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ARGUMENT: 

 

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII ŞCOLARE  

este documentul şi instrumentul de lucru necesar, care asigură o imagine reală şi o analiză a ceea ce 

este Şcoala Gimnazială ”Al. I. Cuza”, fiind proiectat pe 4 ani, pe baza unor repere clare. Perioada 

pentru  care am proiectat acest document strategic vizează stabilirea unor obiective care să cuprindă 

durata unui ciclu de învăţământ, în aşa fel încât obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate.  

Proiectul- 

 asigură astfel progresul, evoluţia şi înregistrarea  rezultatelor ca răspuns al întrebărilor Cine 

suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce valori ne 

susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?; 

 se orientează spre finalităţile educaţiei: dobândirea de abilităţi, atitudini, cunoştinţe, aptitudini, 

credinţe şi valori; 

 însumează toate domeniile funcţionale ale managementului: curriculum, resurse material- 

financiare, resurse umane, relaţii sistemice şi comunicare; 

 favorizează corelarea între domeniile formal-informal-nonformal, care asigură dezvoltarea 

personală şi profesională; 

 vizează dezvoltarea parteneriatelor intra- şi interinstituţionale, implicând în educaţie toţi factorii 

interesaţi: familie, comunitate, instituţii educaţionale. 

 

  I.          CONTEXTUL LEGISLATIV 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fos conceput în conformitate cu: 

 Legea 1/ 2001, Legea Educaţiei Naţionale  

 Legea nr. 133 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 

privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 HG nr. 1258/18.10.2005, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, precum şi a 

Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

 HG nr. 22/52.01.20017 privind aprobarea Metodologiei pe evaluare instituţională cu 

privire la autorizarea, acreditarea şi evaluare periodică a organizaţiilor furnizoare de 

educaţie;  
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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

(ROFUIP) 13.01.2015; 

 Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

 Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ; 

 Strategie privind educaţia şi formarea profesională, perioada  de programare 2014-2020; 

 Anexa la ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind 

Programele „Şcoala altfel”; 

 Adresa 76843 din 09.11.2012  din partea Direcţiei Generale a Educaţiei şi învăţării pe tot 

parcursul vieţii; 

 Anexa la Ordin MECS nr. 5079/2015- privind  Programul „Să ştii mai multe, să fii mai 

bun!”; 

 Ordin nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru 

învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru de învățământ pentru 

învățământul primar; 

 Ordin MEC nr. 3638/11.04.2001, cu privire la Planurile cadru, învăţământ gimnazial; 

 OMECT 5144/15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015; 

 OMEN nr. 4871/2014 privind implementarea proiectului sistemic 

POSDRU/174/1.3/S/149155; 

 OMEN 5144/15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale 

pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

naţional, în anul şcolar 2014 – 2015; 

 OMEN 4431/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la 

clasa a VIII-a, în anul şcolar 2014-2015; 

 ORDIN nr. 5123 din 15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale 

la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015; 

 OMEN 3275/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015; 

 OMECT 5081/09.2015 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016;  
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 Ordin MECS nr. 5079/2015- modificarea Ordinului MECS nr. 4496/2015 privind 

structura anului școlar 2015-2016; 

 Ordinul MECS nr. 5232/2015- aprobarea metodologiei de organizare a predării disciplinei 

Religie în învățământul preuniversitar; 

 OMECS nr. 5082-organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și 

profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017; 

 ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei 

de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015 -2016; 

 Buletine informative ale proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar, Iosifescu, 

Ştefan, 2000; 

 

II. VIZIUNEA ŞCOLII : 

,,Învăţătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna un orizont.” Nicolae Iorga  

Valorificând tradiţia educaţională în decursul celor 173 de ani, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan 

Cuza” din Fălticeni  este orientată spre creşterea calităţii actului instructiv-educativ, în concordanţă cu 

normele europene, vizând formarea tinerilor sub semnul succesului.  

 

III. MISIUNEA ŞCOLII: 

Misiunea şcolii se regăseşte în mesajul lui Dalai Lama care afirma: „Urmează cele trei R-uri: 1. 

Respectă-te!; 2.Respectă-i pe cei din jur!; 3. Asumă-ţi responsabilitatea pentru toate acţiunile tale!” 

 Şcoala noastră asigură accesul la educaţie şi oferă  şanse egale de dezvoltare personală fiecărui 

elev, prin dobândirea competenţelor cheie, care vor permite tinerilor inserţia socială şi  

învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 Mediul educaţional din şcoala noastră oferă fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, 

aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe 

cunoaştere. 

 Cadrele didactice ale şcolii noastre educă elevii pentru a fi buni cetăţeni şi pentru a avea un 

comportament ecologic prin diversitatea activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

 Implementează prin metode active de predare şi metode alternative de evaluare un curriculum 

corespunzător, echilibrat şi realist, pliat pe necesităţile comunităţii locale. 

 Cultivă interesul pentru creşterea atitudinii şi abilităţii individului de a utiliza corespunzător 

tehnologia digitală şi instrumente de comunicare într-o limbă străină. 
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 Dezvoltă dialogul cu comunitatea creând premisele unei colaborări şi a unei acceptări reciproce 

în vederea unei convieţuiri armonioase. 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni îşi propune să pună la dispoziţia 

educabililor oportunităţi de instruire a elevilor, de formare a unor cetăţeni responsabili, care să 

manifeste disponibilitate pentru cunoaşterea şi rezolvarea problemelor comunităţii locale.  

 

IV. A: DIAGNOZA MEDIULUI  EXTERN  - Analiza PESTE 

Analiza PESTE constituie o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţia de învăţământ, ce are ca scop identificarea oportunităţilor  care ar trebui valorificate în PDI, în 

vederea îmbunătăţirii rezultatelor propuse. Evoluţia economică, politică şi socială, progresul înregistrat 

în domeniul tehnologic, necesitatea respectării principiilor unui mediu natural ecologic,  influenţează  

procesul instructiv-educativ şi finalităţile urmărite de acesta. 

 

 Politic  

De remarcat interesul pentru politicile educaţionale, observabil în liberalizarea unor sectoare şi 

domenii de activitate, dar şi în derularea unor programe guvernamentale cu impact în activitatea 

didactică (piaţa cărţii şi a manualelor, achiziţii de material didactic, programe de formare a 

personalului). Se constată existenţa unor strategii de adaptare a sistemului educativ românesc la 

standardele europene, concretizate prin aplicarea din ultimii ani, a Evaluărilor Naţionale de la clasele 2, 

4, 6. 

Şcoala Gimnazială „AL. I. Cuza” Fălticeni aflată în contextul politic actual, într-o societate în 

schimbare, urmăreşte promovarea valorilor reale şi a interesului mărit pentru asigurarea unei educaţii 

de calitate.  

Lipsa în oraş  a unor obiective economice importante, transformările din toate domeniile vieţii 

sociale şi politice a avut un impact semnificativ asupra evoluţiei familiei. Lipsa locurilor de muncă,  

existenţa unui număr de persoane cu venituri modeste, mult sub medie  a contribuit la migraţia forţei de 

muncă. Această situaţie are consecinţe negative asupra interesului  părinţilor /tutorilor faţă de şcoală. 

Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat, până la 

posibilul abandon şcolar. Interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru 

unităţile de învăţământ este scăzut.  

Oportunităţile create de politica educaţională susţinută de guvern, se regăsesc în: trecerea de la 

un curriculum axat pe acumulare de informaţii, la unul flexibil centrat pe formarea de competenţe, 
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pregătind elevii pentru o mai bună adaptare la realităţile sociale; asigurarea serviciilor de consiliere şi 

asistenţă psihopedagogică; implementarea unor măsuri şi proceduri pentru diminuarea violenţei din 

şcoală şi din jurul ei. 

 

 

 

Factori favorabili Factori nefavorabili 

 Contextul politic intern şi internaţional în 

domeniul educaţiei; 

 Progresul politicilor educaţionale la nivel 

local, judeţean şi naţional în ceea ce priveşte 

reforma din învăţământ; 

 Direcţiile strategice la nivel naţional şi 

european stabilite prin: 

- Metodologia de aplicare a L.E.N. nr.1/2011; 

- Pactul naţional pentru educaţie, 2008; 

- Programul de guvernare, cap.5 – Politica în 

domeniul educaţiei; 

- Strategia de dezvoltate a judeţului Suceava 

2013-2020; 

 Insuficienta valorificare a 

oportunităţilor oferite de 

programele comunitare / 

POSDRU; 

 Măsurile de reducere a 

cheltuielilor guvernamentale, 

prin reducerea numărului de 

posturi, mai ales în sectorul 

administrativ şi diminuarea 

salariilor personalului angajat în 

educaţie; 

 - finanţarea per elev 

 

Economic  

Dezvoltarea economică actuală este foarte scăzută, ceea ce are ca efect migrarea forţei de muncă 

în străinătate, având consecinţe directe asupra actului educaţional. Un număr mare de elevi din şcoala 

noastră au unul din părinţi sau chiar pe ambii plecaţi la muncă în străinătate. Ca urmare mulţi elevi sunt 

lăsaţi în grija rudelor, ce fac eforturi susţinute pentru a le purta de grijă pe durata şcolarităţii. 

