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CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională a fost conceput, având la bază: 

 

A. La nivel European: 

➢ Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV, Educație; 

➢ Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și 

formării profesionale (”ET 2020”); 

➢ Instrumentele Structurale ale Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene; 

➢ Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – http://europa.eu. 

 

B. La nivel național/județean/local: 

➢ Legea 1/2001 – Legea Educațeie Naționale, cu completările și modificările ulterioare; 

➢ Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin OMEN 

nr.5115/15.12.2014; 

➢ Programul de Guvernare, capitolul 13. Educație; 

➢ Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației; 

➢ Legea 35/2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 

➢ Raportul de analiză a activităţilor desfăşurate în Şcoala Gimnazială „Iulia Hălăucescu”, Comuna Tarcău, Județul Neamț, 

pentru anul școlar 2017 – 2018; 

➢ Ordine, note, notificări și precizări ale MEN.

http://europa.eu/
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ARGUMENT 
 

În calitate de document programatic care configurează strategia educatională pe termen mediu (4 ani), Planul de dezvoltare instituţională al 

şcolii se înscrie în parametrii strategiei naţionale şi locale de dezvoltare, constituind, în acelaşi timp, un răspuns proactiv la evoluţiile sociale şi 

economice ale mediului în care funcţionează şcoala, la cerinţele de formare şi la aşteptările beneficiarilor şcolii. 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2020-2024 s-a realizat plecând de la o  radiografie complexă şi realistă 

asupra mediului extern în care activează instituţia de  învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi  mijloacelor, a impactului pe care factorii 

socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra  activităţii unităţii. 

Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor  generatoare şi a riscurilor asociate, 

înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.  

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a 

"oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii  şcolare, corelate cu nevoile de educaţie 

şi calificare reclamate de societate. 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza programelor existente la nivel local 

şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului  economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele 

elaborate de Consiliul Local Galbenu, Primăria comunei Galbenu, Inspectoratul Școlar Județean Brăila.  

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul  comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate 

la nivelul unităţii, rezultatele sondajului  efectuat în rândul elevilor, propunerile avansate de comitetul de părinţi, de reprezentanţii  

comunităţii locale - parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

Programele Ministerului Educaţiei  și Cercetării  şi ale Guvernului  României privind reforma şi modernizarea învăţământului 

românesc sunt temeiul direcţiilor  principale de dezvoltare instituţională în perioada 2020-2024. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze valorile şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este 

să asigure șanse egale pentru toți, formarea personalităţii creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoștințe de 

cultură generală și formarea de competențe  care să le permită elevilor continuarea studiilor în învăţământul secundar. 

Proiectele derulate  în ultimii ani de  Scoala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu ne  îndreptăţesc în asumarea unor obiective 

manageriale care să pună în operă idealurile de  dezvoltare instituţională ale colectivului didactic şi să maximizeze interesul de formare 

şi  instruire a elevilor, toate spre o dimensiune europeană. 
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2.Caracteristicile socio-economice ale zonei în care se află instituţia şcolară. Istoricul si climatul școlii. Proiecte 

si rezultate. Cultura organizatională. 
 

Scurt istoric 

  

Fiecare aşezare, fie ea mare sau mică, nouă sau veche, are legendele sale. Între acestea, 

un loc special îl ocupă cele legate de întemeierea şi numele ei. Comuna Galbenu  este formata 

din cinci sate: Galbenu, Drogu, Sătuc, Zamfirești și Pîntecani. 

 Potrivit tradiţiei, pentru denumirea satului Galbenu există două explicaţii, ambele 

deopotrivă plauzibile. Se presupune că denumirea vine de la primii locuitori care s-au stabilit 

aici, Banu şi Stroie Gălbinaşu veniţi din satul Gălbinaşi, judeţul Buzău. Pe de altă parte, 

denumirea satului se pune pe seama culorii galbene a florilor ce creşteau pe pajiştile din jurul 

satului.  

Satul Drogu, al doilea ca mărime în comună, este datat în jurul anului 1800, când s-au stabilit 

aici primii clăcaşi, care, întâlniseră o plantă numită „drog", au dat numele satului, Drogu.  

În ceea ce priveşte satul Sătuc, acesta datează aproximativ din anul 1782, când s-au 

stabilit aici primii locuitori veniţi din Slobozia-Ialomiţa. Satul a purtat numele de Slobozia-

Galbenu, ca mai apoi să se adopte denumirea de Sătuc, pentru a se evita confuzia dintre satele 

cu denumirea de Slobozia care erau destul de multe. Denumirea a fost adoptată de cetăţeni prin 

diminutivul lui „sat", datorită numărului mic de locuitori în comparaţie cu Galbenu.  

Satul Zamfireşti, aşezare mai nouă, datând din anul 1921 şi care s-a întemeiat prin 

mutarea locuitorilor satului Udreşti care se afla la sud-vest de actuala aşezare, mai aproape de 

baltă, a avut pe rând mai multe denumiri, care persistă şi astăzi în vorbirea locuitorilor: 

Zamfireşti, Udreşti, Andreieşti.  

Despre satul Pântecani, monografia bisericii, precizează că acesta este un sat mai vechi 

decât Galbenu, care a fost întemeiat de un oarecare Dan Pintecan, venit aici din raiaua Brăilei.   

 1865 - Anul înfiinţării, într-o sala de lângă Primarie; 

 1872 octombrie 1, se dă în folosinţă un local propriu - 4 săli de clasă; 

 1909 octombrie 9, se inaugurează localul vechi - 5 săli, fondator Toma Tâmpeanu, moşier; 

 1910-1931 - funcţionează în paralel - Şcoala de Meserii, în localul vechi; 

 1910 - se dezveleşte bustul din bronz: ”Lui Toma Tâmpeanu - Casa Şcoalelor, recunoscătoare"; 

 1872-1924 - Şcoala primară - 4 clase; 

 1924-1929 - Curs complementar - 7 clase; 

 1929-1933 - se revine la 4 clase; 
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 1934-1945 - curs superior primar; 

 1945-1948 Gimnaziu unic; 

 1948-1964 - Şcoala elementară cu 7 clase; 

 1964-1981 - Şcoala elementară cu 8 clase; 

 1981-1991 - Şcoala cu clasele I-X; 

 1991 - Şcoala cu clasele I-VIII; 

 2003-2004 - reabilitarea şcolii cu fonduri de la Banca Mondială şi Consiliul Local (2 miliarde lei vechi); 

 2007 - încep lucrările la noul sediu al şcolii; 

 2008 – Şcoala Gimnazială „Toma Tâmpeanu” Galbenu; 

 2013-finalizarea lucrărilor la şcoala nouă cu 12 săli de clasă. 

În prezent şcoala funcţionează cu 270 elevi şi 94 preşcolari şi 33 de cadre didactice. Biblioteca şcolii conţine un număr de peste 

4.750 volume, la care se adaugă o donaţie de carte ştiinţifică făcută de domnul profesor conf. doctor Roşca Dumitru, toate acestea 

satisfăcând nevoia de lectură a elevilor şcolii noastre. 

 

Școala are un slogan,        

    

,,Viitorul incepe azi. 

Noi, împreună cu familia ta, cu factorii locali de decizie, 

te călăuzim spre reușită!” 
 

 

 

 

Cultura organizaţională 

Valori şi principii cultivate şi promovate în școală 
 

 Creativitate - să ne explorăm curiozitatea, să rezolvăm probleme, să inventăm, să observăm, să depășim obstacole, să 

rămânem conectaţi adulţii cu elevii, întrucât creativitatea sintetizează factori multipli de natură intelectuală, emoțională, 

atitudinală și motivațională. Acest proces este, de fapt, rezultatul funcționării optime a întregii personalități; 

 Integritate- să fim integri, cinstiţi, să iubim adevărul, să rămânem incoruptibili; 

 Performanţa- să obţinem ca răsplată a eforturilor depuse rezultate deosebit de valoroase, rezultatele şi succesul elevilor 

noştri fiind cea mai bună metodă de promovare în societate; 
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 Egalitatea de şanse- să tratăm „diversitatea”ca pe o caracteristică a „unităţii”, să facilităm accesul la educaţie şi asigurarea 

participării depline a fiecărei persoane fără deosebire de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală. 

