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Motto:     
„Absenţa unei şcoli bune devine o problemă socială: ne îmbrăcăm prost, vorbim rău, votăm brambura, 
suntem duplicitari şi ne purtăm grosolan pentru că am făcut o şcoală proastă.” 
                                                                                                             Andrei Pleşu                                  
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I. DIAGNOZA 

 

1.1. ARGUMENT 
 
               Menirea unei școli bune este de a fi o instituție pregătită să se adapteze nevoilor principalilor săi 
beneficiari, elevi și părinți, precum și ale comunităţii, astfel fel încât să contribuie la pregătirea unei generaţii 
compatibile cu dinamica evoluției socio-economice. 
                Din această perspectivă ne reconsiderăm rolul pe care fiecare actant al educației îl are, propunând 
începerea schimbării la nivelul mentalității membrilor colectivului didactic, acceptând polivalența ipostazelor 
prin care se raportează la partenerii educaționali, trebuie să fie pe rând profesor sau  învăţător, consilier şi 
lider, partener şi model uman, prieten şi specialist. 

    Având conştiinţa rolului asumat, echipa de proiect din Şcoala Gimnazială nr. 1 – Independența a 
stabilit obiectivele pentru PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALĂ, pentru perioada 2015-2019 
pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice şi  
Inspectoratului   Şcolar  Judeţean Galați care au la bază reperele legislative  existente: Programul de 
Guvernare 2013-2016, Legea Educatiei  Nationale nr.1/2011 cu modificarile  si completarile ulterioare, 
Strategia de descentralizare aplicată incepand cu anul 2005, Legea calității nr.87/2006, OMFP 946/2005 cu 
modificarile si completarile – cu privire la standardele de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial, Strategia Nationala Anticoruptie – OMEN  5144/2013, ordinele MEN ce aduc completări 
Legii Educatiei Naționale dar și având în vedere schimbarile previzionate ale  mediului economic, social si 
cultural local, national si european.  
     În acest sens se impune reconsiderarea managementului la nivelul şcolii în perspectiva îmbunătăţirii calităţii 
acestuia prin implicarea cadrelor didactice în  luarea deciziilor şi îndeplinirea lor şi orientarea proiectării 
activităţii, pe termen lung, mediu şi scurt, la toate nivelele, către două direcţii de bază: optimizarea activității 
de predare și a practicilor de învățare şi responsabilizarea colectivă pentru performanța oferită de 
școală.   
      În contextul amintit, reliefarea responsabilităţilor specifice activităţii managerilor şi ale tuturor membrilor 
organizaţiei va căpăta amploare şi consistenţă, pentru  mai buna cunoaştere a îndatoririlor şi a obligaţiilor de 
serviciu, de ansamblu şi curente, precum şi a termenelor şi standardelor calitative impuse acestora. 
      Plecând de la realitatea că sistemul educaţional este componenta fundamentală a spaţiului comunitar, 
considerăm că descentralizarea învăţământului va antrena responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de 
către şcoală, de către cei care fac educaţia şi, îndeosebi, de către managerii educaţionali. 
 
 

 1.2.  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN  ŞI  EXTERN 
        

1.2.1 DATE DE IDENTIFICARE  
a. Denumirea unităţii şcolare: ŞCOALA GIMNAZIALĂ nr. 1 
b. Tipul şcolii: Şcoală gimnazială cu clasele pregătitoare, I-VIII 
c. Limba de predare: limba română 
d. Adresa: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 79, loc. Independența, jud. Galați 
e. TELEFON/ FAX: 0236.827143;  
f. Email Școala1indep@yahoo.com   Web : www.Școala1independenta.wgz.ro 
 
 

1.2.2. Repere geografice și istorice: 

mailto:scoala1indep@yahoo.com
http://www.scoala1independenta.wgz.ro/
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                   Comuna Independenţa, comună formată dintr-o singură localitate -  este situată în partea de sud- 
vest a judeţului, la 25 km, de municipiul Galaţi; se învecinează la nord cu comuna Slobozia- Conachi, la est cu 
comunele Schela şi Braniştea, la vest cu comuna Piscu, la sud- vest cu judeţul Brăila, iar la sud, râul Siret 
constituie limita naturală a teritoriului administrativ. 
Teritoriul comunei este traversat pe direcţia NV- SE de DN 25 Galaţi- Tecuci, drum modernizat; paralel cu DN 
25  este calea ferată Galaţi- Tecuci;  alte drumuri de importanţă locală asigură legături din Independenţa spre 
Slobozia Conachi (DJ 255) şi Schela (DC 42), iar DJ 251 Galaţi- Tecuci trece prin partea de nord- est a 
teritoriului comunei. 

Începuturile învăţământului în Independenţa- comună întemeiată după războiul de independenţă- se 
leagă de anul 1883, când s-a înfiinţat prima şcoală despre care avem informaţii că îşi desfăşura activitatea într-
o casă particulară. Primul local propriu de şcoală era ridicat din vălătuci, între anii 1889-1886, localul era 
compus din 4 săli de clasă. Şcoala era întreţinută de stat în ceea ce priveşte personalul şi materialul didactic, 
iar comuna asigura întreţinerea şi încălzitul localului. 
         În 1910-1911, cu împrumut în valoare de 10000 lei acordat de Administraţia “ Casei Şcoalelor” se  
construia un nou imobil de şcoală, lângă cel vechi, tip “Spiru Haret”, cu 4 clase, 1 sala şi 1 cancelarie, 
completat cu trei săli de clasă şi un cabinet pentru director după 1960. In anul 1958-1959 se mai ridica pentru 
necesităţile Şcolii nr.1 încă un local. Proiectul şcolii (tip SC 56) cuprindea 4 săli clasă şi 1 cancelarie. 

Se impune menţionat faptul că şcolile din Independenţa au beneficiat de la începutul fiinţării lor de 
concursul unor dascăli bine pregătiţi, din rândul cărora s-au ridicat cadre de conducere a învăţământului 
judeţean. Îi nominalizăm în această categorie pe Dumitru Stamate – subrevizor şcolar de control al judeţului 
Covurlui, Virgil Chicioroagă şi Toader Pană, subinspectori şcolari. 
       După 1990, populaţia şcolară a înregistrat  tendinţe uşor, dar constant descrescătoare în ultimii ani. Din 
rândul elevilor şcolilor din Independenţa, mulţi dintre ei absolvenţi ai unor colegii şi licee de prestigiu din Galaţi, 
s-au ridicat profesori, scriitori, ingineri, medici, preoţi, jurişti, cadre militare superioare. 
        Viaţa spirituală a acestei aşezări, efect implicit al prezenţei umane într-un anumit spaţiu, s-a derulat încă 
de la începuturi în jurul a trei instituţii: biserica, şcoala, căminul cultural. De-a lungul timpului, le-am găsit 
acţionând împreună în slujba propăşirii comunităţii independenţene, între aceste instituţii funcţionând – direct 
sau indirect – legături organice. Sunt menţionaţi învăţători conducând corul bisericii, preotul paroh în 
componenţa comitetului de conducere al şcolii, învăţători implicaţi în conducerea şi activitatea Căminului 
cultural. Continuând astfel o tradiţie, astăzi, Şcoala, Biserica şi Căminul Cultural se susţin şi păstrează vie 
flacăra credinţei, educaţiei, cunoaşterii. 
 În ultimii ani  aceste clădiri au fost cuprinse într-un program de modernizare realizat cu sprijinul 
Primăriei și Inspectoratului Şcolar Judeţean Galați, rezultatele sunt vizibile şi apreciate de beneficiarii 
educaționali.  
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   1.2.3. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV și CALITATIV 
 
a. Populația școlară: 