Un efect pozitiv în acest context îl are menţinerea programelor sociale:  Programul 

guvernamental Cornul şi laptele; asigurarea manualelor şcolare gratuite, acordarea rechizitelor şcolare 

gratuite; acordarea burselor de ajutor social; acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de 

calculatoare - Euro 200 
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Social 

La nivel demografic se remarcă o continuă scădere a populației școlare.  

Un risc identificat la nivelul comunităţii îl reprezintă creşterea numărului familiilor 

monoparentale, ce conduce indirect la creşterea fenomenului de abandon şcolar şi al ratei 

infracţionalităţii tinerilor. 

Se remarcă, în ultimul timp, un interes scăzut în ceea ce priveşte colaborarea şcoală-familie, 

deşi mai ale la părinţii elevilor din învăţământul gimnazial. Se observă că aşteptările părinţilor în ceea 

ce priveşte educaţia şi rolul şcolii sunt transferate exclusiv în sarcina  unităţii de învăţământ, rolul lor 

fiind mult diminuat.  

Parteneriatele educaţionale cu diferite instituţii din comunitate, precum şi activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare propuse, influenţează pozitiv dezvoltarea copiilor. 

Abordarea problemelor sociale existente, se face cu o seriozitate crescândă la nivel de şcoală, 

prin implementarea unor programe speciale pentru combaterea delincvenţei, drogurilor, alcoolismului, 

angajând în această muncă instituţii abilitate de la nivelul municipiului: Poliţie, Jandarmerie, ISU, 

Direcţia de sănătate.  

Factori favorabili Factori nefavorabili 

 Existenţa orelor de consiliere a 

părinţilor; 

 Existenţa cabinetului şcolar 

psihopedagogic;  

 Asigurarea accesului la educaţie a 

populaţiei de etnie rromă; 

 Atragerea de fonduri extrabugetare 

care să permită derularea unor proiecte 

sociale la nivelul şcolii; 

 Situaţia materială precară a familiilor 

multor copii şi migraţia în comunitatea 

europeană pentru ocuparea unui loc de 

muncă; 

 Şanse mici de integrare în rândul forţei 

de muncă ocupate a populaţiei cu studii 

medii, întrucât oferta existentă nu 

acoperă necesarul comunităţii; 

 

 

Factori favorabili Factori nefavorabili 

 Posibilitatea obţinerii unor resurse 

financiare extrabugetare din programe 

de finanţare realizate prin derularea 

unor proiecte în parteneriat; 

 Nivelul mediu al veniturilor pe familie 

sub nivelul mediu al veniturilor din U.E. 

 Structura industrială slabă şi nivelul 

scăzut al investiţiilor străine directe; 

 Migraţia masivă a forţei de muncă; 
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Tehnologic 

 Instituţia este dotată cu calculatoare, videoproiectoare care asigură o bună desfăşurarea a 

procesului instructiv-educativ al elevilor în cabinetul AeL, iar dotarea cu tehnica de birou este minimă 

(fax, imprimantă, xerox). Ministerul acordă sprijin unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate 

de calculator. Generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AeL, SEI) conduce la modernizarea 

actului educaţional tradiţional. 

Instituţia beneficiază de internet. Toate cadrele didactice utilizează calculatoarele şi internetul 

pentru accesarea de materiale educaţionale şi pregătire didactică, precum şi softuri educaţionale în 

activitatea la clasă. Copiii sunt stimulaţi şi acasă să lucreze cu calculatoarele, lucru care este benefic 

pentru dezvoltarea ulterioară, având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiei.  

 

Factori favorabili Factori nefavorabili 

 Creşterea rolului tehnologiilor 

informatice şi de comunicare în toate 

domeniile; 

 Crearea şi utilizarea unei baze 

naţionale de date referitoare la 

educaţie (SIIIR); 

 Crearea unor oportunităţi de instruire 

ce presupun învăţarea pe tot parcursul 

vieţii şi îmbunătăţirea cunoştinţelor 

profesionale; 

 Posibilitatea folosirii tehnologiilor 

multimedia şi a Internetului pentru 

facilita transmiterea informaţiilor;  

 Introducerea din anul şcolar 2014-

2015 a manualelor digitale; 

 Insuficienta pregătire a populaţiei pentru 

utilizarea programelor de calculator, 

chiar şi a celor mai uzuale (Microsoft 

Office); 

 Utilizarea computerelor şi mediilor 

virtuale de către adulţi pentru distracţie 

şi comunicare; 

 

 

Ecologic 

Instituţia noastră este aşezată într-o zonă centrală, ferită de poluare fonică sau a aerului, având 

în vedere contextul economic. Suntem preocupaţi de menţinerea unui mediu sănătos prin implicarea  

elevilor şcolii  în activităţi extraşcolare cu subiect ecologic: ecologizarea spaţiului verde din jur, 
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plantare, utilizarea de materiale refolosibile, acţiuni de reciclare şi colectare selectivă. Acestea s-au 

materializat în obţinerea repetată a ,,Steagului verde” și a statutului de Eco-Şcoală. 

 

V. ANALIZA SWOT 

 PUNCTE TARI:  

o Interes ridicat în  general în ceea ce priveşte pregătirea profesională; 

o Obţinerea, pentru a treia oară a distincţiei Steagul Verde şi a statutului de ECO-ŞCOALĂ 

o Condiţiile didactice sunt cel puţin acceptabile; 

o Întreaga activitate didactică se desfăşoară într-un singur schimb; 

o Existenţa microbuzului pentru transportul zilnic al elevilor din Ţarna Mare; 

o Funcţionarea eficientă a comisiilor metodice, a ariilor curriculare şi a compartimentelor; 

o Prestigiul şcolii ridicat datorită rezultatelor bune obţinute la fazele superioare ale concursurilor 

şcolare. 

o Iniţierea, participarea şi derularea unui numeric mare de proiecte şi activităţi educative. 

 

PUNCTE SLABE 

o Efectivul de elevi este scăzut;  

o Laboratorul AEL nu are încă numărul de computere necesar eficienţei maxime; 

o Parchetul din majoritatea spaţiilor didactice este deteriorat şi inestetic; 

o Numărul destul de mare al unor elevi lipsiţi de motivaţia învăţării; 

o Existenţa câtorva elevi care au devieri comportamentale;  

o Lipsa unui spaţiu de desfăşurare a activităţilor culturale la nivel de şcoală. 

 

OPORTUNITĂŢI 

o Accesul facil la informaţie; 

o Programul şcolii într-un singur schimb;  

o Existenţa Laboratorului AEL şi a altor laboratoare şi cabinete funcţionale; 

o Parteneriate cu Poliţia şi alte instituţii municipale; 

o Implicarea membrilor Asociaţiei Părinţilor  în activităţile şcolii; 

o Cadre didactice competente care se implică activ în realizarea activităţilor propuse; 

o Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea şi derularea de proiecte.  
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AMENINŢĂRI 

o Diminuarea populaţiei şcolare; 

o Resurse bugetare insuficiente pentru menţinerea şi îmbunătăţirea patrimoniului şcolar;  

o Motivaţia scăzută a personalului având în vedere salarizarea.  

o Numărul mare al elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

o Lipsa finanţării cauzată de criza financiară;  

IV. B.  DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN 

 

IV.B.1. Date de identificare a unităţii de învăţământ 

Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială  „Alexandru Ioan Cuza” 

Unitate de învăţământ din sistemul de stat 

Localitate/judeţ: Fălticeni / Suceava 

Adresa: Str. Nicu Gane, nr. 4 

Nivel de învăţământ: secundar inferior 

Limba de predare: Limba română 

Număr de clase: 21 (13 învăţământ primar, 8 învăţământ gimnazial) 

Număr de elevi: (la sfârşitul anului şcolar 2014-2015)  517 

Număr posturi didactice: 41 

Personal didactic  31 cadre didactice, din care 25 

titulare  

31  cadrea didactice dintre 

care 

            Invăţămât primar 12 (din 13); -21 au gradul didactic I, 

- 4 gradul didactic II,  

- 6 sunt definitivi; 

Invăţămât gimnazial  13 (din 18); 

0 5 10 15 20 25

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant
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Indicator A B Ax100/B 

a) Pondere personal didactic cu 

o vechime mai  mare de 4 ani 

Nr. cadre didactice cu o 

vechime mai mare de 4 ani 

Nr. total de 

cadre didactice 

Ponderea, %  

29 31 93,54 

b)Ponderea personalului cu 

gradul didactic I 

Nr. cadre didactice cu gradul 

didactic I 

Nr. total de 

cadre didactice 

Ponderea, %  

2 31 67,74 

c) Ponderea personalului cu 

gradul didactic II 

Nr. cadre didactice cu gradul 

didactic II 

Nr. total de 

cadre didactice 

Ponderea, %  

4 31 12,90 

d)Ponderea cadrelor didactice 

cu performanțe în activitatea 

metodico-științifică 

Ponderea cadrelor didactice 

cu performanțe în activitatea 

metodico-științifică 

Nr. total de 

cadre didactice 

Ponderea, %  

20 31 64,51 

e) Competențe în utilizarea 

calculatorului în rândul cadrelor 

dicatice 

Competențe în utilizarea 

calculatorului 

Nr. total de 

cadre didactice 

Ponderea, %  

31 31 100 

f)Ponderea cadrelor didactice cu 

gradație de merit 

Ponderea cadrelor didactice 

cu gradație de merit 

Nr. total de 

cadre didactice 

Ponderea, %  

6 31 19,35 

g) Ponderea cadrelor didactice 

cu performanţe 

Ponderea cadrelor didactice 

cu performanţe 

Nr. total de 

cadre didactice 

Ponderea, %  

26 31 83,87 

 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic cuprinde de la 1 septembrie 2015,  

- 1 contabil, 1 secretar, 1 bibliotecar (1/2 normă), 1 administrator IT, 1 administrator,  

- 3 persoane pentru îngrijire,  2 muncitori de întreţinere, 1 fochist şi 2 paznici.  