 Perfecţionarea continuă- să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm; să fim competenți, etici și implicați; 

 Colaborare şi parteneriat- să facem lucruri mai bune împreună: profesor-elev-părinte-autorităţi locale-parteneri 

educaţionali, să cooperăm pentru a construi împreună un viitorul! 

 

 

 

 

 

Calitatea managementului şcolar 
 

Managementul educaţional are în vedere realizarea obiectivelor strategice şi operaţionale ale instituţiei şcolare, îndeplinirea 

misiunii şcolii, expresie a viziunii, ethosului şi culturii organizaţionale. 
 

Funcţia de director a unei unităţi şcolare, într-un mediu instabil, în care schimbările se succed din ce în ce mai rapid, solicită din 

partea acestuia un profil de competenţă complex. Directorii ar trebui să fie promotorii schimbării în educaţie, fapt ce reclamă din partea 

acestora un ataşament remarcabil pentru şcoală şi valorile educaţiei. 
 

Directorul şcolii este profesor titular învățământ primar, ocupând funcţia de director din septembrie 2012, prin detaşarea în 

interesul învăţământului pentru îndeplinirea funcţiei de director cu delegaţie, iar din luna ianuarie 2016 ocupă această funcție prin 

concurs specific . Există și funcţia de director adjunct. Directorul face parte din Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional. 
  

Managementul şcolii este asigurat de către director şi echipa managerială, fiind bazat pe normativele în vigoare şi tendinţele 

actuale ale sistemului educaţional românesc. 

Relaţionarea eficientă a managerului şcolar în mediul educaţional sau în afara acestuia este garantată de dezvoltarea şi capacitatea 

de a folosi, în rezolvarea problemelor, categorii de competenţe diverse, adaptate situaţiilor de rezolvat. 
 

În domeniul procesului educaţional, următoarele aspecte se bucură de atenţie sporită din partea echipei manageriale: 
 

 munca în echipă pentru proiectarea, implementarea, evaluarea curriculum-ului naţional şi a curriculum-ului la decizia 

şcolii;
 respectarea intereselor, opţiunilor elevilor;
 realizarea unei diagnoze corecte;
 cunoaşterea culturii organizaţionale;
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 rezolvarea conflictelor;
 formarea şi motivarea personalului didactic;
 monitorizarea procesului de învăţământ;
 realizarea parteneriatului cu familia şi cu întreaga comunitate.

 

Climatul organizaţiei şcolare este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor organizaţiei. 

Relaţiile dintre cadrele didactice se bazează pe respect şi sprijin reciproc. Modul de comunicare şi acţiune este deschis, principial, prin 

cooperare. 
 

Prin calitatea procesului instructiv-educativ şi prin activităţile extracurriculare, Şcoala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu, 

doreşte să păstreze în comunitate bunul renume şi prestigiul construite de la înfiinţare până în prezent. 

 

 

 

Climatul organizațional 
 

 

Climatul organizațional se caracterizează printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de trăsături având ca valori 

dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa 

de afirmare. 

ROI al Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea 

normelor din Regulamentul de Organizarea și Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar. În conţinutul ROI sunt cuprinse 

norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile 

dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o permanentă interdependenţă, distingându-se în 

acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de 

reglementări normative de ordin extern (emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila etc). 

Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, 

dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de 

sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. 
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Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 

 

 

Ținte ale marketing-ului 

 

 Conceperea unor proiecte/programe educaționale adecvate nevoilor specifice unităţii școlare; 
 

 Implementarea unor sisteme de comunicare capabile să permită un schimb avantajos de informații și de valoare pentru 

beneficiarii educaționali; 
 

 Stabilirea unor strategii specifice de marketing, în vederea obținerii de venituri extrabugetare pentru acordarea de distincții, 

premii elevilor sau cadrelor didactice, sau dotarea spaţiilor şcolii, cu administrația locală și agenți economici. 
 
 

Comunicarea internă 
 

Grupuri ţintă: personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic. 
 
Forme de comunicare: 
 
a) Comunicare formală: 
 
- comunicare verbală: întâlniri de lucru în plen, pe comisii, ateliere de lucru ş.a.  
- comunicare scrisă/virtuală: informări, decizii, fişa postului, note de serviciu;  
- consultanţa: individual, pe echipe; 
 

b) Comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferinţe, schimburi de experienţă etc. 
 

 
Comunicarea externă 

 

Grupuri ţintă privind comunicarea externă: autorităţile şi comunitatea locală, mass-media 
 
etc. 

Medii de comunicare utilizate: mass-media, pagini web, postere, afişe, broşuri, pliante, evenimente educaţionale cu impact în 

rândul populaţiei (dezbateri, expoziţii etc.), publicaţii ale instituţiei. 
 



 

11 

 

 

Ţinte privind comunicarea 
 

Eficientizarea comunicării externe;   
       „Deschiderea” spre exterior (beneficiarul să fie informat şi să valorifice oportunităţile de educaţie oferite); 

Extinderea şi valorificarea mediilor de comunicare;  

Valorizarea imaginii şcolii în comunitate. 
 
 
 

 

Finalităţi educaţionale 

 

Şcoala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu, are ca finalităţi educaţionale în formarea personalităţii umane: 
 

Formarea capacităţii de a reflecta, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii; 
 

Valorizarea  propriilor  experienţe  în  scopul  unei  orientări  profesionale  optime  pentru formele de învăţământ superioare 

gimnaziului; 
 

Dezvoltarea  capacităţii  de  integrare  activă  în  grupuri  socio-culturale  diferite:  familie, mediu profesional, prieteni etc.; 
 

 Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, toleranță, 

prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe; 
 

 Cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate; 
 

 Formarea autonomiei morale. 

 

 

Titulatura oficială a şcolii: 

Şcoala Gimnazială TOMA TÂMPEANU Galbenu 

Adresa: Loc.Galbenu, Str.Toma Tâmpeanu, nr. 286 

Judeţul: BRĂILA 

e-mail : scoalagalbenu@gmail.com 

website: www.scoala-galbenu.ro  

 

mailto:scoalagalbenu@gmail.com
http://www.scoala-galbenu.ro/


 

12 

 

Director: prof. Jercan Mihaela Corina ( gradul I ) 

Data întocmirii proiectului : septembrie 2020 

Data reactualizării proiectului : septembrie 2024 

 
 

I.RESURSE UMANE 
A. Copiii care frecventează şcoala: 

a.Ciclul preprimar  

 

Indicator Nivel I Nivel II TOTAL 
Grădiniţa cu program normal 

Galbenu   
16 15 31 

Grădiniţa cu program normal Drogu 12 12 24 
Gradinița cu program normal Sătuc 14 14 28 
Gradinița cu program normal 

Zamfirești 
-   6 6 

Nr. total preşcolari 42 47 89 
 

 

b) Ciclul primar 

 

 

 

Indicator Clasa 

pregătitoare 

I II III IV TOTAL 

Şcoala Gimnazială 

Toma Tâmpeanu 

Galbenu 

25 14 24 18 16 97 

Şcoala Gimnazială 

Drogu 

10 14 11 16 14 65 

Nr. total elevi 35 28 35 34 30 162 
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c) Ciclul gimnazial 

 

 

Indicator V VI VII VIII TOTAL 

Şcoala Gimnazială Toma 

Tâmpeanu Galbenu 

17 18 36 0 71 

Şcoala Gimnazială Drogu 11 15 15 0 41 

Nr. total elevi 28 33 51 0 112 
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B. Personal didactic angajat în şcoală 

a. TOTAL CADRE DIDACTICE :     31 din care: 

- titulari: 21 ( 1 detașat) 

- suplinitori calificaţi: 10 

  - suplinitori necalificaţi: 0 

Din care:  - educatoare : 7 

              - învăţătoari: 10 

                 - profesori :14 
 

Total cadre didactice pe specialități si grade: 
 

 

 

 

 

 

c. 