  
 Date statistice de bază pentru anul școlar 2015-2016: 

 

Nivel de invatamant  prescolar, primar si gimnazial  
Limba de predare  romana  
Numar de grupe/clase  5 grupe/ 9 clase primar / 11 clase gimnazial – total – 25 clase  
Numar de elevi  64 prescolari / 149 elevi primar /137 elevi gimnazial – total 350 elevi  
Număr elevi cu CES 3 preșcolari/2 elevi la nivel primar/ 3 elevi la gimnaziu; 
Numar cadre 
didactice  

5 educatoare/9 invatatoare/24 profesori  

Numar c.d. auxiliar  secretar – 1,5/ contabil – 1/bibliotecar-0,5 – total - 3  
Numar nedidactic  Îngrijitoare școală – 5/muncitor întreținere – 0,5/ fochist-0,5 – total 6  
 

 

 Evoluția populației școlare 

 

Unitatea 
şcolară 

An şcolar 
Nr.total 
elevi 
înscrişi 

Nr. 
grupe/ 
clase 

Nr.elevi 
scolarizaţi 

Nr. Elevi 
nescolarizati 
 

Nr.elevi cu 
abandon 

Procent de 
frecvenţă 
anuală 

nr procent nr procent nr procent  

Grădiniţa 
nr. 1 

2010-2011 105 5        

2011-2012 99 ↓ 4        

2012- 2013 87↓ 4        

2013- 2014 80↓ 4        

2014-2015 75↓ 3        

2015-2016 71 3        

Grădiniţa 
nr. 2 

2010-2011 68↓ 3        

2011-2012 64  ↓ 3        

2012- 2013 44↓ 3        

2013- 2014 41↓ 2        

2014-2015 32↓ 2        

2015-2016 41 2        

Şcoala nr. 
1 

2010-2011 257 12 253 98,83% - - 4 1,17%  

2011-2012 243 ↓ 11 236 97% 5 2% 2 0,8% 98,5% 

2012- 2013 259 12 251 97,29% 3 1,16 4 1,54% 97,8%  ↓ 

2013- 2014 255 ↓ 12 252 99% 3 1% 0  98,5% 

2014-2015 245↓ 12 245 100% 0  0  100% 

2015-2016 222↓ 11 222 100% 0  0  98% 

Şcoala 
nr. 2 

2010-2011 164 8 160 97,5% 2 1,2% 2 1,2% 97% 

2011-2012 165   8 163 98,78% 2 1,2% 0 - 99,4% 

2012- 2013 180 9 178 98,90% 0 0 2 1% 99,2%   

2013- 2014 184 ↑ 9 183 99,5% 1 0,5% 0  99,8% 

2014-2015 186↑ 9 186 100% 0  0  100% 

2015-2016 169↓ 8 169 100% 0  0  99%% 
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 situaţia la învăţătură-procente, promovabilitate 

 

 Rezultatele la Evaluarea Naţională 

 

Unitatea 
şcolară 

An şcolar 
Nr.total elevi 
înscrişi 

Nr. Elevi repetenţi 
 

Promovabilitate la 
nivelul unităţii 

nr procent nr procent 

Şcoala nr. 1 

2010-2011 257 4 1,44% 238 92,6% 

2011-2012 243 ↓ 5 2% 221 91% 

2012- 2013 259 8* 3% 251* 96,9% 

2013- 2014 252 5 2% 247 98% 

2014-2015 245 2 0,8% 243 99,2% 

2015-2016 222 4 2% 218 98% 

Şcoala nr. 2 

2010-2011 164 1 0,6% 146 89% 

2011-2012 165  ↓ 1 0,6% 148 89,7% 

2012- 2013 182 3 2% 178 98% 

2013- 2014 183 1 0,5% 182 99% 

2014-2015 186 0  186 100% 

2015-2016 169 2 1,18% 167 99% 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

nr. crt. Şc. 

nr.ele
vi 
înscri
şi 

nr. 
elevi 
preze
nţi 

note sub 5 note peste 5 

1-
1,9
9 

2-
2,9
9 

3-
3,9
9 

4-
4,9
9 

% 
5-
5,9
9 

6-
6,9
9 

7-
7,9
9 

8-
8,9
9 

9- 
9,
99 

10 % 

2011- 
2012 

total 

29 29 - - 1 2  4 7 7 7 1 - 91% 

2012- 
2013 

46 46 - - 1 3 9% 8 7 12 9 6 - 
91,31
% 

2013- 
2014 

38 38 - - 2 3 13% 12 6 9 4 2 - 87% 

2014- 
2015 

53 53 0 0 0 5 9% 11 8 9 16 4 0 
90,57
% 

2015-
2016 

38 38 0 0 3 0 8% 4 7 6 12 6 0 92% 

 

MATEMATICĂ 

nr. crt. Şc. 
nr.elev
i 
înscrişi 

nr. 
elevi 
prezen
ţi 

note sub 5 note peste 5 

1-
1,9
9 

2-
2,9
9 

3-
3,9
9 

4-
4,9
9 

% 
5-
5,99 

6-
6,9
9 

7-
7,9
9 

8-
8,9
9 

9- 
9,99 

1
0 

% 

2011-
2012 

total 

29 29 1 2 4 5 38% 1 4 3 4 5  62% 

2012- 
2013 

46 46 1 4 4 7 35% 4 2 5 5 10 4 65% 

2013- 
2014 

38 38 - 1 2 5 38% 2 7 7 7 7 - 79% 
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 Rezultate la concursuri si olimpiade: 

 

Nr. Crt 
Nume şi 
prenume 
elev 

Şcoala Clasa Concurs 
Faza 
judeţeană 

Faza 
naţională 

1 
Ivaşcu 
I.Iuliana 
Mădălina 

Şcoala nr. 2 VIII 

Olimpiada de 
chimie 

Locul III 

Calificată la 
etapa 
naţională 
Bacău 

Impuls 
Perpeuum 

Locul I Premiul al II-
lea 

Olimpiada de 
Ştiinţe pentru 
juniori     

2 
Toader F. 
Adrian Şcoala nr. 1 

VIII B 
Impuls 
Perpeuum Locul II 

 

3 
Angheluţă V. 
Ionuţ 
Alexandru 

Şcoala nr. 2 VII 

Raluca 
Rîpan Locul X   

Impuls 
Perpeuum 

Locul I   

4 
Ghenea V. 
Dana Şcoala nr. 1 

VII 
Impuls 
Perpeuum Locul II   

5 
Balan F. 
Dumitru 
Ştefan 

Şcoala nr. 2 VI 
Impuls 
Perpeuum 

Locul I 
  

6 
Gheorghe T. 
Ana Maria Şcoala nr. 2 

VI 
Impuls 
Perpeuum Menţiune    

7 
Stroia D. 
Maria Alina Şcoala nr. 1 

VI 
Impuls 
Perpeuum Menţiune    

10 
Matei Bianca Şcoala nr. 1 

VII 
Icoana, 
lumina 
credinţei Locul III   

11 Toader Mihai Şcoala nr. 1 V B Terra Locul II   

 
 Proiecte internaţionale: 