- Şcoala are asistentă medicală şi  psiholog şcolar (1/2 de normă). 

- Paza și siguranța școlii este asigurată de firmă de pază autorizată; terenul de sport al 

corpului A este împrejmuit cu gard de sârmă; terenul ce se află la corpul B, este deschis, 

deservind  și accesul angajaților de la Poliția comunitară; 



 

12 

 

Cod poştal: 725200 

Telefon/Fax/E-mail: 0230/542828, fax 0230/540900, e-mail: alicuza@yahoo.com 

 

IV.B.2. Istoricul şcolii este prestigios. Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” este cea mai 

veche şcoală din Fălticeni. Datorită dezvoltării  meşteşugurilor şi comerţului, la începutul sec. al XIX-

lea s-a simţit tot mai mult nevoia apariţiei şcolilor. Deşi în 1839 funcţionau în Fălticeni patru şcoli 

particulare, reprezentanţii calsei superioare ale acelei vremi, au hotărât înfiinţarea unei şcoli publice.  

 Astfel, în anul 1842 s-a înfiinţat “Şcoala Domnească” care funcţionează până în 1843; 

 În 1845 se reiau cursurile; 

 Din 1859, elevii şcolii catihetice vor studia la vechea “Şcoala Domnească”, astfel luând fiinţă 

Şcoala primară de băieţi nr. 1 din  Fălticeni; 

 În 1859, apare prin hotărârea ministrerului Şcoala publică de fete, sub numele de “şcoala 

filială”; 

 În 1900 se construieşte un local nou pe strada Sucevei, instituţia devenind şcoală mixtă; 

 În august 1948, cele două şcoli se contopesc sub denumirea de Şcoala elementară de 7 ani nr. 

1 Fălticeni; 

 Din 1959 se utilizează titulatura Şcoala elementară de 7 ani nr. 1 „Alexandru Ioan Cuză”; 

 După încheierea procesului de generalizare a învăţământului de 7 ani, din 1964 şcoala primeşte 

denumirea de Şcoala generală de 8 ani „Alexandru Ioan Cuză”; pentru prima dată, numele 

şcolii a fost celebrat pe 24 Ianuarie 1959, moment care sărbătorea centenarul Unirii. 

 În 2015, unitatea de învăţământ sărbătoreşte la 24 Ianuarie, 143 de ani de existenţă. 

 

IV.B.3. Resursa umană 

În anul şcolar 2015-2016, situaţia personalului didactic şi nedidactic / didactic auxiliar se 

regăseşte în tabelul următor: 

Personal Total Titulari Completare 

normă 

PCO Master 

Cadre didactice 31 25 4 1 10 

Didactic auxiliar 5 5 - - 4 

Personal nedidactic 8 8 - - - 

mailto:alicuza@zappmobile.ro
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Cadre didactice

Personal auxiliar

Personal nedidactic

 

Se remarcă numărul mare al acdrelor didactice cu gradul didactic I, dar şi participarea colegilor 

la procesul de reformă a învăţământului, colectivul didactic cuprinzând: 3 metodişti ISJ, 2 mentori, 5 

experţi în educaţie, 2 formatori, 3 responsabili ai cercurilor pedagogice, 2 membri în Consiliul 

consultativ al ISJ. 

 Interesul pentru formarea continuă şi dezvoltarea profesională a determinat participarea la 

numeroase activităţi metodice organizate la nivel local, judeţan şi naţional.  

Elevii  şcolii sunt repartizaţi în 22 de clase, din care 14 primare şi 8 gimnaziale. 

Numărul de elevi înregistraţi la începutul anului şcolar 2014 – 2015 a fost de  517, din care 335 

sunt cuprinşi în clasele CP I-IV şi 182  în clasele I-VIII. 

Clasa  A B C Total elevi             517 

CP 24 18 28 70 

335 

I 30 16 19 65 

II 30 21 - 51 

III  32 27 29 88 

IV 25 25 11 61 

V 20 18 - 38 

182 
VI 27 11 - 38 

VII 28 27 - 55 

VIII 25 27   - 52 

 

Aceşti elevi corespund Proiectului Planului de şcolatrizare, înaintat şi aprobat de ISJ  Suceava, 

în care se regăseşte şi prognoza corespunzătoare anului 2015-2016. 
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nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

TOTAL , din care: 14 336 3 70 3 65 2 51 3 87 3 61
învățământ de zi, din care: 14 336 3 70 3 65 2 51 3 87 3 61
învățământ simultan

învățământ cu frecvență 

redusă

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

TOTAL , din care: 13 323 2 50 3 70 3 65 2 51 3 87

învățământ de zi, din care: 13 323 2 50 3 70 3 65 2 51 3 87

învățământ simultan

învățământ cu frecvență 

redusă

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

TOTAL, din care: 8 181 2 38 2 38 2 53 2 52

învățământ de zi, din care: 8 181 2 38 2 38 2 53 2 52

învățământ simultan

învățământ cu frecvență 

redusă

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

TOTAL, din care: 8 180 2 50 2 39 2 38 2 53

învățământ de zi, din care: 8 180 2 50 2 39 2 38 2 53

învățământ simultan

învățământ cu frecvență 

redusă

PROIECTUL 

PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016

clasa a III-a clasa a IV-a

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

EXISTENT 2014-2015

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR
clasa pregătitoare clasa I clasa a II-a

din care :

clasa a IV-a

din care :

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

PROPUNERI 2015-2016

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR clasa pregătitoare clasa I clasa a III-aclasa a II-a

clasa a VIII-a

PROPUNERI 2015-2016

EXISTENT 2014-2015

TOTAL CLASE V-VIII

din care :

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a

TOTAL CLASE V-VIII

din care :

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a

 

O parte din elevii școlii provin din circumscripția școlară iar alții fac naveta, regăsindu-se în 

tabelul următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De unde face naveta Cu ce vine NR. ELEVI  
 

Preuteşti Maşină personală, transport în comun 13 
 

Boroaia Maşina personală 2 
 

Vadu Moldovei Maşina personală 3 

 
Hârtop Transport în comun 1 

 
Mihăieşti Transport în comun 1 

 
Podeni Maşina personală 1 

 Rădăşeni Transport în comun, maşină personală 9 

 Ţarna Mare, Petia Microbuzul școlii 23 

 
Buneşti Maşină personală 2  

Fălticeni, Șoldăneşti, Oprişeni Microbuzul școlii,transport în comun 10 
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Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Personal  didactic  calificat  în  

proporţie  de  100% ; 

 Ponderea  cadrelor  didactice  titulare  

cu  gr. I  este  de  67,74%; 

 Climat  educaţional  favorabil, 

stimulativ, deschis  datorită  existenţei  

unor  relaţii  interpersonale  bazate  pe  

respect ; 

 Colaborarea instituţională eficientă 

între unităţile şcolare din localitate; 

 Cadre  didactice  cu  performanţe  în  

activităţile  didactice  83,87% ; 

 Implicarea  tuturor  cadrelor  didactice  

în  activităţi  ale  comisiilor  cu  

caracter  temporar  şi  permanent; 

 Personalul  didactic, didactic  auxiliar  

şi nedidactic  răspunde  exigenţelor  

actuale; 

 Rezultate notabile obţinute la 

concursurile şcolare; 

 Interesul manifestat de majoritatea 

cadrelor didactice pentru 

autoperfecţionare; 

 Recompensarea elevilor cu 

performanţe la olimpiade şi concursuri 

şcolare şi a cadrelor didactice 

coordonatoare de către Primăria 

Municipiului Fălticeni; 

 Implicarea Asociaţiei de Părinţi „Artur 

Gorovei” în premierea elevilor cu 

 Rezistenţa  la  schimbare  a  unor  cadre  

didactice; 

 Număr  insuficient  de  personal  de  

îngrijire, care  nu  este  angajat  în  

raport  cu  suprafaţa  de  curăţenie  şi  

pază; 

 Conservatorism, rutină  în  organizarea  

şi  desfăşurarea  activităţilor  de  către  

unele  cadre  didactice; 

 Implicare  slabă  a  cadrelor  didactice  

în  activităţi  de  cercetare  

psihopedagogică; 

 Relaţia profesor-elev deficitară: uneori 

prea rigidă, distantă, alteori nepermis de 

tolerantă; 

 Relaţionare deficitară în ceea ce priveşte 

colaborarea cu adulţii; 

 Prezenţa la şcoală a părinţilor este 

legată, de cele mai multe ori, de aspecte 

negative din activitatea copilului; 

 Inconsecvenţă în comunicarea profesor-

părinte; 

 Lipsa competiţiilor fără finanţare, mai 

ales la învăţământul primar; 

 Dezinteres pentru învăţarea continuă, cu 

accent pe disciplinele incluse în evaluări 

naţionale; 
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rezultate notabile la nivelul instituţiei; 

 Frecvenţă  bună  a  copiilor  la  

activităţile  din  şcoală. 