DINAMICA EFECTIVELOR DE ELEVI PE ANII SCOLARI 2020-2024:  

 

 

 Gr. Did. I Gr. Did. II Gr. Def. Debut

ant 

Total 

Educatoar

e 

2 3 1 1 7 

Învăţători 7 0 1 2 10 

Profesori 5 3 4 12 19 

ANUL CLASA CP I II III IV V VI VII VIII 

ȘCOLAR           

2020-2021 NR.CLASE 2 2 2 2 2 2 2 3 0 

 NR.ELEVI 35 28 35 34 30 28 33 51 0 

2021-2022 NR.CLASE 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

 NR.ELEVI  35 28 35 34 30 28 33 51 

2022-2023 NR.CLASE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 NR.ELEVI   35 28 35 34 30 28 33 

2023-2024 NR.CLASE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 NR.ELEVI    35 28 35 34 30 28 

Școala Gimnazială 

Toma Tâmpeanu 

Galbenu 

Personalul școlii 

48 

Efective școlare 

274 

Didactic 

33 

Didactic 

Auxiliar 

2 

 

Nedidactic 

13 

Primar 

112 

Gimnazial 

162 
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II. RESURSE MATERIALE 

Școala Gimnzială Toma Tâmpeanu Galbenu 
 

 SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 

- 12 săli de clase din  care: - 5 săli învățământ primar 

                                                    - 4 săli învățământ gimnazial          

- 1 LABORATOR TIC 

 

- 1 LABORATOR ISTORIE 

- 1 TEREN DE SPORT 

 

ȘCOALA GIMNZIALĂ DROGU (2 corpuri de clădire) 
 

 SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 

- 8 SĂLI DE CLASE DIN  CARE: - 5 săli învățământ primar 

                                                                 - 3 săli învățământ gimnazial   

     -    1 LABORATOR TIC 

- 1 TEREN DE SPORT 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GALBENU 
 

SPAŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: 

 

- 2 SĂLI DE CLASE  

- 1 SALĂ DE MESE 
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Diagnoza mediului intern și extern 
 
 

 

Ne dorim ca trăsăturile dominante în şcoala noastră să fie cooperarea, munca în echipă, 

respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. 

Climatul organizaţiei şcolare vrem să fie deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile 

dintre cadrele didactice să fie deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

 Tipul dominant de cultură pentru organizaţia noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile 

sunt distribuite în raport cu potenţialul membrilor organizaţiei, urmărindu-se valorificarea optimă 

a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, 

munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea 

de exprimare, dorinţa de afirmare. 

 Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar și nedidactic au posibilitatea să îşi 

pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, 

construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. 

Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în 

capacităţile lor creative şi de autocontrol. 

 Pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale 

personalului din unitățile de învățământ, precum și a contractelor colective de muncă aplicabile, a 

fost elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme privind activitatea elevilor, 

a cadrelor didactice și a personalului nedidactic, respectiv, prevederi referitoare la condițiile de 

acces în unitatea de învățământ pentru elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre didactice și 

vizitatori. 

PROFESIONALISM – PERSEVERENȚĂ - PERFORMANȚĂ 

 

 Valorile cheie care dau coerență și perspectivă activității noastre sunt: 

 PERFECȚIONARE : vom urmări perfecționarea continuă a personalului angajat pentru 

dezvoltarea competențelor profesionale și personale, dotarea cu echipamente, resurse 

materiale și instrumente de lucru. 
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 CALITATE ȘI EFICENȚĂ : vom furniza servicii de calitate care să contribuie la 

creșterea calității activității instructiv-educative în școală, prin seriozitate, folosind 

experiența și implicând toți actorii educaționali. 

 LUCRUL ÎN ECHIPĂ : vom dezvolta un climat de muncă armonios, bazat pe seriozitate, 

toleranță și demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative și 

consultative. 

 

 

 COOPERARE ȘI RESPECT : vom promova respectul reciproc și cooperarea, prin 

colaborarea mai activă cu părinții, cu comunitatea, cu instituțiile de la nivel local, județean 

și național cu atribuții în domeniul educației. 

  

 

Analiza P.E.S.T.E. 

 

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică 

şi de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern 

şi de integrarea în structurile economice şi culturale ale Uniunii Europene. 

Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea 

de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ 

şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. 

Analiza PESTE indică faptul că mediul extern al Şcolii Gimnaziale Toma Tâmpeanu 

Galbenu se raportează la factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici și legislativi, 

şcoala reprezentând un sistem deschis. Este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să 

le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 

 

 Politic (P): 

Aşa cum se menţionează şi în P.D.I. contextul politic actual subliniază faptul că ne aflăm într-

o societate în continuă schimbare, iar şcoala se află în căutarea şi promovarea valorilor reale şi este 

supusă tranziţiei întregului sistem. 
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Trebuie menționat faptul că oferta politică a Guvernului României în domeniul educaţiei este 

construită în jurul următoarelor obiective majore: 

 calitatea ridicată a educaţiei şi construirea societăţii bazate pe cunoaştere; 

 acces egal şi sporit la educaţie; 

 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

 transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizării României; 

 investiţia în capitalul uman considerată ca cea mai profitabilă pe termen lung; 

 modernizarea învăţământului din mediul rural; 

 combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală; 

 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente; 

 informarea partenerilor educaţionali şi a publicului. 

 

 Economic (E): 

 

Elevii unităţii şcolare provin din medii financiare și sociale diverse, ceea ce creează dificultăţi 

pentru realizarea coeziunii şi eficienţei educaţionale. Majoritatea familiilor sunt preocupate de 

asigurarea condiţiilor de trai şi de educaţie. Totodată aceste familii sunt implicate în sprijinirea 

personalului şcolii în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor didactice şcolare şi extraşcolare de 

succes. 

Rata ridicată a şomajului are efecte negative implicit asupra procesului instructiv-educativ 

datorită condiţiilor grele de viaţă şi de studiu pentru elevii care provin din familiile cu părinţi 

şomeri şi apare astfel diminuarea motivaţiei pentru învăţătură a elevilor. Un număr destul de mare 

de elevi ai şcolii au părinţii plecaţi în străinătate în căutarea unor locuri de muncă, aceştia rămânând 

acasă, în grija bunicilor sau rudelor. Distanţa fizică dintre membrii familiilor, au contribuit la 

dezbinarea unor familii. 

La nivelul școlii noastre există mulţi elevi cu o situaţie materială modestă, care beneficiază de 

burse sociale, iar un elev beneficiază de ajutorul legal pentru copiii cu CES. Toți elevii școlii 

beneficiază de manuale gratuite, rechizite gratuite și ajutorul de 200 euro pentru achiziționarea 

unui calculator. 

Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru sponsorizări instituţiilor 

de învăţământ preuniversitar este, în continuare, foarte scăzut, spre zero. Fondurile de bază sunt 

asigurate de Bugetul Consiliului Local Galbenu. 
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Comuna fiind situată în zonă de câmpie, populaţia se ocupă în proporţie ridicată cu activitățile 

agricole, iar o parte dintre locuitori lucrează la diferite firme de pe raza județelor Brăila și Buzău 

sau în industria alimentară. 

