director 

Coordonatorii 

proiectului 

Resposabili proiect 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

 Sponsorizări 

5. Continuarea 

relaţiilor 

de parteneriat cu 

şcoli 

din judeţ şi din ţară 

 

Schimb util de 

cunoștințe și 

experință 

Permanent Director  

Coordonatorii 

proiectului 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Două întâlniri 

Un spectcol muzical 

50 de participanți 

 

Bugetul consiliului 

reprezentativ al 

părinților 

PROGRAMUL DE ADAPTARE A MODELULUI EDUCAŢIONAL OFERIT DE ŞCOALĂ LA MEDIUL TEHNOLOGIC ACTUAL 

ŢINTĂ STRATEGICĂ DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ PRIN UTILIZAREA OPORTUNITĂŢILOR OFERITE DE RESURSELE TIC 

1. Identificarea 

cursurilor de formare 

Cadre didactice cu 

competențe TIC 

Octombrie Resposabil formare Ofertele CCD și ale 

alor instituții de 

Absolvirea unui curs 

de formare în 

Bugetul școlii are 

alocate sume pentru 
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adecvate cadrelor 

didactice 

îmbunătățite continuă formare domeniul TIC de 50% 

dintre cadrele 

didactice 

Utilizarea OER de 

către 50% dintre 

cadre pentru 

activtățile ocazionale 

perfecțioare 

2. Activităţi şcolare cu 

componentă TIC 

desfăşurate la nivelul 

comunităţii locale 

Derularea proiectelor 

școlare bazate pe 

utilizarea resurselor și 

instrumentelor TIC 

Permanent Consilier educativ  

Coordonator proiect 

Resurse 

educaționale din 

domeniul TIC 

Resurse materiale: 

calculatoare, 

internet 

Celpuțin 50% dintre 

profesori implicați în 

derularea proiectelor 

cu componentă TIC 

Bugetul local 

3. Stabilirea anuală a 

necesarului de 

instrumente 

tehnologice necesare 

modernizării şcolii 

Baza materială a școlii 

îmbunătățită 

Octombrie Director 

Conabil  

Consiliul Consultativ 

al Părinților 

Resurse 

educaționale 

informatice 

Echipamente TIC 

Alcătuirea unui 

centralizator privind 

nevoile de dezoltare 

a dotării școlii în 

domeniul TIC 

Bugetul de stat  

Bugetul Consiliului 

Reprezentativ al 

Părințior 

4. Promovarea şcolii 

în comunitate prin 

intermediul 

Comunicarea cu 

părinții și prin 

intermediul site-ului 

Permanent Director 

C.A. al școlii 

Resurse din 

domeniul TIC 

Actualizarea 

pemanentă a 

blogului școlii și 
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mijloacelor TIC școlii sau altor 

platforme informatice 

Responsabil cu 

imaginea școlii 

Cadre didactice 

Cadre didactice 

 

realizarea unui site al 

școlii 
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IV.MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

 

IV.1. Monitorizarea internă 

Nr. 
crt. 

   ACŢIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN 

ÎNREGISTARREA 

REZULTATELOR INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Elaborarea şi afişarea 
proiectului de 
dezvoltare 
instituţională 

Director 

 

Responsabilii 
comisiilor și 
catedrelor 

Comisa pentru 
evaluarea și 
asigurarea 
calității 

Septembrie Produsul final 

 

Fișă de apreciere  Criterii de 
realizare a PDI 

2. Curriculum la Decizia 
Şcolii- proiectare şi 
aplicare 

Director Responsabilii 
comisiilor și 
catedrelor 

 

Martie  

Aprilie 

Proiect CDȘ Fișă de evaluare Standarde de 
evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director Resposabil cu 
formarea 
continuă 

Pe parcursul 
derulării 
proiectului 

Baza de date a școlii Liste de prezență 
la cursuri 

Număr de cadre 
didactice încrise 

4. Starea de 
funcţionalitate a 
clădirilor şcolare 

Director Învățător 

Diriginți 

Elevi 

Personal 

Săptămânal Registru de evidență a 
reparaților 

Analize  

Rapoarte 

Volumul 
cheltuielilor 
pentru reparații 
curente 
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administrativ 

5. Proiecte de parteneriat 
în 

derulare sau în 
pregătire 

Director Resposanbil cu 
proiecte și 
programe 
educaționale 

Cadre didactice 

Lunar În baza de date a școlii Analize fișe de 
evaluare 

Număr proiecte 

6. Imaginea şcolii 
reflectată în mass-
media 

 

Director Resposabil cu 
promovarea 
imaginii școlii 

Săptămânal În baza de date a școlii Situații statistice 

 

 

 

ECHIPA DE ELABORARE:        

Director, prof.Săplăcan Valeria        

 

Responsabil CEAC, prof. Sechei Liliana 

 

Secretar CEAC, prof. Măierean Petru Bogdan      

 

Membru CEAC, prof.Csontos Cristina       

 

Membru CEAC, Daroczi  Andrea Paula       

 

Membru CEAC, Bolbos Ana-Maria(reprezentant părinți) 
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IV.2.Evaluare internă 
 

Nr. 

crt. ACŢIUNEA 
RESPONSABI

L PARTENERI TERMEN 

ÎNREGISTAREA 

REZULTATELOR INSTRUMENTE 

 

INDICATORI 

1. Disciplinele 

opţionale realizate 

în urma 

chestionării 

elevilor şi 

părinţilor 

Director Comisia pentru 

evaluarea și 

asigurarea 

calității 

Resposabilii 

comisiilor și 

catedrelor 

La finalul 

acțiunii  

În baza de date a școlii Chestionare 

Fișe de apreciere 

Fișe de analiză a 

documentelor 

Descriptor de 

performanță 

Număr persoane 

chestionate 

Număr discipline 

opționale 

realizate 

2. Creşterea calităţii 

procesului de 

predare învăţare 

reflectată în 

rezultatele elevilor 

Director Comisia pentru 

evaluarea și 

asigurarea 

calității 

Resposabilii 

comisiilor și 

catedrelor  

Semestrial În baza de date a școlii Analize  

statistici 

Numărul cadrelor 

didactice formate 

Numărul elevilor 

promovați și cu 

rezultate de 

performanță 

3. Situaţia spaţiilor de Director Comisia pentru  În baza de date a școlii Analize Creșterea sau 
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învăţământ şi a 

clădirilor şcolare 

evaluarea și 

asigurarea 

calității 

Semestrial Rapoarte scăderea 

cheluielilor de 

întreținere 

4. Proiecte de 

parteneriat 

realizate 

Director Resposabil cu 

proiecte și 

programe 

educaționale 

Semestrial În baza de date a școlii Analize Numărul de 

proiecte de 

parteneriat 

aprobate 

5. Realizări ale şcolii 

reflectate în 

mass media locală 

şi naţională 

 

Director Resposabil cu 

promovarea 

imaginii școlii 

Lunar În baza de date a școlii Statistici 

Rapoarte 

Numărul de 

apariții pozitive 

în mass-media 

 