Oportunităţi Ameninăţri  

 Interesul  cadrelor  didactice  pentru  

formarea  continuă  prin  varietatea  

cursurilor  de  perfecţionare ; 

 Implicarea  părinţilor  în  viaţa  şi  

activitatea  şcolii; 

 Dezvoltarea resurselor informaţionale 

şi optimizarea utilizării acestora; 

 Numărul mare de activităţi 

extraşcolare de la nivelul instituţiei, 

care valorifică interesele elevilor şi ale 

părinţilor; 

 Funcţionarea cabinetului de asistenţă 

psihopedagogică şi oferirea de 

alternative în cea ce priveşte educaţia, 

consilierea şi orientarea şcolară, dar şi  

deschidere pentru activităţi cu părinţii; 

 Existenţa unui parteneriat şcoală-

familie concretizat prin funcţionarea 

asociaţiilor de la nivelul instituţiei; 

 Slaba implicare a familiei în educarea 

copiilor, datorată în mare măsură 

plecării în străinătate a părinţilor; 

 Scăderea capacităţii părinţilor de a 

interveni corect în atenuarea 

comportamentului propriului copil; 

 Slaba  motivare  financiară  a  cadrelor  

didactice; 

 Tendinţa părinţilor de a învinovăţi, în 

primul rând, şcoala pentru eşecul 

copilului; 

 Creşterea numărului de părinţi care 

consideră că este suficientă stabilitaea 

economică, în defavoarea comunicării 

reale cu propriul copil;  

 Slaba implicare a părinţilor elevilor cu 

probleme la învăţătură şi disciplină; 

 Tratarea cu dezinteres de către familie a 

problemelor de natură comportamentală 

şi emoţională a copiilor; 

 Volumul mare de sarcini ce revin 

cadrului didactic, din domenii de 

competenţă care nu sunt acoperite în 

formarea iniţială; 

 Gradul ridicat de dificultate al unor 

probe de concurs, duce la slaba 

implicare a elevilort capabili de 

performanţă; 



 

17 

 

 Dezinteres pentru aprofundarea 

temeinică a cunoştinţelor în detrimentul 

obţinerii de note mari; 

 

IV.B.4. Resursele curriculare 

Pe lângă curriculumul nucleu, obligatoriu, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice şi având ca finalitate formarea competenţelor, în cadrul curriculumului la decizia şcolii 

anual, sunt cuprinse discipline opţionale cu caracter umanist sau real, pentru dezvoltarea abilităţilor 

intelectuale sau cu caracter educativ, determinate de solicitările elevilor şi de posibilităţile şcolii, pliate 

pe nevoile şi realităţile sociale şi particulare ale comunităţii. Suntem interesați de elaborarea unei oferte 

educaţionale care să ne individualizeze, să ne personalizeze, să fie atrăgătoare pentru elevi, părinţi şi 

pliată pe realitățile comunității. 

Nr. 

Crt. 
Disciplina  Clasa 

Nr. 

ore 

Dura

ta 
Tipul de opţional 

Numele şi 

prenumele  

propunătorului 

1  Lumea mea IV A 1 1 an 
La nivelul mai multor 

arii curriculare 
Negre Adriana 

2  
Matematică distractivă 

 
IV B 1 1 an 

La nivelul ariei 

curriculare 
Trişi Alexandrina 

3  Caligrafie IV C 1 1 an 
La nivelul mai multor 

arii curriculare 
Pavăl Luminiţa 

4  
Prietenul meu, 

calculatorul 
V B 1 1 an 

La nivelul ariei 

curriculare 
Tumuleanu 

Alexandra 

5  Teatru pentru copii VI A 1 1 an 
La nivelul ariei 

curriculare 
Păduraru Simona 

6  Develop your English! VI B  1 1 an 
La nivelul ariei 

curriculare 
Ciornei Alina 

7  
Prietenul meu, 

calculatorul  
VII A 1 1 an 

La nivelul ariei 

curriculare 

Tumuleanu 

Alexandra 

8  Ştiinţa şi viaţa VII B 1 1 an 
La nivelul ariei 

curriculare 
Arcip Ana 

9  Învăţare eficientă VIII A 1 1 an La nivelul disciplinei Balaci Gheorghiţa 

10  Ştiinţa matematicii VIII B 1 1 an La nivelul disciplinei 
Tumuleanu 

Alexandra 

11  
Civilizaţie şi cultură 

britanică  
V A 1 1 an 

La nivelul disciplinei 

(intensiv-lb. engleză) 
Nisioi Brînduşa 

 

Transpunerea în practică a Planului managerial al instituţiei s-a realizat şi prin activitatea 

elaborată a Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. Astfel, 



 

18 

 

activităţile desfăşurate cu profesorii şi cu elevii şcolii, diversele parteneriate încheiate, colaborările cu 

diferite instituţii, orele de consiliere şi orientare şcolară, au condus la realizarea educaţiei pentru valori. 

 

Oferta educaţională       

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun: 

 Predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive, utilizându-se strategii didactice noi şi metode de 

evaluare performante; 

 Dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circulaţie internaţională se asigură prin 

studiul a trei limbi străine (lb. engleză, lb. franceză, lb. germană); 

 Formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin asigurarea 

cunoştinţelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a internetului (oferta instituţiei include 

ore TIC la clasele din învăţământul gimnazial); 

Având sprijinul informaticianului, laboratorul AeL este utilizat frecvent pentru aplicarea 

programului S.E.I., dar şi pentru multe alte activităţi didactice în care sunt folosite calculatoarele.  

Au fost elaborate un mare număr de proiecte şi programe cu scop educativ şi în vederea  

dezvoltării relaţionale cu parteneri interni şi externi. Proiectele şi programele ce antrenează majoritatea 

elevilor şi a cadrelor didactice sunt: Eco-Şcoala, proiectul pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

,,Să spunem NU violenţei !’’, Ziua Europei – My Europe, “Magia Mărţişorului”, Ziua porţilor deschise, 

“Şansa de a dărui” etc.  

Beneficierii direcţi sunt elevii, de aceea şi gradul de implicare este ridicat în cadrul acestor 

manifestări. La nivel de şcoală s-a constatat o înregistrare riguroasă a proiectelor şi parteneriatelor 

derulate. 

Instituţii partenere în realizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare:  

a) LET’S DO IT!- campanii de ecologizare, CCDG- activităţi cu specific ecologic; 

b) Salvaţi Copiii Suceava- proiecte privind prevenirea abandonului şcolar, a excluderii sociale şi a 

integrării cu succes în viaţa comunităţii, POLIŢIE, ISU, Şcoala de Subofiţeri jandarmi Fălticeni, 

Biserica, Primăria- promovarea comportamentelor civice şi  activităţi de prevenţie a delincvenţei 

juvenile;  

c) Asociaţia Culturală Fălticeni şi alte instituţii de învăţământ de la nivel local,  judeţean, 

naţional/internaţional – activităţi de valorificare a aptitudinilor artistico-plastice şi literare; 

d) Asociaţia SMART, Asociaţia pentru Tineret Olimp (Eurojunior), Asociaţia Olimpiadele 

Cunoaşterii, PARALELA 45, Fundaţia pentru Integrare europeană (concursul Cangurul), Editura 
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CD Press, Asociaţia Manageri Fără Frontiere, organizatorul concursului matematic  Euclid, 

Fundaţia de Evaluare în Educaţie organizator al concursurilor şcolare Evaluare în educaţie- ce 

valorifică achiziţii specifice disciplinelor şcolare. 

 

ANALIZĂ SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Şcoala  aplică  Curriculum  Naţional  prin  

intermediul  unui  program  flexibil  şi  

creativ; 

 Cadrele didactice selectează  conţinuturi  

din  domenii  variate  ţinând  cont  de  

interesele  copiilor, de  nivelul  de  

dezvoltare  globală, de  evenimentele  

socio-economice  şi  culturale  specifice  

zonei; 

 Curriculum  la  decizia  şcolii  cuprinde  

activităţi  opţionale  şi  dezvoltă  teme  la  

nivelul  mai  multor  arii  curriculare  sau  

nivelul  unei  arii  curriculare; 

 Înfiinţarea celor 2/3 clase pregătitoare 

pentru  a asimila copiii de 6 ani; 

 Existenţa unei viziuni unitare asupra 

activităţii şcolare şi extraşcolare; 

 Nu  există  spaţii  special  amenajate  

pentru  desfăşurarea  activităţilor  

cultural -artistice ; 

 Resurse  limitate  pentru  realizarea  

CDŞ-ului ; 

 

Oportunităţi Ameninăţri  

 Existenţa  unor  proiecte  şi  programe  

educaţionale  accesibile  învăţământului  

şcolar; 

 Disponibilitate  din  partea  

reprezentanţilor  din  comunitatea  locală  

de  a  participa  la  activităţi  educative  şi  

extracurriculare  de la nivelul şcolii; 

 Curriculumul  de  bază  aglomerat; 

 Necesitatea  derulării  unor  cursuri  

de  formare  pe  tema  noului  

curriculum, mai ales pentru cadrele 

care preiau clasele pregătitoare; 

 Neconcordanţă între conţinutul 

programei de la clasele ce susţin 

evaluări naţionale; 
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IV.B.5. Resurse financiare şi baza materială 

Resursele materiale  

În anul școlar 2014-2015 cei 517 de elevi au învățat într-un singur schimb, în cele două corpuri, 

după cum urmează: 

 corpul A- cel nou, cuprinzând 16 săli de clasă, cabinetul de desen, laboratorul de chimie, 

cabinetul de biologie, laboratorul AeL, cabinetul de socio-umane; 

 corpul B- clădirea veche, unde se află 3 clase primare, sala de sport și biblioteca; 

În prezent instituţia funcţionează cu  3 clasele pregătitoare, 11 clase primare şi  8 gimnaziale, cu 

învăţământ de zi, în două corpuri de clădire, cu o suprafaţă totală de 2688 mp, din care 972 mp pentru 

clădirea veche şi 1716 mp pentru clădirea nouă. 