 

 Social (S): 

 

Elevii şcolii provin în totalitate de pe raza comunei Galbenu, din medii sociale diverse, cu o 

stare materială diferită şi din familii cu nivele de şcolarizare diferite. Majoritatea elevilor sunt de 

naţionalitate română, de religie ortodoxă. Şcoala şi-a propus să asigure şanse egale la educaţie 

pentru toţi elevii. 

Trebuie accentuate însă şi următoarele aspecte: 

- interesul crescut al multor părinţi pentru o educaţie de calitate, în care copilul să fie 

valorizat, încurajat şi tratat conform aptitudinilor personale; 

- importanţa orientării timpurii spre descoperirea aptitudinilor speciale ale copilului; 

- tratarea individuală a elevilor, bazată pe analiza constantă a nivelului cunoştinţelor, 

deprinderilor şi abilităţilor formate, întâmpinând şi eliminând eventualele bariere provocate de 

cunoştinţe insuficiente sau deprinderi slab/inadecvat formate; 

- implicarea redusă a unor părinţi în rezolvarea unor sarcini legate de activitatea şcolară a 

copiilor şi de pregătire zilnică pentru şcoală, din cauza unui program de muncă supraîncărcat; 

- o experienţă redusă a părinţilor în privinţa orientării şcolare şi a susţinerii demersului 

didactic, apelarea la oferta propusă de alte instituţii de învăţământ; 

În contextul actual, piaţa muncii se modifică extrem de rapid şi are nevoie de personal calificat 

în cât mai multe domenii de activitate. Pornind de la acest argument, Şcoala Gimnazială Toma 

Tâmpeanu Galbenu, urmărește să ofere elevilor o educaţie de calitate, care să contribuie favorabil 

la buna inserţie profesională de mai târziu, prin procesul de predare-învăţare-evaluare elevii 

dobândind competenţe profesionale şi abilităţi care să le poată dezvolta personalitatea. Cadrele 

didactice folosesc o gamă variată de strategii didactice pentru a răspunde stilurilor de învăţare 

individuale, abilităţilor, culturii şi motivării fiecărui elev. Este important ca fiecare copil să fie bine 

orientat în ceea ce priveşte traiectoria şcolară şi profesională, depistându-se de timpuriu 

aptitudinile pentru un anume domeniu de activitate. 
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 Tehnologic (T): 

 

Şcoala Gimnazială Toma Tâmpeanu Galbenu îşi propune să contribuie activ la propria sa 

dezvoltare, atât în ceea ce priveşte crearea de condiţii optime de studiu pentru elevi şi cadre 

didactice, asigurând şanse egale elevilor pentru învăţare din punctul de vedere al dotării cu 

mijloace de învăţământ moderne, accesul la informaţie prin cât mai multe surse, respectiv utilizând 

calculatorul, internetul, şi nu în ultimul rând al confortului prin: 

- dezvoltarea de parteneriate pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative şi 

în mod special a activităţilor extracurriculare, dar şi pentru amenajări şi dotări ale şcolii; 

- asigurarea unei oferte de formare continuă a personalului didactic care să asigure 

implementarea noilor metodologii de educare a elevilor. 

Școala  pune la dispoziţia elevilor două cabinete de informatică cu calculatoare conectate la 

internet prin cablu şi wi-fi. Şcoala are un site propriu unde sunt postate informaţii despre activităţile 

desfăşurate pe parcursul anului şcolar: http://scoala-galbenu.ro. 

Biblioteca Şcolii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu răspunde solicitărilor elevilor 

interesați de lectură. Foarte multe dintre activităţile extracurriculare şi, nu numai, se desfăşoară în 

spaţiul destinat bibliotecii şcolare. 

 

 

 Ecologic (E): 

 

Pe măsura ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în 

domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea 

unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens Şcoala Gimnazială Toma 

Tâmpeanu Galbenu a participat la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de către cadrele 

didactice sau de către partenerii sociali. 

De asemenea, se derulează programe de îngrijire şi amenajare a spaţiilor verzi, a parcului şcolii, 

de protejare a mediului, colectare a deşeurilor în colaborare cu Primăria Comunei Galbenu
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CURRICULUM 

PUNCTE TARI    PUNCTE SLABE 

Pentru  fiecare  nivel  de  şcolarizare sunt 

organizate conform legislaţiei în vigoare: 

planuri cadru,  programe pentru   CDȘ-uri   

aprobate, elaborate la sugestia elevilor şi 

părinţilor; 

Curriculumul pus la dispoziţia elevilor le oferă 

şanse egale pentru pregătirea evaluării 

naţionale; 

Participarea elevilor şi profesorilor la 

concursurile școlare; 

Desfășurarea în școală a unui program de 

pregătire la limba și literatura română și 

matematică pentru Evaluarea Națională; 

Organizarea unor concursuri cu participare 

județeană și națională; 

Existența site-ului școlii unde sunt postate toate 

materialele curriculare necesare cadrelor 

didactice și pentru informarea părinților 

 

Reticența  cadrelor  didactice  în  a  promova 

CDS-uri cu continuţuri noi, transdisciplinare; 

Reticența elevilor şi părinţilor la utilizarea 

unor culegeri, auxiliare; 

Programe  şcolare  foarte  încarcate  la  unele 

materii;    

Realizare  insuficientă  a  cerinţelor  practic- 

aplicative  cuprinse în programele şcolare la 

unele discipline de învăţământ; 

Planurile cadru și programele școlare nu sunt 

suficient studiate și cunoscute de către toate 

cadrele didactice ; 

Schemele orare nu sunt suficient fundamentate 

și nu reflecta întotdeauna necesitățile clasei ; 

Apariția sporadică a revistei școlii. 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI 

Opţionalitatea curriculară dă şcolii 

posibilitatea  de a concepe  o ofertă  care să 

personalizeze instituţia şi să o facă mai 

atractivă pentru grupul ţintă; 

Pentru multe cursuri opţionale agreate de 

elevi există programe avizate de MEN, astfel 

încât se elimină amatorismul în dezvoltarea 

anumitor curriculumuri; 

Cursuri de formare profesională oferite de 

CCD Braila și ISJ Braila, MEN (din fonduri 

structural europene); 

CDȘ-ul permite corelarea opționalelor cu 

specificul local; 

Receptivitatea și implicarea părinților în 

realizarea ofertei curriculare. 

 

 

Desele schimbări ce se aduc Legii Educației 

Naționale; 

Programele școlare prea încărcate la unele 

discipline centrează actul educativ pe aspectul 

informativ în defavoarea celui formativ; 

Multitudinea manualelor alternative; 

Necorelarea curriculumului la nivel 

interdisciplinar, a manualelor și auxiliarelor 

cu necesitatea formării competențelor 

elevilor. 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Analiza S.W.O.T.  
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Personal didactic cu o bună pregătire 

metodico-ştiinţifică  demonstrată  prin  

obţinerea  de  grade didactice şi schimburi 

de experienţă organizate în şcoala noastră  

O bună colaborare a cadrelor didactice cu 

ISJ Brăila, CCD Brăila, metodişti, 

responsabili de cerc; 

Profesori  cu  nivel  ridicat  al 

competenţelor metodico-ştiinţifice şi 

experienţă îndelungată la catedră;  

Media de admitere la EN8 este ridicată, 

element de tradiţie pentru unitatea de 

învăţământ; 

Personalul   didactic   auxiliar   şi   

nedidactic calificat;  

Preocupare  constantă  a  personalului  

didactic pentru propria  perfecţionare  

prin  forme  şi modalităţi diverse; 

Relaţiile interpersonale (profesor-elev, 

profesor-părinți, profesor-profesor,  

personal  auxiliar  şi nedidactic-elev  etc)  

favorizează  crearea  unui climat 

educaţional deschis, stimulativ; 

Părinți implicați în susținerea demersurilor 

educative ale elevilor, activ-participativi la 

activitățile unității de învățământ; 