2009- 2011 – Comenius bilateral Romania- Turcia, Students social inclusion  through Drama 
2010 – 2012 – Comenius multilateral:  Norvegia, Danemarca, Germania, Romania, Slovenia, Improving 
Literacy and Numeracy Skills 
2011– 2013 – Comenius multilateral:  Cehia, Anglia, Grecia, Italia, România, Polonia, Slovenia, Spania, Turcia, 
Creativity in a digital world 
2014-2016 – Erasmus+, KA2, Brick stones – made in Europe”- The way housing influences our lives in a 
common Europe, In parteneriat cu Germania, Austria, Grecia, Suedia, Spania, Italia 

b. Personalul şcolii 

          În Școala  Gimnaziala Nr. 1 sunt  angajate în prezent  38 de cadre didactice (5 profesori pentru 
învățământul preșcolar, 9 profesori pentru învătământul primar și 24  profesori), astfel:  

2014- 
2015 

53 53 0 0 2 10 19% 10 6 2 11 12 0 81% 

2015-
2016 

38 38 0 0 3 3 16% 7 4 11 9 1 0 84% 
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Nivel de 
şcolaritate 

Nr. 
cadre 
didactice  

Titulari Suplinitori Gradul I Gradul II Definitiv Debutanti 

Preşcolar  5 5 - 3 2 - - 

Primar 9* 9* - 7* 1 1 - 

Gimnazial 24 17 7 6 10 5 3 

Total  38 31 82% 7 18%  16 13 6 3 

 Cadre cu funcţie de conducere  - 1 director +1 director adjunct;  

 Personal didactic auxiliar – 3    - 3 norme 
       -  1,5   normă – secretar ,    
        - 0,50 normă – bibliotecar ,  
        - 1 normă – contabil 

  Personal nedidactic –   6 norme  
                             - muncitor întretinere    – 0,50  ; 
                             - muncitor-fochist         – 0,50   ;                 
                             - ingrijitoare                   – 5 
  În ultimii ani s-a înregistrat o reducere a mobilității cadrelor didactice, fapt cu rumări benefice pentru calitatea 
educației oferite de școala noastră. 

Un număr mare de cadre didactice au gradul didactic I şi au urmat cursuri de perfecţionare în ultimul ciclu de 
învăţământ  (1 sept. 2008- 31 aug.2013)  preocupându-se  de formarea  profesională prin grade didactice, 
completare de studii  pentru   dezvoltarea  competenţelor  în domeniu şi a competenţele digitale pentru 
utilizarea AEL şi TIC. Marea majoritate a cadrelor didactice are competenţe  pentru folosirea  cu eficienţă a  
calculatorului în proiectarea şi susţinerea activităţilor cu elevii. 

Acumularea de  credite  profesionale transferabile in ultimii 5 ani: 

NR. 
CRT 

Nume si Prenume 
Cursuri 
urmate in 
perioada: 

Numar total 
de credite 
pana in 
prezent 

obtinute prin  

grad 
didactic/ 
anul  

cursuri 
formare 
acreditate 

1.  BRINZA CRISTINA 2015-2020       

2.  

CORNECI IULIAN 2011-2016 125 
  

125 

3.  CRIVOI GABRIELA 2011-2016 60 I/2006 60 

4.  

DAJBOG MIRELA 2010- 2015 137 

    II / 
2015 77 

5.  ENACHE JANA-MONICA 2010-2015 90 I/ 2015   

6.  
ENE ANTONETA-ANTIGONA 2015-2020 115 

I/2016 
115 

7.  GAVRILA CATALINA 2010-2015 182   182 

Situatia cadrelor didacice  Număr cadre didactice Total unitate [%] 

Numărul total de cadre didactice din şcoală (pentru 
toate disciplinele) 

38 100.00  %  

Numărul de cadre didactice care domiciliază în altă 
localitate decât şcoala în care predau (navetişti) 

28 74% 

Numărul cadrelor didactice nou venite în şcoală 3  
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8.  

IAMANDI MARIANA CARMEN 2010-2015 90 
  

90 

9.  IONIȚĂ RALUCA     def/2016   

10.  MIHAILA MIHAELA 2010-2015 140 def/2010 60 

11.  MIHAILESCU ADRIAN 2015-2020 49   49 

12.  MIHAILESCU MIHAELA  2011-2016 25   25 

13.  MIHALACHE DANIEL 2011-2016 14 def/2011 14 

14.  MOCANU LENUTA 2012-2017       

15.  MOCANU LILIANA 2012-2017 90  I/ 2014   

16.  

MOCANU VALENTINA-VIOLETA 2013-2018 319 
I/2013 

25 

17.  

NACU GIANINA 2014-2019 25 

DEF/ 
2015 25 

18.  

NOVAC MIHAI 2011-2016 90 

    II / 
2015   

19.  OCHIANU MARIAN 2010-2015 90 II/2014   

20.  PETREA PAULINA 2012-2017 222 I / 2015 132 

21.  STAN GINA 2013-2018 90 I/ 2015   

22.  STRINATE ANGELICA 2011-2016 90 II/ 2015   

23.  SUVAC VIRONICA 2015-2020       

24.  URSU ALEXANDRU 2013-2018 12 def/2013 12 

25.  

VARLAN NICOLETA 2012-2017 199 

II/ 2012 - 
90 109 

b. Baza materială: 

Toate spaţiile destinate procesului didactic sunt  utilate pentru a se putea desfăşura un învăţământ de calitate. 
Au fost modernizate  cu finanţare de la bugetul de stat două săli de clasă destinate claselor pregătitoare. Au 
fost dezvoltate baza materială şi tehnica din dotare. 

Scoala Gimnazială nr. 1 
Corp A + B– clădiri reabilitate, izolate termic, cu mobilier modular, nou, în toate clasele  
- Sali de clasa obisnuite - 6  
- Laboratoare - 2 (stiinte+ SEI)  
- Cabinete - 1 (matematică )  
- cabinet director  
- cabinet secretar  
- cabinet contabil  
- grupuri sanitare interioare; 
- încălzire centrală cu gaz metan 
- teren sport fotbal cu gazon sintetic; 
- spatiu depozitate produse lactate si de panificactie – 1  
- Camera centrala termica - 1 
Școala Gimnazială nr. 2:  
- clădire reabilitată, izolată termic, cu mobilier modular, nou, în toate clasele; 
- Săli de clasă - 8 
- Laboratoare - 1 (SEI)  
- cabinet director adj. 
- cabinet secretar  
- grupuri sanitare interioare 
- încălzire centrală cu gaz metan 
- Spatiu depozitate produse lactate si de panificatie – 1  
- Camera centrală termică - 1 
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GPN nr.1 dispune de: 
- Săli de grupă – 3 
- Cancelarie - 1  
- Grup sanitar interior; 
-  Camera centrala termica - 1  
- Alte spatii - 2  
GPN nr. 2 dispune de: 
- Săli de grupa - 2  
- cancelarie - 1  
- sală spectacole; 
 Dotarea cu mijloace de învățământ  
- retea calculatoare SEI (22) conectate la internet + imprimanta + scanner+copiator;  
- retea calculatoare SEI (18) conectate la internet  
- 2 conexiuni la internet ce acopera atat prin cablu si prin wireless toata scoala si spatiul din curtea scolii  
- 4 calculatoare si 2 imprimante in cancelarie, birou director, secretariat si contabilitate conectate la internet  
- 1 copiator la contabilitate  
- 2 copiatoare la cancelarie  
- scaner in cancelarie  
- imprimanta ink-jet format A3  
- 4 laptopuri, 2 multifunctionale  
- 4 videoproiectoare mobile + 1 fix 
- aparate de laminat – 2 
- aparat de indosariat – 1  
- aparat de tăiat hârtie – 1  
- camere video – 3 bucati (SONY)  
- aparat foto; 
- 2 calculatoare in sălile de clasa având conexiune la internet  
- 2 calculatoare cu concexiune la internet +1 imprimantă la grădinițe 
- 1copiator– la GPN nr. 1 
- truse si materiale specifice pentru desfșsurarea orelor de matematică, chimie, fizică, biologie; 
 - truse si materiale pentru desfasurarea orelor din ciclul primar și preșcolar;  
-planșe diverse și hărți geografice și istorice 
 