În cele două corpuri există 27 de spaţii pentru instruirea elevilor, din care: 4 laboratoare, 6 

cabinete, o bibliotecă, o sală  pentru educaţie fizică şi două terenuri de sport. Alte spaţii au ca destinaţie 

cabinetul medical şi cel psihopedagogic. A fost amenajat un spaţiu corespunzător proiectului Lapte şi 

corn, destinat elevilor instituţiei.În vara anului 2015 s-a reamenajat un spaţiu de depozitare/magazie. 

Cele două centrale termice (corespunzătoarecelor două corpuride clădire) se găsaesc în spaţii special 

amenajate, conform normativelor impuse de legislaţia în vigoare. 

Siguranţa elevilor este asigurată de personalul instituţiei care este sprijinit de serviciile unei 

firme de pază autorizată, ce contribuie la asigurarea unui climat adecvat procesuluzi instructiv-

educativ.  

Din cele două locaţii, doar corpul de clădire principal beneficiazăă de o împrejmuire cu gard de 

sârmă, ce leimitează proprietatea şcolii de vecini. In cazul clădirii B, amplasarea unei astfel de 

delimitări nu este posibilă, deoarece în acelaşi spaţiu se regăseşte şi corpul instituţiei Poliţiei 

Comunitare. 

Şcoala este racordată la internet şi are un laborator AeL dotat cu 25 de calculatoare noi (din 

2014). 

Respectând prevederile metodologiilor de evaluare din ultimii ani, şcoala a fost dotată cu : 3 

camere video exterioare, 11 camere pentru interior ce vor fi dublate ce echipamente audio (cele 

existente în sălile de examen). 

Biblioteca este o resursă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite elevilor. 

Spaţiul destinat bibliotecii este la acest moment într-un loc necorespunzător, nefiind compartimentat 

conform reglementărilor specifice. Faptul că se află într-un corp ce presupune deplasarea elevilor, 

dublat de faptul că avem ½ normă bibliotecar, implică un număr redus de cititori din rândul acestora; 
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predominante sunt activităţile şi proiectele la nivelul instituţiei  din cadrul Săptămânii Şcoala Altfel. 

Dotarea acestui spaţiu cu tehnică modernă este minimală. Anual, fondul de carte este îmbunătăţit prin 

donaţii ale Asociaţiei de Părinţi “Artur Gorovei” sau în urma derulării unor proiecte cu acest scop. 

Nr. volume 

existente 

Număr elevi 

înscrişi 

Nr. cititori 

anual 

Nr. profesori Nr. volume noi din donaţii şi 

achiziţii anual 

15 000 400 350 45 50-100 

 

Elevii din suburbia Ţarna Mare fac naveta gratuit, cu microbuzul şcolii primit de la Guvern în 

2007, ce a avut nevoie de reparaţii numeroase, care au dus la creşterea nivelului de uzură. 

Starea clădirilor: 

 ambele corpuri beneficiază de autorizaţie de funcţionare din punt de vedere igienico-sanitar; 

 deşi corpul B este unul ce este inclus pe lista monumentelor istorice, a beneficiat de 

modernizarea spaţiilor destinate claselor pregătitoare (mobilier, mochetare, instalaţie electrică), 

de creşterea confortului prin schimbarea tâmplăriei (uşi şi geamuri exterioare) şi de achiziţia 

unei centrale termice individuală; 

 corpul A dispune de spaţii şcolare ce se încadrează în normele de igienă corespunzătoare; 

 igienizarea sălilor de clasă s-a realizat în fiecare vară cu personalul propriu, creându-se un 

climat proprice derulării activităţilor educative; 

 în vara anului 2015 s-a asigurat un spaţiu destinat centralei termice pentru corpul A, inclus în 

proiectele de investiţie de la Bugetul Local; 

 se află în derulare un proiect ce urmăreşte amenajarea unui spaţiu de joacă destinat elevilor 

şcolii pe terenul aflat în apropierea corpului B; 

Utilităţi: 

 racordarea la energie electrică, apă, canalizare; 

 şcoala are două instalaţii termice pe bază de gaz metan; 

Repartizarea claselor se regăşte în planurile următoare: 

 

În anul școlar 2014-2015, cele 22 de clase au învățat într-un singur schimb, în cele două corpuri, 

după cum urmează: 
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Resurse financiare  

Administraţia locală sprijină şcoala în măsura posibilităţilor financiare ale municipiului, la 

limita inferioară a funcţionalităţii.  

Unii părinţi dovedesc solicitudine în ceea ce priveşte colaborarea în vederea asigurării 

condiţiilor optime pentru activităţile didactice, fiind receptivi la nevoile şcolii, dar rezolvarea 

problemelor necesită fonduri mult mai mari. Acest lucru este demonstrat prin susținerea cu donații de 

2% din impozitul pe venit de către Asociația „Artur Gorovei”. 

Utilizarea fondurilor donate prin Asociaţia Părinţilor, se regăseşte mai jos: 

 reamenajarea băilor din corpul A (7 000 lei); 

 achiziţionarea de  tehnică modernă pentru dotarea Ael, cancelarie şi derularea programului 

clasei a V-a cu regim intensiv (5 calculatoare, 1 TV LCD, 2 videoproiectoare); 

 sporirea confortului spaţiului unor clase dce elevi (văruit, lăcuit, izolarea pereţilor); 

 premierea elevilor cu rezultate deosebite la sfârşit de an şcolar; 

 asigurarea de recompense materiale claselor ce s-au evidenţiat la diferite concursuri la nivel de 

instituţie/localitate; 
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Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Există  spaţii  şcolare  ce  se  încadrează  în  

normele  igienico-sanitare ; 

 Şcoala dispune  de  fonduri  extrabugetare 

prin Asociaţia „Artur Gorovei”; 

 Învăţământ într-un singur schimb; 

 Existenţa unor echipamnte audio-video şi a 

tehnicii moderne; 

 Funcţionarea unor spaţii distinte pentru: 

bibliotecă, cabinet medical şi a celui 

psihopedagogic; 

 Uzura  fizică  şi  morală  parţială  a  

mobilierului  din  dotare ; 

 Nu  există  sală  de  spectacole; 

 Spaţiul destinat educaţiei fizice este 

insuficient; 

 Nu  există  fonduri  financiare  suficiente  

pentru  dotarea  spaţiilor; 

 Insuficienta sumă alocată școlii în urma 

aplicării formulei de calcul „plata per elev”; 

 Fonduri nealocate prin Bugetul Local pentru 

achiziţie de carte ce intră în gestiunea 

bibliotecii; 

 Amplasarea bibliotecii într-un spaţiu 

necorespunzător, în corpul B, diferit de cel în 

care învață grupul țintă de cititori; 

  Necesitatea înlocuirii sau reparației capitale a 

instalației termice din corpul A; 

 Transformarea laboratoarelor/cabinetelor în 

săli de clasă; 

 Nu  există un  cabinet  logopedic,  cabinete  

metodice, CDI;  

Oportunităţi Ameninţări 

 Descentralizarea  şi  autonomia  unităţilor ; 

 Parteneriate  cu  Primăria  Fălticeni  şi  cu  

alte  instituţii  care  pot  sprijini  financiar  

școala; 

 Identificarea  părinţilor  cu  posibilităţi  

financiare  care  doresc  să  ajute  școala; 

 Implicarea în buna desfășurare a activității 

din școală a fondurilor colectate prin donații 

 Limitarea  fondurilor  băneşti  conduce  la  

înterţinerea cu dificultate a spaţiilor  

destinate  activităţilor  şcolare; 

 Ritmul  accelerat  al  tehnologiei  conduce  

la  uzura  morală  a  echipamentelor  

existente; 

 Centrala veche din corpului A; 

 Resurse financiare insuficiente pentru 
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ale părinților din cota de 2% din TVA; 

 Acţiuni  de  popularizarea  activităţii  

instituţiei  prin mijloacele mass-media. 

repararea integrală a acoperişului corpului 

A;  

 Uzura mobilierului şcolar şi dificultatea 

achiziţionării unei noi baze materiale; 

 Gradul redus de conştiinţă al elevilor în 

ceea ce priveşte păstrarea bunurilor şcolii; 