Personal didactic calificat la toate 

disciplinele; 

Personal didactic calificat la toate 

disciplinele; 

Un colectiv de cadre didactice care îmbină 

tinerețea (început de carieră, cu dorința de 

a învăța și a răpunde provocărilor) cu 

experiență didactică ; 

Disponibilitatea cadrelor didactice cu 

experiență în a ajuta și îndruma cadrele 

didactice tinere;  

Buna colaborare dintre cadrele didactice și 

atmosfera plăcută necaracterizată de 

conflicte ; 

Reorganizarea Consiliului de 

Administrație pe baza Legii 1/2011 ; 

Ponderea cadrelor didactice titulare, cu 

gradele didactice I și II în proporție de 

75%; 

Personal didactic auxiliar foarte bine 

Existența cadrelor didactice navetiste; 

Încadrarea unor profesori suplinitori 

determină discontinuitate în procesul de 

predare-învăţare; 

Lipsa de interes a participării unor cadre 

didactice la cursurile de formare organizate de 

ISJ și CCD Brăila și la simpozioane și 

conferințe ; 

Insuficienta pregătire metodică a cadrelor 

didactice debutante; 

Lipsa unor stimulente materiale, financiare. 

Inexistenţa în unitate a personalului medical, 

a   consilierului   şcolar   şi/sau   a   unui 

psihopedagog;  

Lipsa perfecționării cadrelor didactice cu 

privire la modalitățile de lucru cu elevii cu 

CES; 

Superficialitatea unor cadre didactice în 

realizarea documentelor proprii și în 

completarea documentelor școlare, 

nerespectarea termenelor stabilite. 
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pregătit; 

Foarte bună colaborare cu primarul 

localității și Consiliul Local. 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

Oferta diversificată  a  cursurilor  de 

formare profesională și de perfecţionare; 

Existenţa unor schimburi de bune practici 

între şcoli; 

Facilităţi acordate de stat pentru copiii 

proveniţi din familii defavorizate și 

acordarea de burse pentru a stimula 

performanța; 

Existența cadrului legal ce ofera 

posibilitatea organizării concursurilor de 

ocupare a posturilor vacante sau temporar 

vacante în școală ; 

Existența unor parteneriate educaționale 

cu diferiți reprezentanți ai comunității; 

Studiu individual de specialitate. 

   

    

Lipsa de stabilitate pe anumite posturi 

didactice; 

Populație școlară în descreștere din cauza 

scăderii nivelului demografic în comună, 

migrării în străinătate a părinților, 

instabilitatea mediului familial; 

Existența unui număr mare de familii 

dezorganizate și monoparentale; 

Nivelul scăzut de educație al părinților 

elevilor; 

Puterea economică scăzută a comunității 

locale. 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Politica  managerială  bazată  pe  o  

colaborare fructuoasă cu Primăria, CL; 

Majoritatea spațiilor școlare modernizate 

dispun de bază materială și mijloace de 

învățământ performante și moderne; 

Biblioteca este dotată cu un număr mare de 

volume; 

Existența cabinetelor de informatică dotate 

cu calculatoare conectate la internet; 

Supraveghere audio-video în sălile 

destinate Evaluării Naționale; 

Oferirea de burse școlare elevilor; 

Proiectul de buget aprobat de către 

Consiliul Local asigură în proporție de 

90% din cheltuielile curente ale școlii; 

Cadrele didactice navetiste își primesc 

decontul pentru navetă în proporție de 

100%; 

Spațiul școlar are instalație termică 

proprie. 

Lipsa laboratoarelor de specialitate; 

Lipsa sălilor de sport care să permită 

desfășurarea orelor de educație fizică în 

condiții normale pe timp nefavorabil; 

Număr insuficient de manuale școlare; 

Reţeaua de internet ineficientă uneori din 

cauza condițiilor meteo nefavorabile; 

Uzura fizică şi morală a unei părţi din 

materialul didactic existent în şcoală; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Posibilitatea organizării unor activități Resurse financiare insuficiente pentru 
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extrașcolare în comunitate (parcuri, 

cluburi, terenuri sportive); 

Atragerea de resurse financiare 

(sponsorizări, donații) și gestionarea 

eficientă a lor; 

Atitudinea pozitivă a autorităților locale și 

a partenerilor sociali față de sistemul de 

învățământ; 

Posibilitatetea antrenării elevilor și 

părinților în activități de întreținere și 

modernizare a școlii; 

Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate cu 

finanţare externă 

achiziționarea materialelor didactice; 

Deteriorare rapidă a mobilierului din dotare; 

Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

care conduce la uzura morală a unor 

echipamente ( calculatoare și softuri); 

instabilitatea la nivel social și economic, care 

afectează și instiruțiilr posibil partenere; 

Instabilitatea economică națională și 

mondială; 

Salariile nemotivante pentru angajații 

sistemului de invățământ. 

  RELAŢIA CU COMUNITATEA  

PUNCTE TARI Puncte slabe 

Existența parteneriatelor cu instituțiile de 

pe raza localității (UAT și Consiliul Local 

Galbenu, Parohia Ortodoxă Galbenu , 

Postul de Poliție Galbenu) ; 

Constituirea și funcționarea Comitetului 

Reprezentativ al Părinților ; 

Colaborarea eficientă cu ISJ Brăila și 

autoritățile locale; 

Prezența directorului la ședintele 

Consiliului Local în care se discută 

probleme legate de procesul de învățământ 

derulat în școală ; 

Implicarea școlii în acțiuni de voluntariat 

cu instituțiile din localitate ; 

Dezvoltarea relației profesori-elevi-părinți 

se realizează și prin intermediul serbărilor 

școlare; 

„Dan Barbilian/Ion Barbu”- concurs 

interjudețean de matematică / „În lumea 

cuvintelor” – concurs județean de limba și 

literatura română / „După datini, 

colindăm” – festival de colinde 

interjudețean  

Ziua porților deschise. 

Nu toţi profesorii sunt interesaţi pentru a găsi  

găsi posibilităţi de colaborare  în comunitate 

sau cu alţi parteneri naţionali şi europeni; 

Uneori, competiţia pentru a fi selectaţi în 

echipele diverselor proiecte generează 

frustrări în rândul elevilor şi profesorilor; 

Inconsecvențe în participarea reprezentanților 

primăriei și ai Consiliului Local la procesul 

decizional în ședințele CA. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Disponibilitatea comunitățiii locale de a 

sprijini școala în derularea de proiecte; 

Disponibilitatea părinților de a se implica 

în activitățile de voluntariat la nivelul 

școlii; 

Colaborarea cu alte unități de învățământ 

Slaba implicare a unora dintre instituțiile 

locale în parteneriate (CMI) ; 

Lipsa de supraveghere a copiilor ca urmare a 

plecării părinților în străinătate; 

Influența negativă a unor grupuri din 

comunitate și a falselor modele promovate de 
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de realizarea unor noi schimburi de 

experiență; 

Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale 

şi realizarea unor programe de dezvoltare 

instituţională prin accesarea unor proiecte 

europene. 

mass-media; 

Reticența unor părinți față de consilierea 

psihopedagogică; 

 

 

 

 

  Strategia de dezvoltare a organizației 
 

 

VIZIUNE ȘI MISIUNE 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională este 

expresia concretă dintre reglementări şi 

inţiative, negociind în favoarea şcolii, 

compromisul dintre logica de tip birocratic şi 

cea de tip autonom. 

Proiectul are caracter anticipativ şi 

valoare strategică. Este un fel de “platformă 

electorală” a şcolii, expresia politicii de dezvoltare a acesteia. 