 
1.3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
 
  Cultura organizatorică a Școlii Gimnaziale nr. 1 este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. 
Valorile promovate sunt:  
• Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a spune „NU” factorilor perturbatori.  
• Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.  
• Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.  
• Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a 
eşecurilor personale.  
• Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul 
rând, faţă de propria persoană.  
• Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea 
răspunderii pentru propriile acţiuni.  
Climatul organizaţiei şcolare este caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a majorităţii membrilor 
instituţiei şcolare, stimulativ, relaţiile între cadrele didactice sunt deschise, colegiale. 
 Regulamentul intern, Codul etic al cadrelor didactice, Contractul educaţional elaborate prin consultarea tuturor 
factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar  cuprind  norme privind activitatea şi responsabilitatea elevilor, a cadrelor didactice, 
a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.  
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 Proiectul de dezvoltare instituţională al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din localitatea Independența – Galați 
elaborat pentru perioada  2016-2020 - este fundamentat pe  ANALIZA P.E.S.T.(EL)şi ANALIZA S.W.O.T. şi pe  
RAPORTUL  DE  ANALIZĂ CEAC 2014-2015, care oferă informaţii referitoare la mediul intern şi extern al 
unităţii şi influenţele acestora asupra activităţii şcolii. 
 

1.4. ANALIZA P.E.S.T. (E.L.) 
 

Analiza contextului  legislativ, social, economic internaţional, naţional şi regional evalueaza  schimbările 
majore care se petrec şi  identifica tendinţele si provocarile  care vor influenţa mediul educational în 
dezvoltarea sa, proces care trebuie să concorde cu nevoile manifestate şi transformările reale din societate. 

 
CONTEXTUL POLITIC  
 
         Politicile educaționale ale M.E.N.C.Ș cuprind orientările strategice ce preconizează statuarea educației 
ca pilon fundamental la procesul de transformare a societății într-una cu valori europene.  
Legislația muncii: 
- Permite realizarea angajărilor în scoală numai în anumite limite și potrivit Metodologiei de mobilitate a 
personalului didactic din învățământ 
- Nu permite concedierea  cadrelor didactice cu/fără  performanțe profesionale scăzute. 
Partidele politice manifestă interes pentru educație doar la modul declarativ, constatându-se o inconsecvență 
în realizarea politicilor educaționale și fără a dovedi existența, dar nici dorința reală de promovare a unui 
proiect de reformă autentic.  
La nivel local, membrii Consiliului local sunt interesați de activitatea școlii, și-au delegat reprezentanți în 
organismele de conducere ale școlii, reprezentanți receptivi la propuneri care vizează buna funcționare a 
unităților școlare; 
Nu există presiuni din partea organizațiilor locale pentru implicarea școlii în activități de propagandă politică. 
 
CONTEXTUL ECONOMIC 
 
Transportul se poate desfăşura cu autobuze care circulă la ore fixe, cu microbuze Maxi – taxi/ circulă 
permanent, precum şi cu trenul.  
Starea căilor de comunicaţie este bună şi foarte bună; Mijloacele de comunicare: linie telefonică, fax .  
Comuna este racordată la rețeaua regională de apă curentă, dispune de rețea de gaze naturale și, în curs de 
finalizare, rețea de canalizare cu stație de epurare.  
Potenţiali sponsori locali: asociaţii agricole, S.C. CIPSOR S.A., 1. Stație de betoane.  
Din punct de vedere economic comuna are o oarecare posibilitate de autofinanţare – dar mare parte din 
obiectivele Consiliului local au nevoie de susţinerea  financiară a Consiliului judeţean. Această situaţie este 
determinată de existenţa unui sector economic slab dezvoltat, reprezentat de mici magazine, moară de 
porumb şi grâu, fabrica de ulei, de napolitane, siloz..  
Situatia materială precară a părinților afectează negativ interesul copiilor pentru școală Efectul acestor factori 
economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres și absenteism ridicat pâna la abandonul școlar. 
 
CONTEXTUL SOCIAL 
 
               La nivel demografic, se remarcă o sensibilă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung 
asupra întregului sistem de învăţământ, din cauza natalităţii scăzute sau a migraţiei familiilor cu copii  în 
străinătate. 
 Rata natalității este în descreștere; s-a ajuns la un singur rând de clase pe nivel la ambele școli din 

Independența.  
 Nivel educațional 
- majoritatea elevilor provine din familii cu studii medii; 
- sursele de informare se reduc la emisiunile TV și in proportie foarte mică la presa scrisă sau internet; 
- zona nu este deloc ofertantă din punct de vedere cultural. 
 Probleme etnice 
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- in Independența există o comunitate de romi (o parte din ei declarați),  conviețuiește armonios cu restul 
populației, nu există probleme etnice. 
 Atitudinea față de religie 
-in localitate exista o comunitate religioasă majoritară, cea ortodoxă, dar și penticostali (in număr redus); nu au 
fost niciodată conflicte pe teme religioase. 
 
 
CONTEXTUL TEHNOLOGIC  
 
             În localitate există doua tipuri de conexiuni la internet, wirelles și fibră optică (clicknet) la care sunt 
conectate aproximatv 10% din gospodarii (aproximativ 35% din elevii scolii) ; 
- aproape toate gospodăriile din localitate au televiziune prin cablu ( DIGI sau ACTA) ; 
-75% dintre elevii școlii au calculatoare (mulți au beneficiat de programul Euro 200); nu toate sunt racordate la 
internet;   
- toate familiile elevilor și chiar elevii au cel puțin un telefon mobil pe abonament/ cartelă;  
- 40% dintre locuitori au un autoturism propriu. 
 
CONTEXTUL ECOLOGIC 
 
        Conform datelor oficiale, exista indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce 
influenţează starea generală de sănătate şi  de confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Cauzele acestei 
situaţii sunt multiple. Nepăsarea față de mediul înconjurător constituie o problemă la nivelul comunității din 
Independența.  
 