 Lipsa manualelor corespunzătoare noilor 

programe conduce la achiziţia de auxiliare, 

fapt ce cotravine reglementărilor legale; 
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IV.B.6. Relaţii sistemice, comunitare şi internaţionale 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 Existenţa  unor  protocoale  de  

colaborare  cu  instituţii  de  cultură, 

artă, ONG-uri, care  sprijină  derularea  

unor  acţiuni; 

 Participarea în cadrul programelor  

educaţionale  zonale, naţionale  şi  

internaţionale ; 

 Prezenţa  Consiliului  Reprezentativ  al  

Părinţilor  în  unitate  favorizează  o  

bună  coordonare  a  activităţilor  

educative  şi  extracurriculare; 

 existenţa  parteneriatelor  cu  şcolile  şi  

colegiile  din  municipiu; 

 colaborarea şcolii cu instituţii 

furnizoare de programe educaţionale 

pentru elevi (cursuri de limbă engleză); 

 angrenarea şcolii în parteneriate cu 

structuri ale administraţiei locale 

(Primăria, Poliţia Comunitară, 

Jandarmeria); 

 Dificultăţi în atragerea de parteneri-

agenţi economici; 

 Influenţa negativă a mediului extern 

asupra elevilor; 

 Influenţa nefastă a canalelor de 

comunicare media care oferă false 

modele; 

 Lipsa proiectelor cu finanţare 

extrabugetară; 

 Carenţe în atitudinea şi 

comportamentul unor părinţi în 

relaţionarea cu instituţia; 

 Insuficienta promovare a calităţii 

actului educativ în rândul părinţilor de 

la gimnaziu; 

Oportunităţi Ameninăţri 

 Amplasarea  şcolii în  centrul civic al 

oraşului, favorizează incluziunea 

tuturor copiilor; 

 Sprijin financiar acordat şcolii prin 

Asociaţia părinţilor „Artur Gorovei”; 

 Promovarea activităților și acțiunilor de 

la nivelul școlii prin canale mass-

 Timpul  limitat  al  părinţilor  şi  lipsa  

acordării  atenţiei  în  relaţiile  cu  

copilul  pot  să  influenţeze  negativ  

educaţia  acestuia; 

 Desfiinţarea  unor  instituţii  partenere  

sau  reorganizarea  lor  poate  afecta  

bunul  mers  al  acţiunii  de  parteneriat; 
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media; 

 disponibilitatea şi implicarea cadrelor 

didactice în organizarea Programului 

Şcoală după şcoală; 

 

 Problemele severe cu care se confruntă 

unele familii, inclusiv marginalizarea 

sau automarginalizarea unor familii 

defavorizate; 

 Neacceptarea de către părinţi a 

limitelor de dezvoltare cognitivă şi 

emoţională a propriilor copii, duce la 

refuzul solicitării ajutorului specializat 

oferit de instituţii partenere (CJRAE);  

 

 Colaborarea cu CJRAE s-a concretizat în activităţi fructuoase4 cu reprezentanta acestei 

instituţii, care a pus la dispoziţia elevilor şi părinţilor întâlniri periodice, consiliere şi orientare şcolară, 

medierea conflictelor, aplicarea bateriilor de teste, evaluarea psihosomatică a copiilor de vârstă 

preşcolară. Notaqbile sunt implicarea în acţiunile întreprinse cu reprezentanţii părinţilor, chestiuonare 

aplicate în vederea gradului de satisfacţie al educabililor, cât şi al depistării comportamente lor 

inadecvate în rândul elevilor. Alt avantaj îl constituie implicarea în soluţionarea concretă a situaţiilor 

dificile, depistate la nivelul colectivităţii. 

 Complexitatea activităţii instituţiei, presupune existenţa mai multor categorii de personal, ceea 

ce impune armonizarea relaţiilor dintre membrii acestora. Relaţiile dintre conducere şi ceilalţi actanţi ai 

organizaţiei sunt într-o continuă evoluţie, ce poate modifica climatul de muncă, influenţând pozitiv sau 

negativ rezultatele activităţii prestate.  De aceea, o importanţă deosebită, o reprezintă comportamentul 

uman în exercitarea actului de conducere, motivarea acţiunii manageriale şi crearea unei relaţii 

profesionale, care să menţină coeziunea colectivului. Liderul de sindicat realizează coeziunea dintre 

structurile decizionale şi personal, participând la întâlnirile Consiliului de Admiinstraţie şi reprezentând 

interesele personalullui angajat. 

 Pot fi conturate câteva direcţii de acţiune al căror scop este perfecţionarea relaţiilor interumane, 

în cadrul instituţiei: 

 Aportul fiecărui individ în atingerea ţintelor propuse; 

 Schimb de idei bazat pe încredere şi sinceritate; 

 Comunicare deschisă între echipa managerială şi ceilalţi angajaţi; 

 Implicarea tutror salariaţilor în responsabilităţi echitabile; 
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 Promovarea imaginii instituţiei şi asumarea acestui obiectiv de către ecipa managerială şi 

ceilalţi membri ai colectivului. 

Reuşita colaborării echipă managerială-colectiv, este garantată de normele deontologiei 

profesionale: competenţă, dorinţă de afirmare, iniţiativă, dragostea de profesie şi respect pentru 

beneficiarii actuuli educativ. 

 

 

 

 

 

V. ŢINTE STRATEGICE 

 

S1. Promovarea unui învăţământ care să vizeze creşterea calităţii actului 

educaţional; 

S2. Asigurarea condiţiilor de participare la programe educaţionale centrate pe 

formarea competenţelor şi pe obţinerea performanţei; 

S3. Dezvoltarea bazei materiale;  

S4. Optimizarea relaţiilor intersistemice; 

S5. Îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-familie; 
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V.1. Corelarea ŢINTELOR STRATEGICE cu OPŢIUNILE 

 

S1. Promovarea unui învăţământ care să vizeze creşterea calităţii actului educaţional; 

Opţiuni strategice 

curriculare 

 Proiectarea curriculumului respectând cerinţele metodologice în 

vigoare; 

 Aplicarea unui curriculum individualizat, respectând 
particularităţile clasei, în pliat pe metodele activ-participative; 

 Proiectarea unui CDŞ atractiv şi flexibil; 

 Proiectarea activităţilor educative extraşcolare; 

 Promovarea unui învăţământ modern, integrat, centrat pe 
interesele elevului; 

  

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

 Implicarea personalului didactic în activităţi de formare continuă, 
care să urmărescă creşterea actului educativ; 

 Motivarea elevilor şi cadrelor didactice pentru implicare în 
activitate de performanţă; 

 Angajarea personalului calificat, cu statut de titular al şcolii; 

 Îndrumarea şi monitorizarea activităţii didactice;  

 Creşterea interesului pentru pregătirea profesională prin obţinerea 
gradelor didactice; 

  

Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

 Asigurarea elevilor şi cadrelor didactice la baza materială a şcolii; 

 Crearea unei strategii care să urmărescă înnoirea constantă a 
tehnicii moderne, atât a cabinetului AeL, cât şi a claselor de elevi; 

 Imbogăţirea fondului de carte ce intră în dotarea bibliotecii; 

 Atragerea de fonduri extrabugetare în vederea asigurării unui 
climat propice actului educaţional modern şi atractiv; 

 Asigurarea de resurse materiale în vederea recompensării 
performanţelor obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, pentru 

elevi şi cadre didactice; 

  

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

 Iniţierea de parteneriate cu instituţiile de cultură de la nivel local, 
judeţean şi naţional/internaţional; 

 Facilitarea schimburilor de experienţă între elevi, cadre didactice, 
părinţi, alţi parteneri educaţionali prin activităţi educative 

extraşcolare variate; 

 Mediatizarea continuă pe site-ul şcolii şi în mass-media a 

activităţilor derulate şi rezultatelor obţinute; 

 Realizarea de proiecte extraşcolare în parteneriat cu instituţii de la 
nivelul comunităţii; 

 Promovarea ofertei curriculare pe site-ul şcolii; 
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S2. Asigurarea condiţiilor de participare la programe educaţionale centrate pe formarea 

competenţelor şi pe obţinerea performanţei; 

Opţiuni strategice 

curriculare 

 Aplicarea unui curriculum integrat pentru clasele învăţământului 

primar, aflat în plină reformă; 

 Predarea cu accent pe formarea competenţelor şi pe valorizarea 
aptitudinilor individuale; 

 Trasarea unui învăţământ incluziv pentru elevii cu cerinţe 
educative speciale; 

 Depistarea elevilor cu potenţial în obţinerea de performanţe la 

concursuri şi olimpiade şcolare şi includerea lor în activităţi de 

obţinere a unor performanţe şcolare; 

 Promovarea unui act educativ axat pe performanţă, care să 
valorifice potenţialul individului, corelat cu profesionalismul 

cadrelor didactice; 

  

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

 Participarea la programe şi proiecte de reformă curriculară, pentru 
toate cadrele didactice de la clasa pregătotoare; 

 Încadrarea cu personal didactic ce cultivă şi promovează 
performanţa şcolară; 

 Disponibilitatea cadrelor didactice în proiectarea şi organizarea de 
activităţi educative ce urmăresc reuşita şcolară şi implicare în 

acţiuni la nivel de şcoală, localitate/judeţ; 

 Iniţierea de proiecte şcolare pentru elevii capabili de performanţă; 