Sursele care fac din proiectul unei şcoli o entitate aparte,irepetabilă sunt: 

Cultura organizaţiei şcolare: 

 “Viziunea” colectivului şcolii (a echipei manageriale) privind dezvoltarea pe termen de 4 

ani; 

 Nevoile şi resursele comunitare; 

 Misiunea unităţii şcolare cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes 

reprezentate în şcoală: elevi, părinţi, cadre didactice, autorităţi locale, agenţi economici, 

alţi reprezentanţi ai comunităţii; 

 Indiferent de opţiunea strategică, beneficiarul ultim al ofertei educaţionale este elevul. 
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VIZIUNEA : 

 

           Şcoala Gimnaziala “Toma Tampeanu” Galbenu este o școală în slujba comunității, 

având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate 

categoriile de copii și de a asigura progresul tuturor elevilor săi.  

MISIUNEA : 

 

 

              Școala noastră este deschisă pentru toți membrii comunității. Școala satisface nevoia 

elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent. Avem ca prioritate 

pregatirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi ,deprinderi şi 

competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. Respectăm fiecare elev, 

oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi aptitudinile fiecăruia, pentru 

a le putea valorifica. Utilizăm metode activ-participative (învăţare inter-activă, stimularea 

gândirii critice şi stimularea muncii în echipă) care vor motiva şi stimula elevii pe durata 

procesului educaţional. Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi, în viitorul apropiat, 

cetăţeni de ,,tip european”.  Dorim ca şcoala noastră să devină o şcoală modernă, cu cabinete 

şi laboratoare, sală de sport,bibliotecă s.a..Şcoala noastră acceptă rolul de 

iniţiator/susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale. 
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 ȚINTE STRATEGICE 2020 – 2024 

 

 

 Țintele strategice pentru dezvoltarea instituțională a școlii noastre în perioada următorilor 4 ani reprezintă soluții propuse pentru 

rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuală și metodică, sunt 

prezentate în continuare 

elementele de baza ale problemelor considerate prioritare la aceasta dată și țintele strategice asociate. Formularea problemelor pornește 

de la sinteza contextului favorabil (punctele tari și oportunitățile domeniului) și evidențiază potențialul impact al punctelor slabe și 

amenințărilor asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate. 

 Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Școlii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu în perioada următorilor 4 ani, 

reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor. Din corelarea punctelor slabe 

cu amenințările, rezultă Țintele/Obiectivele strategice. 

 

 

 

Ţinta Curriculum Resurse materiale Resurse umane Relaţii comunitare 

1.Evidenţierea 

dificultăţilor manifestate 

la nivelul unităţii şcolare, 

referitoare la calitatea 

resurselor umane, 

materiale si financiare , 

în perspectiva egalizării 

şanselor 

Identificarea stilurilor de învăţare la 

elevi şi proiectarea activităţii 

didactice în concordanţă cu nevoile 

de formare ale acestora 

Dotarea tuturor claselor 

cu un calculator cu 

imprimanta , un 

videoproiector și conectare 

internt 

Modernizarea centralei 

termice  

Consumabile 

Participarea cadrelor 

didactice la programul de 

perfecţionare prin 

C.C.D. Brăila 

Conştientizarea 

Consiliului local pentru 

reducerea cheltuielilor 

Realizarea de 

parteneriate cu 

instituţiile locale 

I.S.J. 

Consiliul local 

Resurse umane şi de timp C.E.A.C. 

Cadre didactice 

Sem I 

Director 

Primărie 

I.S.J. 

Sept.2020-sept.2024 

 Continuarea 

parteneriatului cu 

C.C.D. 

Sept.2020-sept.2024 

2.Dezvoltarea învăţării 

continue de calitate şi 

promovarea unei 

performanţe ridicate 

Realizarea unei abordări 

interdisciplinare a cunoştinţelor care 

sa permită elevilor formarea unei 

viziuni globale despre educaţie 

Dotarea cu calculatoare si 

echipamente a spaţiilor de 

învăţare pentru a spori 

funcţionalitatea acestora 

Participarea elevilor şi 

profesorilor la activități  

pentru imbunătățirea 

Realizarea de 

schimburi la nivel 

european 
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prin adoptarea bunelor 

practici din domeniul 

educaţiei. 

Organizarea diferită a spaţiului şi 

timpului dedicat activităţilor 

şcolare (în laboratoare, cabinete, pe 

teren, în unităţi economice, în 

muzee, etc.) şi a celor din proiecte. 

Confruntarea ideilor şi compararea 

lor, interesul pentru cercetare şi 

producerea de ipoteze si piste de 

lucru comune. 

Achiziţionarea de carte şi 

mijloace electronice pentru 

învăţarea limbilor străine 

Acces internet 

abilităților de comunicare 

în limbi străine 

Participarea c.d. cu 

produse didactice 

Participarea c.d. si a 

elevilor la programele 

on-line 

Realizarea de 

schimburi on-line 

Resurse umane şi de timp Cadre didactice 

Responsabilul de programe de 

cooperare 

Directorul şcolii 

Bugetul şcolii 
Primărie 

CRP 

Director  Participare la simpo- 

zioane locale  

 

3.Sprijinirea elevilor mai 

puţin motivaţi şi mai 

puţin susţinuţi de familii 

în vederea ameliorării 

rezultatelor şcolare 

Adaptare curriculară, consiliere 

psihopedagogică 

Realizarea programului 

pentru elevi, de meditaţii şi 

de sprijin umanitar 

Realizarea cursului de Educație 

parentala prin cadrele didactice 

formatoare 

Realizarea  proiectului cu 

asistentul social 

Programe comune de 

formare pentru 

comunicare şi participare 

la toleranţă cu c.d., 

părinţi, elevi 

 

100% promovare 

Resurse umane şi de timp Director , consilier educativ 

Sept.2020-sept.2024 

Consilier educativ 

Sept.-anual 

Consilier educativ 

Sept.2020-sept.2024 

Consilier educativ 

Sept.2020-sept.2024 

4. Creşterea ofertei de 

activităţi instructiv- 

educative şi a ofertei de 

timp liber, în funcţie de 

nevoile integrării 

comunitare 

Realizarea de opţionale şi cercuri 

atractive, vizând depistarea talentelor şi 

formarea pentru viaţă a copiilor 

Consilier educativ 

Consiliul elevilor 

Sept.2020-sept.2024 

Realizarea de proiecte cu 

finanţare pentru asigurarea 

bazei materiale: 

Director, 

Consilier educativ 

Sept.2020-sept.2024 
 

Identificarea nevoilor de 

informare şi parcurgerea 

unui stagiu de formare 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

Sept.2020-sept.2024 

Identificarea şi colabora- 

rea cu instituţii interesate 

în educaţie  

Consilier educativ 

Sept.2020-sept.2024 

5. Promovarea educaţiei 

ecologice în scopul 

protecţiei mediului 

Promovarea la toate disciplinele şi 

permanent, prin activităţi 

extracurriculare, a comportamentului 

activ pentru o dezvoltare durabilă 

Consumabile, C.D.uri, 

imprimantă color, coşuri , 

europubele 

 Resurse umane şi de timp 

C.P. 

Sept.2020-sept.2024 

Director 
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Director, 

Prof. Jercan Mihaela Corina 

 

 

 

 

AVANTAJELE OPȚIUNII 

 

              Alegerea strategiei noastre s-a bazat pe analiza diagnozei stării prezente a şcolii noastre şi pe analiza nevoilor educaţionale 

dovedindu-se absolut necesară; atingerea ţintelor prin egalitatea şanselor in educaţie pentru toţi elevii va duce la dezvoltarea implicării 

active în propria educaţie, la formarea acestora pentru viaţă, la integrarea in comunitate si participarea la viaţa comunitară. Elevii şcolii 

noastre au nevoie pentru a se integra şi a-şi croi un viitor în comunitatea din care fac parte, de o cunoaştere a specificului local, de 

educaţie civică printr-un comportament civilizat, de formare pentru o dezvoltare durabilă. Strategia aleasă respectă strategia de 

dezvoltare naţională, regională şi locală şi se poate realiza cu resursele umane ale şcolii la care se adaugă resursele materiale existente 

şi previzibile. La această strategie s-a ajuns prin consensul comunităţii; ea a fost rodul acţiunii comune în C.P. al cadrelor didactice , 

Consiliul reprezentativ al Părinţilor şi Consiliul elevilor. Ţintele şi opţiunile alese vor folosi cu maximum de eficienţă resursele şcolii ( 

materiale şi umane, inclusiv de timp, aşezarea geografică şi ale comunităţii. Strategia aleasă va motiva elevii pentru o participare activă 

la propria educaţie, la creşterea calităţii educaţiei prin folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicare şi va creşte echitatea in 

furnizarea de servicii educaţionale. 