CONTEXTUL LEGISLATIV  
 
       Din punct de vedere legislativ, activitatea instructiv – educativă este guvernată de o serie întreagă de acte 
normative: 
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi metodologiile subsecvente acesteia, cu modificările ulterioare; 
Planul managerial al IȘJ Galați; 
Planul de dezvoltare instituțională 2015- 2018; 
Raportul privind starea învăţământului în anul şcolar 2015-2015; 
Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial; 
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
Ordinul nr. 3240 din 26.03.2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar; 
Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 
Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în şcoli; 
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes general; 
Ordinul  3637/19.06.2015 privind structura anului şcolar 2015-2016; 
Ordinul 4431/29.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în 
anul şcolar 2015-2016 şi anexele; 
Ordinul 4432/29.08.2015  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru 
anul 2015-2016. 
Ordinul nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar; 
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar 4619/22.09.2015. 
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.5. ANALIZA S.W.O.T. 

 
     Pentru identificarea nevoilor de dezvoltare am întreprins o analiză SWOT pentru toate cele patru domenii 
funcţionale – curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, dezvoltarea relaţiilor comunitare. Au 
fost evidențiate următoarele aspecte: 
 

 
I. DOMENIUL FUNCTIONAL -  CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI 
- Respectarea şi asigurarea curriculumului 
conform documentelor în vigoare, corespunzător 
fiecărui nivel; 
- Realizarea de activităţi didactice demonstrative 
de calitate la nivelul ariilor curriculare; 
- Procentul de promovabilitate comparabil cu cel 
pe  judeţ, atât la ciclul primar cât şi la cel  
gimnazial; 
- Existența unor proceduri specifice si a unor 
instrumente de lucru privind stabilirea CDȘ -
optionale, a schemelor orare si a orarelor; 
- Desfășurarea orelor de pregătire suplimentară  
remedială la disciplinele de evaluare națională;  
 - Desfășurarea orelor de pregătire suplimentară  
pentru performanță la disciplinele chimie, religie, 
geografie; 
- Existenta unui optional care să faciliteze 
predarea celorlalte discipline pe baza folosirii 
tehnologiei informației; 
- Toți elevii parcurg opționalul Prietenul meu, 
calculatorul;  
- Numeroase activităţi  extracurriculare organizate 
în şcoală şi în afara ei la care au participat mulţi 
elevi;  
- Rezultate meritorii la  unele olimpiade şi 
concursuri; 
- Implicarea elevilor în desfăşurarea  proiectelor 
educaţionale cu impact asupra formării acestora; 
- Rezultate bune la Evaluarea Naţională; 
- Editarea revistei școlii Nouă ne pasă cu apariție 
trimestrială prin implicarea elevilor; 

PUNCTE SLABE: 
- 25%  dintre elevi au rezultate slabe la învăţătură 
și disciplină; 
- Număr mare de corigenți la matematică și limba 
română; 
- Există elevi repetenţi; 
 - Număr mare de absenţe;  
- Procentul de frecvenţă; Absenteismul ridicat a 
avut efect negativ asupra rezultatelor elevilor;  
- Nu toate conţinuturile sunt aprofundate şi 
abordate integral;  
- Realizarea de activităţi didactice demonstrative 
formale, fără impact, la nivelul comisiilor metodice, 
excepție c.m. nivel primar; 
- Lipsa de atractivitate a unor lecții;  
- Stil de predare tradițional în cazul unor profesori; 
- Sunt profesori care pun accent pe cunoștințe și 
nu pe formarea de competențe;  
- Atitudinea unor profesori de responsabilizare 
exclusiv  a elevilor și a părinților în cazul eșecului 
școlar;  
- Lipsa PIP-urilor la toate nivelurile curriculare 
pentru elevii cu CES. 
 

 

OPORTUNITĂŢI  
- Implicarea în proiecte şcolare naţionale și 
internaționale – oportunitate pentru lărgirea sferei 
de activitate curriculară și extracurriculară; 
- Posibilitatea desfăşurării orelor la diferite 
discipline în cabinetul de informatică folosind 
softuri  educaţionale pertinente;   
- Existența programelor –model pentru discipline 
opționale;  

AMENINTARI 
- Schimbări frecvente în legislaţia şcolară; 
- Manuale depășite fizic şi/sau moral; 
- Curriculum  prea aglomerat din punct de vedere 
informațional raportat la numărul de ore alocat 
fiecărei discipline; 
- Lipsa unor deprinderi de comportament ecologic 
 



14 

 

- Colaborarea cu alte scoli / instituții in vederea 
optimizării aplicării curriculumului și a valorificării 
exemplelor de bună practică în domeniul curricular, 
extracurricular și extrașcolar; 
- Programul guvernamental Euro 200; 

 
II. DOMENIUL FUNCTIONAL -  RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 
 

PUNCTE TARI 
- Clădiri reabilitate fizic și termic;  
- Spaţii suficiente pentru desfăşurarea programului 
şcolar într-un singur schimb; 
- Existenţa laboratoarelor SEI cu număr suficient de 
calculatoare; 
- Conexiune INTERNET prin WIRELESS 
-  Amenajarea școlii ca spațiu prietenos, colorat prin 
promovarea produselor elevilor; 
- Mobilier nou, modular în toate clasele;  
- Teren sport cu gazon sintetic;  
- Dotare suficientă cu calculatoare, imprimante, 
videoproiectoare, copiatoare;  
- Asigurarea gratuită a consumabilelor pentru 
utilizarea copiatoarelor de către toate cadrele 
didactice; 
- Transparența utilizării fondurilor bugetare și 
extrabugetare; 
- Atragerea de sponsorizări de carte pentru 
festivitatea de încheiere a anului școlar. 
 

PUNCTE SLABE: 
- Lipsa / starea avansată de uzură a  manualelor la 
unele discipline, din cauza utilizării îndelungate; 
- Lipsa tehnicii informaţionale în fiecare clasă; 
- Uzura fizică şi morală a unor materiale didactice; 
- Lipsa cabinetului medical; 
- Funcționarea bibliotecii într-un spațiu prea mic;  
- Spații insuficiente care să permită derularea de 
activități diverse în același timp;  
- Lipsa unei baze sportive de interior.  

OPORTUNITĂŢI  
- Deschiderea dovedită de autoritățile locale actuale 
pentru susținerea unităților de învățământ; 
- Existența S.C: CIPSOR S.A. –firmă cu sediul în 
Independența - care oferă suport și sponsorizări an 
de an; 
-  Programele de sponsorizare ale Petrom S.A.; 
- Programele sociale guvernamentale:  Lapte - corn 
(măr), rechizite, Euro200; 
- Fonduri europene nerambursabile;  

AMENINTARI 
-Subfinanțarea sistemului de învățământ; 
- Legislația restrictivă în ceea ce privește achiziția 
unor obiect de inventar (mobilier); 

 
III. DOMENIUL FUNCȚIONAL -  RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI 
- Personal didactic calificat -100%; 
- Număr mare de cadre didactice cu gradul I şi II; 
- Ponderea mare a cadrelor titulare care oferă 
stabilitate şi continuitate procesului didactic;  
- Preocuparea cadrelor didactice pentru 
dezvoltarea profesională prin grade didactice şi  
prin completarea studiilor în specialitate; 
- Perfecționarea majorității cadrelor didactice prin 
stagii de formare, în specialitate, management 
scolar, inițiere în utilizarea calculatorului, formarea 