 Monitorizarea şi îndrumarea elevilor din categoria celor ce 
întâmpină rămâneri în urmă la învăţare; 

 

Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

 Asigurarea manualelor digitale pentru clasele ce beneficiază de 

editarea acestora; 

 Dotarea claselor cu tehnică modernă, pentru a facilita utilizarea 
manualeleor digitale şât şi a promova lecţii interactive atractive; 

 Dotarea şi îmbogăţirea inventarului de la cabinetul AeL prin 
creşterea numărului de calculatoare şi aparatură nouă; 

 Creşterea investiţiilor în material didactic pentru clasele primare; 

 Asigurarea de materiale, culegeri, dicţionare pentru cercurile ce 
funcţionează la nivel de şcoală; 

 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

 Implicarea comunităţii locale în recompensarea performanţelor 

obţinute de elevi şi profesori la concursuri şi olimpiade şcolare; 

 Atragerea părinţior în viaţa şcolii ca parteneri viabili; 

 Promovarea activităţilor educative pe canalele de comunicare 
online şi în presa scrisă; 
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S3. Dezvoltarea bazei materiale;  

Opţiuni strategice 

curriculare 

 Inventarierea necesarului de resurse curriculare, de auxiliare, 

cărţi, culegeri şi mijloace de învăţământ pentru toate disciplinele; 

 Încadrarea în condiţiile legii, în vederea redactării proiectelor de 

finanţare, cu scopul reabilitării clădirilor unităţii şcolare; 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

 Angajarea cu personal specializat, care să răspundă de 

compartimentele administrativ, financiar-contabil, informatic; 

 Valorificarea experienţei metodice a  cadrelor didactice şi 

constituirea unor echipe de lucru, în vederea creării de material 

didactic, de produse care să corespundă unui învăţământ modern; 

 Crearea de lecţii pentru sistemul Ael, care să permită creşterea 

gradului de implicare a elevilor în lecţiile de predare-învăţare-

evaluare; 

Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

 Asigurarea accesului la resursele informaţionale în format tipărit 

sau online; 

 Dotarea cu camere video şi audio a sălilor în care  se susţin 

examene naţionale; 

 Asigurarea cu aparatură care să permită desfăşurarea în condiţii 

optime a evaluării fiale de la clasele 2,4,6; 

 Achiziţionarea de softuri specializate pentru toate disciplinele, 

astfel încât redarea informaţiilor  sî capete un caracter dinamic şi 

să răspundă nevoilor informaţionale; 

 Stabilirea priorităţilor pe termen mediu şi lumg în utilizarea 

resurselor financiare provenite  din cele trei surse de finanţare 

(buget de stat, buget local, venituri proprii); 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

 Colaborarea cu persoane abilitate din instituţiile locale (Primărie,) 

în demersuri ce vizează proiecte de investiţii liu reparaţii pentru 

cele două corpuri de clădire; 

 Colaborarea cu firme abilitate de consiliere juridică şi financiară 

în vederea depunerii unor proiecte de finaţare; 
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S4. Optimizarea relaţiilor intersistemice; 

Opţiuni strategice 

curriculare 

 Redactarea unor proiecte educative în vederea dezvoltării unor 

relaţii la nivel local, judeţean/naţional care să răspumdă 

domeniilor de interes al unităţii;  

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

 Crearea unui climat de muncă pozitiv, motivant, pentru fiecare 

categorie de personal; 

 Abordarea unui stil managerial (la nivelul instituţiei, catedrelor, 

claselor) eficient,flexibil , axat să valorifice experienţa magerială 

a colegilor; 

 Implicarea partenerilor sociali în viaţa şcolii şi asigurarea 

posibilităţii de influenţa deciziile de la nivelul instituţiei; 

 Promovarea unui parteneriat eficient şcoală – familie; 

Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

 Implicaea Asociaţiei de Părinţi „Artur Gorovei” în derularea 

proiectelor de la nivelul instituţiei; 

 Susţinerea financiară a unor programe şi proiecte derulate în 

parteneriat cu instituţiile din comunitatea locală; 

 Atragerea de fonduri extrabugetare; 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

 Creşterea responsabilităţii unităţii de învăţământ faţă de 

beneficiarii educaţiei şi diversificarea implicării acesteia în viaţa 

comunităţii locale; 

 Implicarea în parteneriate pe bază de proiecte şi contracte cu 

instituţii, asociaţii, fundaţii şi agenţi economici în scopul realizării 

obiectivelor unităţii şcolare; 

 

S5. Îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-familie; 

Opţiuni strategice 

curriculare 

 Derularea unor activităţi de suport educaţional şi de consiliere a 

părinţilor; 

 Planificarea şedinţelor şi a orelor de consiliere psihopedagogică a 

părinţilor 

 Redactarea de proiecte, programe educative privind sprijinirea 

copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, prevenirea absenteismului 
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şi a comportamentelor deviante, a consumului de alcool şi de 

tutun; 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 

 Îmbunătăţirea comunicării cu familia elevului; 

 Consilierea cadrelor didactice în vederea redactării şi a derulării 

de proiecte în parteneriat cu Asociaţia de Părinţi; 

 Valorificarea părinţilor ca resurse în programul de consiliere şi 

orientare şcolară; 

 Implicarea părinţilor în actul decizional la nivelul instituţiei; 

Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

 Derularea şi susţinerea financiară a unor proiecte având ca 

partener Asociaţia Părinţilor; 

 Implicarea părinţilor în activităţi de îmbunătăţire a bazei materiale 

a şcolii; 

 Susţinerea financiară a unor programe derulate în parteneriat cu 

instituţii din comunitatea locală; 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

 Adaptarae permanentă a procesului instructiv-educativ care să 

corespundă aşteptărilor educabililor; 

 Corelarea finalităţilor educaţiei cu nevoile societăţii actuale; 
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V.2. Corelarea ŢINTELOR STRATEGICE cu REZULTATELE AŞTEPTATE 

 

 

Nr. 

crt. 

Ţinta strategică Rezultate aşteptate Termene Responsabili 

1.  Promovarea 

unui învăţământ 

care să vizeze 

creşterea 

calităţii actului 

educaţional; 

 Creşterea cu 5% a ponderii elevilor cu medii generale 

situate între 9 şi 10; 

 Diminuarea cu 5% a ponderii elevilor cu medii 

generale sub 6; 

 Diminuarea reală a numărului de note scăzute la 

purtare pentru abateri disciplinare; 

 Creşterea ponderii elevilor care se implică în 

activităţi de voluntariat la nivelul comunităţii; 

 Implicarea tuturor elevilor în derularea activităţilor 

extraşcolare organizate la nivelul 

colectivului/instituţiei; 

 Diversificarea activităţilor metodice organizate în 

şcoală (frecvenţă, număr, calitate, activităţi 

demonstrative) 

 Elaborarea unei oferte educaţionale diversificate; 

 Promovarea unui învăţământ incluziv, bazat pe o 

proiectare didactică elaborată; 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrial 

 

 

Anual  

 

 

 

 

Cadre didactice 

coordonatoare ale 

colectivelor de elevi 

 

 

 

 

Consilierul educativ 

 

 

Responsabilii 

comisiilor metodice şi 

ariilor curiculare 

Consilierul 
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psihopedagog 

Directorii instituţiei 

2.  Asigurarea 

condiţiilor de 

participare la 

programe 

educaţionale 

centrate pe 

formarea 

competenţelor şi 

pe obţinerea 

performanţei; 

 Creşterea interesului cadrelor didactice în 

promovarea unui învăţământ de calitate prin 

utilizarea metodelor didactice moderne, ineractive, 

centrate pe elev; 

 Formarea competenţelor cadrelor didactice prin 

urmarea cursurilor de perfecţionare (CCD, ISJ, 

universităţi); 

 Includerea colectivului de cadre didactice la nivelul 

structurilor judeţene de evaluare din cadrul 

evaluărilor naţionale; 

 Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în 

activităţile centrelor de excelenţă de la nivelul ISJ; 

 Multiplicarea experienţelor pozitive prin 

popularizarea exemplelor de bună practică; 

 

 

 

 

În funcţie de 

calendarul 

iniţiatorilor 

 

Mai-iunie 

 

 

Anual 

 

 

 

Directorii  

 

 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

 

 

Directorii  

 

 

Inspectorii de 

specialitate 

3.  Dezvoltarea 

bazei materiale; 

 Finalizarea lucrărilor de anvelorpare a corpului B şi 

de construire a anexei destinate centralei termice a 

corpului A; 

 Amenajarea sălilor de clasă în vederea creşterii 

gradului de confort şi a îmbunătăţirii esteticii 

(zugrăvit, parchetat, mobilier şcolar);  

August-

septembrie 

 

 

Trimestrul  al III-

lea 

 

Directorii 

Departamentul 

financiar-contabil 

 

Administrator 
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 Realizarea unui spaţiu de recreere pentru elevii 

claselor primare, de la corpul B; 

 Dotarea cu tehnică de calcul modernă, a sălii de 

predare intensivă a limbii engleze, a laboratorului 

AeL; 

 Îmbogăţirea fondului de carte şi identificarea unui 

spaţiu adecvat funcţionării acesteia; 

 Achiziţionarea de material didactic nou pentru 

disciplinele din curriculum nucleu; 

 Asigurarea de lecţii cu predare interactivă, pe suport 

electronic;  

 

 