Consilier educativ 

Sept.2020-sept.2024 

6.Dezvoltarea la elevi şi 

la cadrele didactice a 

abilităţilor de comunicare 

în limbile de circulaţie 

europeană si de a utiliza 

noile tehnologii de 

comunicare şi informare. 

Cadre didactice  

Comisia metodică umanistă 

Program de formare a c.d., elevilor şi 

părinţilor pentru comunicare şi 

participare la o dezvoltare durabilă. 

Accesul la internet în cabinete şi 

laboratoare. 

 

Utilizarea la maxim a soft-urilor 

educaţionale din A.E.L., 

smartbord, la orele de curs si 

în activităţile extracurriculare.  

Fonduri pentru, c.d.-uri, soft- 

uri ,consumabile 
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Implementarea strategiei 
 

 Menţionăm că planurile operaţionale vor fi stabilite în conformitate cu rezultatele analizelor SWOT, care au evidenţiat 

următoarele nevoi: 

 

 importanţa muncii în echipă şi participarea la decizie; 

 necesitatea intăririi legăturilor între şcoală şi principalii actori ai comunităţii locale (Consiliul local, Primăria Galbenu, Poliţia 

Galbenu, Jandarmerie, SMURD, Detaşamentul de Pompieri Brăila, Biserică, părinţi, agenţi economici, Biblioteca Comunală 

etc.); 

 abilităţi sociale şi nevoi afective atât pentru elevi cât și pentru profesori; 

 cooperarea între profesori – elevi – părinţi; 

 diversificarea ofertei educaționale; 

 formarea continuă a cadrelor didactice şi participarea lor la programe de dezvoltare personală; 

 consilierea elevilor în probleme legate de orientare şcolarăşi profesională, dar şi în aspecte referitoare la viaţa de zi cu zi; 

 dotarea cu echipamente IT şi materiale auxiliare; 

 resurse de învăţare şi facilităţi logistice. 

 

 Din lista de nevoi enumerate mai sus considerăm că rezolvarea lor de către şcoală cu sprijinul comunităţii locale şi prin 

diferite programe în care aceasta s-ar putea implica, ar putea atinge, pe perioada derulării acestui plan de dezvoltare şcolară, toate ţintele 

strategice, după cum urmează: 

 

 cooperarea dintre profesori - elevi - părinţi, dar şi consilierea elevilor ar putea crește motivația pentru învățare și performanța 

înaltă, dar şi întărirea colaborării cu familia; 

 rezolvarea problemelor de dotare cu echipamente IT şi materiale auxiliare ar asigura resursele de învăţare şi facilităţile logistice; 

 creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea ofertei educaționale și prin formare continuă a cadrelor didactice ar asigura 

creșterea abilităților sociale ale elevilor, integrarea lor mult mai eficientă în echipe de învățare, proiectare sau muncă. 

 

 

 Implementarea Planului/Proiectului de Dezvoltare Instituțională se realizează anual prin Planul 

Operațional. 
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PLANUL OPERAȚIONAL  2020-2021  

 
Obiectiv Activitatea Resurse Responsabilităţi Termen Indicatori de realizare 

Ținta 1: Evidenţierea dificultăţilor manifestate la nivelul unităţii şcolare, referitoare la calitatea resurselor umane, materiale si financiare, 

in perspectiva egalizării şanselor. 

1.Identificarea    nevoii    de 

formare a cadrelor didactice prin 

programe de invatare și cursuri 

ptr elevii cu CES 

1.Participarea la stagiul de pregătire 

pentru cadrele didactice în vederea 

lucrului cu elevii cu CES 

Cadre didactice C.C.D Sept 2020 Cel puţin 70% din cadrele 

didactice din şcoală vor 

realiza un portofoliu de lucru 

pentru elevii cu CES 

 2.Organizarea grupelor de lucru 

pentru realizarea de documente ale 

dosarului Comisiei Metodice 

Cadre didactice Comisiile metodice Sept. 2020 Cel puțin 50% vor realiza un 

centralizator al documentelor 

mapei Comisiilor Metodice 

 3.Participarea c.d. la cursuri pentru 

accederea în Corpul de experți în 

management 

Acces la informaţie Director  Dec.2020 Înscrierea a cel puțin două 

cadre didactice 

 4.Pregătirea c.d. pentru 

desfăşurarea lecţiilor pe baza 

depriderilor IT formate la cursuri 

Consumabile 

 

Director  Sept.2020 Desfăşurarea 50% a 

lecţiilor în sistem informatizat 

 5.Diseminarea informaţiilor de 

către formabili şi formatori. 

Beneficiari Cadre didactice 

beneficiare 

Permanent Creșterea randamentului 

didactic 

 

 

 

6.Dotarea sălilor de clasă cu un 

calculator  

Finanțare , acces 

la informație 

Director Ian. 2021 Creșterea randamentului 

didactic 

7.Conectare internet salile de clasa     

2.Identificarea stilurilor de 

învăţare la elevi şi   proiectarea 

activităţii didactice în  concordanţă   

cu   nevoile   de formare ale 

acestora. 

 

1. Elaborarea la nivelul fiecărei 

catedre a unor materiale   auxiliare   

adaptate  diferitelor stiluri de 

învăţare ale elevilor. 

Șefi comisii Director  Sept.2020 Îmbunătățirea rezultatelor 

școlare 

2..Realizarea   programelor   de 

formare a părinţilor pe : 

-probleme de comunicare 

Formator 

Consumabile 

 Permanent   
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 -reducerea absenteismului şi 

abandonului şcolar 

    

Ținta 2. Dezvoltarea învăţării continue de calitate și promovarea unei performanţe ridicate prin adoptarea bunelor practici din domeniul 

educaţiei. 

1.Analiza gradului de implicare a 

elevilor in desfașurarea de activități 

școlare și extrașcolare  

1.Aplicarea de chestionare 

 

Site-ul școlii  Coordonator 

educativ 

Februarie 

2021 
Implicarea elevilor de a 

participa la concursuri și 

olimpiade școlare 2. Selectarea elevilor care au obținut 

rezultate la concursuri și olimpiade 

școlare 

2.Organizarea    diferită    a spaţiului   

şi   timpului   dedicat activităţilor              

şcolare (în laboratoare, cabinete ,pe 

teren,etc.) şi a celor din proiecte. 

1.Organizarea activitații pe comisii 

metodice 

Consumabile 

 

 

Director Permanent 

 

 

Reducerea absenteismului 

2.Realizarea programului 

activităților extracurriculare 

Grafic activități  Conform 

graficului 
 

3.Confruntarea ideilor şi compararea 

lor, interesul pentru cercetare şi 

producerea de ipoteze și piste de 

lucru comune 

1.Favorizarea accesului la 

informație prin internet 

Consumabile 

 

Director Permanent 

 

 

 

Cunoașterea noutăților de 

specialitate 

2.Monitorizarea activităților 

metodice 

Grafic activități  Conform 

graficului 
 

Ținta 3. Realizarea parametrilor cantitativi şi calitativi pentru atingerea standardelor de calitate 

1.Monitorizarea activităţilor prevă-

zute în documentele de planificare       

și documentele C.E.A.C. 