PUNCTE SLABE: 
- Sporul demografic negativ cu implicaţii în 
dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 
personalului didactic; 
- Număr mare de elevi proveniţi din familii cu 
probleme sociale; sărăcia, violența domestică le 
afectează evoluția școlară; 
- Slaba implicare a unor cadre în rezolvarea  
problemelor   şcolii  care nu ţin strict de procesul  
de predare;   
- Disponibilitatea scăzută a unor cadre didactice de 
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învăţătorilor pentru a face faţă provocărilor impuse 
de clasa pregătitoare şi de schimbările  programei 
şcolare. 
- Climatul educațional deschis, stimulativ; 
- Relația pozitivă profesor – elevi – familii construită 
în timp și perpetuată; 
- Fluiditatea și transparența comunicării prin 
utilizarea emailului, aplicațiilor Google-docs; 
- Existența și actualizarea periodică a bazei de date 
online uitlizând aplicațiile Google-docs; 
- Existenţa şi funcţionarea consiliului clasei care se 
întruneşte periodic, nu neapărat în cadru organizat; 
- Conştiinciozitatea personalului nedidactic; 

a lucra în afara normei de predare; 
- Ineficienţa / inexistenţa activităţilor în cadrul  unor 
comisii de lucru, 
- Participare numeroasă la cursurile de formare si 
perfectionare doar pentru strângerea de adeverințe/ 
diplome/certificate 
- Supraîncărcarea unor cadre didactice cu sarcini şi 
activităţi neremunerate; 
- Creşterea ratei absenteismului elevilor; 
- Activitate formală a Consiliului Elevilor;  
- Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru 
lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD. 

OPORTUNITĂŢI  
- programele POSDRU; 
- Întâlniri frecvente cadre didactice –părinţi, cadre 
didactice-conducerea școlii,  
- apariția Statutului elevului; legislația privind 
funcționarea Consiliului Elevilor; 
- Surse de documentare şi formare  diversificate, 
inclusiv  online; 
- implicarea conducerii şcolii  la angajarea cadrelor 
care vor funcţiona în instituţie; 
- decontarea integrală a navetei cadrelor didactice; 
- decontarea deplasării elevilor la activități 
estracurriculare și concursuri; 
- Implicarea părinţilor în desfăşurarea unor activităţi 
educative la nivelul clasei şi şcolii; 
- Excelente raporturi cu Inspectoratul Școlar, 
instituțiile locale: Primăria, Consiliul local, Biserica, 
Căminul Cultural. 

AMENINTARI 
- Emigrarea unui număr relativ mare de familii cu 
copii  în ţările UE;   
- Degradarea mediului social din care provin elevii 
(familii  monoarentale, violenţa în familie, creşterea 
ratei șomajului, plecarea părinților la muncă în 
străinătate); 
- Slaba motivaţie financiară a personalului şi 
migrarea cadrelor didactice tinere spre domenii mai 
bine plătite; 
- Inexistenţa fondurilor financiare, precum și 
legislația restrictivă privind stimularea activității 
suplimentare a cadrelor didactice; 
- legislție deficitară care să susțină elevii cu CES.   

 
IV. DOMENIUL FUNCTIONAL -  RELATII COMUNITARE 

 

PUNCTE TARI 

- Număr relativ mare de proiecte educaţionale şi  

parteneriate încheiate cu instituţii din comunitate 
sau cu şcoli; 
- Experienta  unor cadre didactice in initierea si 
derularea proiectelor educationale (la nivel de 
Școala, judetean, nationa, internațional) 
- Buna colaborare cu reprezentanţii Comunităţii 
locale  şi ai Poliţiei de locale; 
- Implicarea comunității  în viața școlii; 
- Fluiditatea circulației informației; 
- Îmbunătăţirea sistemului de diseminare a 
informaţiilor cu privire la şcoala şi activităţile ei 
specifice; 
- Apetența părinților de a răspunde solicitărilor școlii; 
- Organizarea ”Zilei porților deschise” în vederea 
popularizării ofertei educaționale a școlii 
reactualizate permanent; 
- organizarea Zilei școlii și a Activităților din perioada 

PUNCTE SLABE: 
- Comunicarea deficitară cu părinţii elevilor 
„problemă” 
- Neimplicarea  tuturor profesorilor în programe 
educaţionale şi mai ales în programe naţionale sau 
internaţionale. 
- Realizarea superficială / formală a unor activităţi 
din cadrul proiectelor educaţionale şi finalizarea 
anemică a  acestora. 
- Atitudinea oarecum  limitativă a cadrelor didactice 
de valorizare a experienței părinților în organizarea 
de activiăți;  
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Școala altfel cu implicarea părinților;  
- Site-ul școlii funcţional; 
- Foarte buna colaborare cu primarul localității și 
membrii Consiliului Local 
 

OPORTUNITĂŢI  
- Integrarea Romaniei în UE ce are drept consecinţă 
o mai mare deschidere către şcolile europene şi 
realizarea unui schimb eficient de experienţă, 
precum şi mai multe fonduri pentru educaţie; 
- Comunitatea locala (Primaria, Politia de 
Proximitate) manifesta un interes cunoscut fata de 
rezolvarea problemelor scolii. 
 

AMENINTARI 
- situația familială și socială dificilă a părinților 
multora dintre elevii școlii limitează interesul 
acestora pentru o implicare efectivă, coerentă și 
corectă în activitatea școlii;  
- agenții economici de la nivel local nu sunt 
interesați de parteneriate cu școli gimnaziale. 

 
 

 Nevoi identificate  
 

• Şcoala  resimte impactul zonei în care se află- neofertantă din punct de vedere cultural-  nu oferă 
elevilor modalităţi de dezvoltare personală, familiile elevilor, cele mai multe cu probleme socio- 
economice, cu un program de muncă încărcat şi mulţi cu un nivel de pregătire scăzut, nu-i pot sprijini 
instructiv, de cele mai multe ori, nici educativ.  

• De aceea, şcoala trebuie să le ofere elevilor condiţii şi deschideri care să le faciliteze integrarea în 
societatea secolului XXI, să se “deschidă” părinţilor, devenind un partener real pentru aceştia şi 
comunitate.  

• Ţinând cont de integrarea României în U.E. credem că este necesar ca şcoala  să formeze elevilor 
mentalităţi deschise  către comunicare, cooperare și toleranță față de alte comunităţi, având ca punct 
de plecare conştiinţa propriei identităţi culturale. 

• Personalul didactic al şcolii este în cea mai mare parte receptiv la schimbările aduse de reformă în 
educaţie, dar nu îndeajuns de motivat şi capabil de a-și adapta demersul didatic particularităților fiecărui 
elev. Se impune găsirea de căi pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice. 
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II. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 
   "Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor.”   

(Nicolae Iorga) 
 

2.1. VIZIUNEA    

 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 devine un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale 

înalte, receptiv la nevoile și aptitudinile fiecărui elev, ai cărei absolvenți vor deveni cetățeni responsabili într-o 
societate a secolului XXI, vor demonstra că au dobândit competenţele necesare unei corecte inserţii sociale şi 
deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.  
Deviza şcolii  este:      ”Școala în care se învață și care învață!” 
 