Anual 

 

 

Semestrial 

 

 

 

Septembrie  

 

 

Directori 

Asociaţia Părinţilor 

 

 

 

 

 

Informatician  

4.  Optimizarea 

relaţiilor 

intersistemice; 

 Creşterea numărului de proiecte extraşcolare, care să 

urmărească atragerea de parteneri de la nivelul 

comuităţii locale; 

 Proiectarea centrată pe competenţe şi creşterea 

transparenţei actului didactic, construit ca răspuns la 

nevoile concrete ale comunităţii; 

 Organizarea a două activităţi la nivelul instituţiei cu 

parteneri educaţionali şi diseminarea acstora în 

cadrul Lectoratelor cu părinţii; 

 Implicarea în viaţa şcolii a partenerilor care sunt 

avizaţi în creşterea nivelului de siguranţă şi de 

 

 

Pe parcursul 

anului şcolar 

 

 

Semestrial 

 

 

 

Semestrial 

 

 

Consilierul educativ 

Cadrele didactice 

coordonatoare 

 

 

Responsabilul cu 

Lectoratul cu părinţii 

 

 

Directorii 
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securitate al elevilor (ISU, Poliţia, Jandarmeria, 

Direcţia de sănătate); 

 Promovarea rezultatelor notabile obţinute în urma 

derulării competiţiilor şi proiectelor de la nivel local, 

judeţean, naţional/internaţional;  

 

 

Permanent  

 

Directorii 

Informatician 

Responsabil cu 

promovarea imaginii 

şcolii 

5.  Îmbunătăţirea 

parteneriatului 

şcoală-familie; 

 Elaborarea şi derularea anual a cel puţin a unui  

proiect în parteneriat cu Asociaţia Părinţilor; 

 Creşterea gradului de informare a părinţilor referitor 

la rezultatele şcolare şi conduita elevilor; 

 Includerea elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate sau 

a celor proveniţi din familii monoparentale, în 

activităţi extraşcolare din domenii diverse, pentru 

prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

  Organizarea anuală a unei campanii umanitare, 

având ca grup ţintă elevii provenind din medii 

defavorizate; 

 Creşterea numărului de părinţi consiliaţi şi a celor 

incluşi în activităţile organizate la nivelul instituţiei; 

 Elaborarea şi asumarea unui parteneriat realist între 

părinţi-elevi-şcoală; 

 

Anual 

 

Lunar 

 

 

Semestrial 

 

 

Anual 

 

 

 

Permanent 

Anual  

 

 

Învăţători/diriginţi 

 

 

 

 

Coordonator proiecte şi 

programe educative 

 

Coordonator al 

Consiliului Elevilor 

 

Consilier 

psihopedagogic 

Directorii  
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V.3.       Corelarea ŢINTELOR STRATEGICE cu  INDICATORI DE EVALUARE 

 

S1. Promovarea unui învăţământ care să vizeze creşterea calităţii actului educaţional; 

a. Chestionare anuale de evaluare a intereselor adresate elevilor și părinților; 

b. Existența planificărilor activităților specifice comisiei metodice, ariei curriculare 

și a altor comisii de lucru de la nivelul școlii; 

c. Consemnarea în procese-verbale a activităților derulate în cadrul comiilor 

metodice şi a ariilor curriculare; 

d. Aplicarea unui CDȘ variat și adaptat cerințelor specificului local;  

e. Aplicarea unor planuri remediale pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale; 

f. Interasistenţe ale directorilor, responsabilii comiisilor metodice, metodişti şi 

reprezentanţi ai ISJ; 

g. Integrarea absolvenţilor de clasa a VIII-a în învăţământul liceal/profesional; 

h. Rezultate pozitive obţinute în evaluarea şcolii de către factorii de decizie externi; 

i. Monitorizarea rezultatelor elevilor prin întocmirea rapoartelor semestriale şi 

anuale; 

j. Atragerea absolvenţilor cu rezultate deosebite pentru a profesa în unitatea 

şcolară, în specialitatea pentru care au dobândit competenţe; 

 

S2. Asigurarea condiţiilor de participare la programe educaţionale centrate pe formarea 

competenţelor şi pe obţinerea performanţei; 

a. Implicarea cadrelor didactice în vederea realizării echității în educație (prin activități 

de remediere, de educație incluzivă, de educație multiculturală/interculturală, 

educație pentru diversitate); 

b. Creşterea numărului de activități desfăşurate în laboratorul AeL într-un cadru propice 

dobândirii unor competenţe de folosire a calculatorului şi a celor lingvistice; 

c. Utilizarea aparaturii specifice, a softurilor educaționale corespunzătoare disciplinelor 

de studiu în progresul înregistrat la evaluările naţionale; 

d. Formarea competenţelor de comunicare şi interrelaţionare între elev-elev, elev-

profesor, elev-părinte, părinte-cadru didactic; 
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e. Adeverințe de participare la cursuri care să ateste formarea continuă a cadrelor 

didactice; 

f. Diseminarea informaţiilor dobândite în urma participării la diferite stagii de 

formare,încadrul comisiilor metodice, a Consiliului Profesoral; 

g. Organizarea de către cadrele didactice a expozițiilor, spectacolelor, concertelor cu 

implicarea elevilor în derularea activităților cultural-artistice la nivel de școală și de 

localitate; 

 

S3. Dezvoltarea bazei materiale;  

a. Creşterea calităţii actului educaţional în urma participării la cursuri de formare 

profesională, prin fonduri asigurate de la bugetul de stat; 

b. Modernizarea bazei materiale prin achiziții din diferite surse; 

c. Îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a instituţiei prin proiecte ce vizează 

achiziții și investiții; 

d. Asigurarea fondurilor necesare transportului zilnic, al elevilor cu microbuzul 

școlii; 

e. Atragerea şi utilizarea fondurilor extrabugetare destinare premierii elevilor şi 

cadrelor dicatice ce au obţinut performanţe notabile; 

f. Valorificarea cadrului legal favorabil cu privire la utilizarea judicioasă a 

fondurilor financiare repartizate unităţii; 

 

S4. Optimizarea relaţiilor intersistemice; 

a. Realizarea unor parteneriate de colaborare cu alte instituții  de cultură din localitate 

sau din țară, concretizate prin obţinerea de premii sau distincţii; 

b. Chestionarea părinților cu privire la calitatea actului educaţional oferit de instituţie; 

c. Îmbunătăţirea comportamentului şi creşterea responsabilităţii elevilor în urma 

derulării activităților din cadrul proiectului „Să spunem NU violenței”; 

d. Diminuarea comportamentelor inadecvate în urma activităţilor derulare în parteneriat 

cu instituţii abilitate (Poliţie, Jandarmerie, ISU); 

e. Actualizarea şi postarea în timp real a tuturor rezultatelor pe site-ul şcolii şi în mass-

media care contribuie la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ; 
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f. Transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşi 

nivel; 

S5. Îmbunătăţirea parteneriatului şcoală-familie; 

a. Îmbunătăţirea relaţiei familie-şcoală prin întâlniri periodice cu toţi factorii implicaţi; 

b. Informarea corespunzătoare a părinţilor asupra modului de implicare a Asociaţiei 

Părinţilor în viaţa şcolii; 

c. Implicarea părinţilor în realizarea unui curiculum corespunzător nevoilor de educaţie 

al elevilor; 

d. Creşterea aportului la nivel decizional al reprezentanţilor părinţilor prin membrii 

Consiliului de Adiministraţie, lectorate cu părinţii; 

e. Materializarea rezultatelor obţinute din chestionarele adresate părinţilor în 

formularea obiectivelor şi a priorităţilor şcolii; 

 

 

VI.   REZULTATE AȘTEPTATE: 

R1:  Asigurarea condiţiilor optime de pregătire a elevilor şi a acdrelor didactice creând astfel 

un cadru favorabil dezvoltării personale şi profesioanle; 

R2:  Pregătirea ştiinţifică a elevilor şi cadrelor didactice în vederea atingerea standardelor 

europene; 

R3:  Realizarea cadrului general adecvat pentru o educaţie de calitate; 

R4:  Îmbunătăţireea sistemelor de comunicare şi a schimbului de informaţii cu toţi partenerii 

instituţiei; 

R5:  Redimensionarea imaginii şcolii şi promovarea acesteia în comunitate la nivelul 

învăţământului sucevean; 
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VII. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ: 

a. promovarea unui învățământ 100% cu caracter aplicativ, centrat pe elev şi pe 

formarea de competențe cheie; 

b. înregistrarea unui progres școlar, prin scăderea constantă a  numărului de elevi cu 

note sub 5, la Evaluarea Națională; 

c. creșterea procentului la peste 50%, privind implicarea părinților în activitățile și 

viața școlii; 

d. eradicarea  nivelului scăzut al pregătirii inițiale la disciplinele de bază, prin 

aplicarea unui demers didactic flexibil, pliat pe potenţialul educabililor;  

e. eliminarea 100% a fenomenului de abandon școlar în rândul elevilor; 

VIII.  

a. Atingerea standardelor impuse de Evaluările Naţionale de la finele claselor 2, 4, 

6 în procent de 80%, din numărul elevilor testaţi; 

 

 

 

             Director,                                                                               Director adjunct, 

      Prof.    Ilincăi Daniela                                                               Prof. Crăciun Dana 