1. Monitorizarea activităților 

propuse in documentele manageriale 

Instrumente de 

monitorizare 

Director Mai 2021 Realizarea tuturor activităților 

2.Realizarea documentelor de 

evaluare internă, pregatirea 

documentelor și depunerea în termen 

1.Verificarea activității actului 

educațional prin asistențe, teste 

unice 

 

Instrumente de 

evaluare 

Director adjunct Mai – iunie 

2021 
Instrumente de 

evaluare 
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 2. Monitorizarea gradului de 

satisfacție al beneficiarilor 

Chestionare CEAC Mai 2021 80% beneficiari multumiți 

de activitatea școlii 

3. Instruirea c.d. privind 

realizarea portofoliului 

Fișă proiectare 

portofoliu 

CEAC Octombrie 

2020 
Realizarea fișelor 

Ținta 4. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin susţinuţi de familii în vederea dobândirii abilităţilor și competenţelor de bază 

necesare dezvoltării lor personale, ameliorării rezultatelor şcolare, pentru activitatea profesională viitoare şi pentru o cetăţenie europeană 

activă . 

1.Adaptare curriculară și consiliere  

psihopedagogică  a elevilor aflați în 

dificultate, cu cerințe educaționale 

speciale 

1.Identificarea stilurilor de învățare 

la elevi. 

Chestionare Diriginți, învățatori Septembrie 

2020 
Cunoașterea elevilor 

2.Proiectarea activităților pentru 

facilitarea asimilării și  înțelegerii 

noțiunilor. 

Fișe de lucru, 

activități practice 

Șefi comisii Septembrie 

2020 
Creșterea randamentului 

școlar 

3.Realizarea progrmului  de 

pregătire suplimentară a elevilor 

Orar de pregatire Profesori EN  Octombrie 

2020 
Obținerea performanței 

școlare 

 

4.Realizarea acțiunilor de sprijin 

umanitar a elevilor din școală 

Colectări, donații Cadre didactice Sărbători 

religioase  
Egalizarea șanselor 

5. Realizarea programului de 

consiliere individuală, parentală 

Program consiliere Diriginți 

Învățători 

Permanent Echilibru emoțional 

Integrare 

6.Consiliere școlară pentru sprijinul 

orientării școlare și profesionale 

Teste de 

aptitudini 

Cadre didactice Pe parcursul 

anului școlar 
Orientare școlară, adaptare 

curriculară 

7.Acțiuni de prevenire a 

absenteismului, abandonului, a 

violenței  prin prelucrarea la 

elevi și părinți a ROI . 

Procese verbale Coordonator 

educativ 

Responsabili comisie 

absenteism 

Pe parcursul 

anului școlar 
Reducerea cu 50% a 

Abandonului școlar 

Ținta 5. Creşterea ofertei de activităţi instructiv-educative şi a ofertei de petrecere a timpului liber, în funcţie de nevoile integrării comunitare 

1. Realizarea de opţionale şi activități   

atractive, vizând depistarea talentelor 

şi formarea pentru viaţă a copiilor 

1.Consultarea beneficiarilor direcți    

privind opționalele dorite 

Ședinte cu părinții, 

Ore de dirigenție 

Responsabil comisia 

Diriginti 

 

Decembrie  Satisfacerea beneficiarilor 

2. Propunerea listei de CDȘ a 

școlii și alegerea opționalului de 

către elevi 

Redactare CDȘ Director adjunct Ianuarie  Satisfacerea beneficiarilor 
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Ținta 6. Promovarea educaţiei ecologice în scopul protecţiei mediului 

1.Promovarea la toate disciplinele şi 

permanent, prin activităţi   

extracurriculare, a comportamentului 

activ pentru o dezvoltare durabilă 

 

1.Amenajarea, cu participarea 

activă a copiilor, a parcului din fața 

școlii 

Finanţare material 

săditor 

Cadre didactice Martie 2020  Formarea elevilor pentru o 

dezvoltare durabilă 

Participarea a 80% din 

elevii şcolii 

2.Acţiune de curăţire a curții școlii Finanţare saci 

plastic, premii, 

fluturaşi, material 

foto şi video 

 

Director Aprilie – 

Mai 2020 
Formarea elevilor pentru o 

dezvoltare durabilă 

Participarea a 80% din elevii 

şcolii 

Antrenarea tuturor elevilor 

în colectarea selectivă a 

deșeurilor din plastic și 

hârtie 

3.Implicarea elevilor în realizarea   

de obiecte din materiale           

reciclabile: ecomărțisoare, 

aranjamente eco. 

 Învățători 

Educatoare  

Permanent  Formarea comportamentului 

ecologic 

Ținta 7. Dezvoltarea la elevi şi la cadrele didactice a abilităţilor de comunicare în limbile de circulație europeană și de a utiliza  noile 

tehnologii de comunicare şi informare. 

1.Motivarea cadrelor didactice 

de a-şi perfectiona abilităţile de 

comunicare intr-o limbă străină 

şi de utiliza internetul prin 

parcurgerea cursurilor prin 

C.C.D. 

1.Monitorizarea activității prin 

înscrierea la cursuri 

Procedura de 

monitorizare 

Director adjunct Februarie 

2021 
80%  cadre didactice au 

competențe digitale 

2.Accesul la internet în cabinete 

şi laboratoare. 

1.Informarea la zi cu noutățile 

disciplinei. 

 Director Permanent  70% c.d. utilizează informația 

virtuală 
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Monitorizarea și evaluarea Planului Operațional 

 

 

Procesul de monitorizare şi evaluare a planului operațional va fi asigurat de echipa de 

elaborare a PDI prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

 activităţi de control intern; 

 corectare periodică şi actualizare. 

 

MONITORIZAREA 

 

Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2020 – 2024 

urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în 

vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv 

În procesul de monitorizarese urmăreşte: 

 comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 

 mobilizarea exemplară afactorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 

 analiza unor soluţii înîmprejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

 observaţiile; 

 discuţiile cu elevii; 

 asistenţa la ore; 

 sondaje scrise şi orale; 

 întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu 

profesoral etc. 

 

EVALUAREA 

 

Evaluarea planului operațional se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele 

anului şcolar când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare 

pentru un plan de acţiune al şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul 

potrivit. 

 

Instrumente de evaluare 

Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele : 

raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 

acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările. 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca 

instrumente de evaluare următoarele: 

autoevaluare; 

 interevaluări; 

 declaraţii de intenţii 
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 interviuri de evaluare; 

 observaţii folosind ghiduri de observaţie; 

 fişe de apreciere; 

 diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se 

va acorda atenţie următoarelor elemente : 

 respectarea misiunii şi a viziunii; 

 urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 

 analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 

 corelaţia dintre resurse si obiectivele alese; 

 stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluareîn cadrul 

fiecărei ţinte. 

 

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. 

 profesorii coordonatori şi  coordonatorii de programe si proiecte educative pentru 

problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare. 

 

Indicatorii de performanţă 

 

Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o 

funcţionare optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă 

amintim: 

 furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemuluide formare din şcoală; 

 stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de 

semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri 

obiective); 

 enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare; 

 adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest lucru 

 

Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 

 

 Frecvenţa monitorizării; 

 Datele întâlnirilorde analiză; 

 Întocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea ţintelor; 

 Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale; 

 Urmărirea progresului în atingereaţintelor; 

 Stabilirea impactului asupra comunităţii în Consiliulde administraţie al şcolii; 
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 Evaluarea progresului în atingerea ţintelor; 

 Actualizarea acţiunilor din planul operațional în lumina evaluării Consiliului de 

administraţie. 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Jercan Mihaela Corina
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