 2.2. MISIUNEA  
           
          Școala Gimnazială nr. 1 își propune să asigure preşcolarilor şi elevilor din Independența şanse egale 
pentru dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi trăsăturilor pozitive de caracter care să le faciliteze integrarea 
cu succes într-o treaptă superioară de educație şi identificarea acelor instrumente care să le permită să 
transforme societatea în care trăiesc într-o societate durabilă, o societate bazată pe valorile umanismului şi ale 
democraţiei. Considerăm că școala gimnazială trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi:  

Fiecare elev: 
• Să dispună de un standard de educație corespunzător vârstei și valorilor morale; 
• Să dispună de capacități de comunicare eficientă în situații concrete, folosind limba română, cel puțin o limbă 
străină,  limbajul informatic  și cel artistic; 
• Să demonstreze atitudini pozitive in raport cu mediul social și cel natural, spirit de solidaritate, toleranță, 
responsabilitate, sensibilitate umană; 
• Să posede capacitatea de a formula şi de a rezolva probleme, relaţionând cunoştinţe din diferite domenii.          

 
 

 

2.3. . TINTE STRATEGICE 
 
1. Dezvoltarea competențelor cheie prevăzute de profilul de formare a elevului prin 
diversificarea strategiilor didactice, de către cel puțin 75% din cadrele didactice; 
2. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate pentru cel puțin 50% din spațiile 
școlare; 
3. Asigurarea securităţii elevilor şi a personalului, reducerea fenomenului de violenţă în mediul 
școlar cu o rată de cel puțin 10%; 
4. Consolidarea dimensiunii europene a educației oferite de școala noastră prin dezvoltarea 
relaţiilor de parteneriat  la nivel local, județean, național și internațional. 
 

2.4. OPŢIUNI STRATEGICE 
 

ŢINTA 1. Dezvoltarea competențelor cheie prevăzute de profilul de formare a elevului prin 
diversificarea strategiilor didactice, de către cel puțin 75% din cadrele didactice; 
 

Motivarea alegerii ţintei :  

1. Existenţa strategiilor naţionale de promovare a competenţelor cheie în învăţământul general (ISCED 1 

şi/sau 2-3), 2011/12; 

2. Necesitatea adaptării calității pregătirii școlare și sociale a elevilor la standarde europene;  
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3. Cele opt domenii de competențe cheie stau la baza curriculum-ului.. 

4. Misiunea școlii este orientată spre asigurarea pentru fiecare  elev  a accesului către o treaptă superioară 

în educație, și a inserției sociale și pe piața muncii; 

5. Aplicarea de strategii diferenţiateeste esențială pentru facilitarea procesul de învăţare pentru toţi elevii, 

indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, familială sau de altă natură, prin promovarea unui 

învăţământ incluziv.  

 

Resurse strategice: 

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

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe 

școlare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

indrumatoare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, 

birotică şi consumabile; 

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

unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor așteptate stabilite în PDI; 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea bazei 
materialeşi atragerea 
de resurse financiare 

Dezvoltarea resurselor 
umane 

Dezvoltarea relațiilor 
comunitare 

- Reconsiderarea 
demersului didactic 
printr-o abordare 
centrată pe elev;   

 - Valorificarea 

exemplelor de bună 

practică la nivel de 

comisie metodică; 

 - Diversificarea modului 

de realizare a evaluării 

  

  

 - Continuarea 

modernizării mediului 

fizic școlar prin 

actualizarea mijloacelor 

de învățământ; 

-  Realizarea și 

întreținerea site-ului 

școlii 

- Participarea cadrelor 
didactice la activitățile 
de perfecționare 
organizate la nivel local, 
zonal, județean, național 
și internațional; 
- Monitorizarea 
impactului produs de 
demersul didactic 
promovat de către 
profesori; 

 Valorizarea experienței 

membrilor comunității  

prin organizarea de 

activităţi comune. 

 . 

  

 

Rezultate aşteptate: 

 75% dintre cadrele didactice vor realiza  un demers didactic diferențiat, adaptat particularităților fiecărui 

elev; 

 80% dintre elevi vor dovedi interes pentru învățare,  măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, 

procent de promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

 90% procent de promovabilitate la evaluarea națională; 

 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de școală; 

 

ŢINTA 2. Dezvoltarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate pentru cel puțin 50% 
dintre spațiile școlare;  

 

Motivarea alegerii ţintei:  

Baza materială reprezintă premisa pentru un proces educaţional de nivel european. De aceea, deşi în prezent 

le sunt oferite preșcolarilor și elevilor școlii foare bune condiţii de studiu, se impune dotarea laboratorului Sei cu 
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tablă interactivă, cabinetele să fie dotate cu echipament modern şi condiţii optime pentru transferul de 

cunoştinţe teoretice şi practice de la profesor la elev. Biblioteca va fi echipată cu cel puțin două calculatoare şi 

va sta la dispoziţia elevilor, constituind un cadru optimizat de învățare. 

 

Resurse strategice: 

 Resurse umane: manageri, responsabili catedră, personal didactic auxiliar, personal nedidactic,  

autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: echipamente IT, birotică şi consumabile, softuri educaționale; 

 Resurse de timp: plan de achiziți revizuit anual. 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea bazei 
materiale şi atragerea 
de resurse financiare 

Dezvoltarea resurselor 
umane 

Dezvoltarea relațiilor 
comunitare 

Achiziția de softuri 
educaționale pentru 
fiecare nivel / discipline; 
Introducerea noilor 
tehnologii în predare-
învățare - evaluare 

- Achiziția de 
calculatoare, 
videoproiectoare și 
softuri educaționale 
pentru cel puțin 50% 
dintre sălile de clasă; 
- atragerea de resurse 
extrabugetare 
 

- Abilitarea profesorilor și 
elevilor cu utilizarea 
noilor tehnologii în 
activitatea de predare-
învțare;  
 

Susținerea planului de 
investiții în cadrul 
Consiliului local în 
vederea obținerii de 
fonduri de la bugetul 
local; 
 

 

Rezultate aşteptate: 

 Dotarea a cel puțin 50% dintre sălile de clasă cu videoproiectoare și calculatoare;  

 75% dintre cadrele didactice vor proiecta și realiza demersuri didactice în care să integreze softuri 

educaționale; 

 Creșterea atractivității lecțiilor vizibilă prin procentul de promovabilitate și ponderea rezultatelor școlare 

bune și foarte bune; 

 

ŢINTA 3. Asigurarea securităţii elevilor şi a personalului, reducerea fenomenului de violenţă și 
a absenteismului școlar cu o rată de cel puțin 10%;  

 
Motivarea alegerii ţintei:  

1. Numărul mare al actelor de violență în întreaga ei paletă de manifestare constituie o constanță nedorită 

în școala noastră;  

2. Nicio ființă nu se poate dezvolta corespunzător într-un climat deficitar din punctul de vedere al siguranței 

fizice și psihice; 

3. Construirea unei societăți durabile presupune pregătirea de absolvenți toleranți, nonviolenți capabili să 

aprecieze și să asigure funcționarea unui climat stimulativ de activitate.  

4. 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.  

5. Necesitatea creării climatului optim pentru demersul educativ contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii.  

 

Resurse strategice: 
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 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal didactic auxiliar, personal nedidactic,  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, echipamente de monitorizare video; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva securității 

școlare şi pentru evaluarea rezultatelor programelor de prevenire/combatere a violenței în mediul școlar; 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 
curriculară 

Devoltarea bazei 
materiale şi atragerea 
de resurse financiare 

Dezvoltarea resurselor 
umane 

Dezvoltarea relațiilor 
comunitare 

- Implementarea 
planurilor operaţionale 
de prevenire a violenţei 
şi creşterea siguranţei 
elevilor şi a personalului. 
-  Eficientizarea orelor de 
consiliere şi orientare; 
  

- 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 
mentenanței sistemului 
de supraveghere video 
 

- Formarea cadrelor 
didactice în vederea 
implementării de 
activităţi de prevenire a 
absenteismului şcolar și 
a actelor de violență de 
orice natură; 
- Monitorizarea 
respectării 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, 
Familiarizarea elevilor cu 
regulile de 
comportament în situaţii 
de urgenţă 

 

Rezultate aşteptate: 

 Crearea unei baze de date cu proiecte de lecții pentru orele de consiliere cu această tematică;  

 75% dintre cadrele didactice vor proiecta și realiza demersuri didactice la  orele de consiliere şi orientare şi 

activităţi educative având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

 Creșterea numărului de elevi implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare, interesul elevilor faţă 

de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare; 

 Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al activitǎţilor 

educative, el creează mediul educogen în clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic 

problemele grupului; 

 Reducerea numărului de incidente violente (indiferent de ce natură) cu cel puțin 10%;  

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

din şcoală; 

 

ŢINTA 4. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi parteneriate 
locale, naţionale şi europene. 

 

 
Motivarea alegerii ţintei : 

1. Noul program de finanțare europeană Erasmus+ oferă instituţiilor de învăţământ noi oportunități de 

dezvoltare și deschidere către comunitatea europeană prin 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 participre la proiecte 

naţionale, dar mai ales europene .  

3. Există la nivelul școlii o echipă de lucru cu interes și pricepere în derularea de astfel de proiecte. 

4. Elevii și părinții manifestă interes sporit pentru astfel de activități;  

 

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 MENCŞ, site ARACIP, site ISJ, site 

ANPCDEFP; ERASMUS+, legislație actualizată 

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

dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI 

 

OPŢIUNI STRATEGICE:  

 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 Familiarizarea 

elevilor şi cadrelor 

didactice cu 

platformele e-

twinning, alte 

aplicații, forumuri de 

discuţii) în cadrul 

unor proiecte 

educaţionale; 

 Diversificarea 

activităților 

extracurriculare  

 

 Reorganizarea 

spaţiului „Programe 

europene” care este 

pus la dispoziţie 

cadrelor didactice şi 

elevilor implicaţi în 

realizarea 

proiectelor; 

 Sprijinirea financiară 

a apariţiei revistei 

şcolii şi a activităţilor 

de promovare a 

imaginii şcolii 

(proiectele 

internaţionale, 

naţionale şi regionale 

aflate în derulare); 

 

 Abilitarea cadrelor 

didactice cu privire la 

accesarea de fonduri 

în cadrul programului 

Erasmus+; 

 Diseminarea în 

cadrul unor activităţi 

specifice şi  pe site-ul 

şcolii, a experienţei 

participării la 

programele 

europene; 

 Dezvoltarea 

competențelor de 

comunicare într-o 

limbă străină. 

 Popularizarea 

activităţii şcolii, a 

rezultatelor obţinute 

de elevi şi cadre 

didactice în cadrul 

proiectelor în 

comunitate şi în afara 

acesteia (mass-

media, internet, 

publicaţii, revista 

şcolii 

 Continuarea 

parteneriatelor cu 

instituțiile din cadrul 

comunităţii .ă 

 

Rezultate aşteptate: 

 Realizarea de proiecte şi obținerea de fonduri prin diferite programe de finanțare, pentru proiecte 

strategice sau de mobilitate; 

 Creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi în derularea de proiecte; 

 Diversificarea ofertei educaționale promovate de către școală; 

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de activitatea școlii; 

 Consolidarea culturii organizaţionale.  
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2.5 REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE  
 

CONSULTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PDI 
 
1. Consultare 

 
Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI: 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor. 
2. Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, 
inspectorilor şcolari, autorităţilor locale; interpretarea datelor  statistice la nivel regional şi local. Aceste 
informaţii au fost corelate cu prioritățile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 
4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informațiilor în vederea analizei 
mediului extern. 
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare; 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesitã dezvoltare spre consultarea personalului 
şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul ședințelor de catedra, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului 
elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor partenerilor sociali ai şcolii. 
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea  obiectivelor şi 
priorităţilor. 
8. Elaborarea planurilor operaţionale. 

 
Surse de informaţii: 
• Documente de proiectare (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului 
reprezentativ al pãrinţilor, documente care  atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare); 
• Documente de analiză și evaluare (rapoarte ale comisiilor metdice/ comisiilor de lucru, rapoarte ale Consiliului 
de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii - 
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 
• Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 
• Planul de dezvoltare al comunei Independența; 
• PRAI Sud-Est; 
• PLAI Galaţi (2013-2020); 
• Anuarul statistic al judeţului Galaţi; 
• Chestionare, discuţii, interviuri; 
• Rapoarte scrise ale ISJ şi MENCŞ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoalã. 

 
2. Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2016-2017, urmărindu-se mobilizarea 

eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării indicatorilor de 
performanţă ce revin fiecărui obiectiv.  

In procesul de monitorizare se urmăreşte : 
- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 
- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Instrumente de monitorizare: 

 observaţiile;  

 chestionare aplicate elevilor / părinților / autorităților locale/ profesorilor; 

 discuţiile cu elevii; 

 asistenţe/interasistențe la ore; 
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3. Evaluarea 
Se va realiza atât o evaluare de parcurs, cât și la final fiecărui an şcolar în care se implementează acest 

PDI. Criteriile de evaluare vor fi indicatorii de performanţă proiectați; se vor face revizuiri anuale pertinente. 
Instrumente de evaluare:: 
• rapoarte comparative dintre performanţele obţinute şi cele așteptate; vor fi urmate de acţiuni corective în 
situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările.  
• autoevaluare; 
• interevaluări; 
• declaraţii de intenţii; 
• interviuri de evaluare; 
• observaţii folosind ghiduri de observaţie; 
• fişe de apreciere; 
• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.  
 

Responsabilităţi 
Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează activitatea de 

învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel: 
• Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor didactice, 

creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate; 
• Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar; 
• Directorul adjunct şi consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele 

legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 

 
Programul activității de monitorizare si evaluare: 

 

Tipul activității 
Responsabilitatea 
monitorizării şi evaluării 

Frecvenţa 
monitorizării 

Perioada 
întâlnirilor de 
analizã 

Întocmirea instrumentelor de 
monitorizare  

Director  
Director adjunct 

Lunar noiembrie 
aprilie 

Monitorizarea periodicã a 
implementãrii acţiunilor 
individuale 

Ochianu Marian 
Suvac Veronica 
 

Trimestrial decembrie 
iunie 

Urmãrirea progresului în 
atingerea ţintelor 

Corneci Iulian Anual iulie 

Măsurarea  impactului asupra 
beneficiarilor direcți și indirecți 

CEAC – Perjeru Vasilica Semestrial Decembrie  
mai 

Actualizarea acţiunilor din PDI pe 
baza evaluãrii 

Consiliul de Administraţie Anual septembrie 

 
 

Director,  
prof. Mihaela Mihăilescu 


