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Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor  şi de aceea toţi cei implicaţi în activitatea de 

educaţie  trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din 

unitatea de învăţământ atat pe termen scurt prin planurile operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de 

dezvoltare institutională.  

Într-o societate în schimbare nu poate fi vorba decât de un alt tip de elevi, pentru care abordarea 

clasică, tradiţională, nu mai prezintă interes. Dorinţa de a studia se încadrează pe alte coordonate, în afara 

constrângerii  şi  prescrierii,  coordonate  bazate  pe  convingeri  proprii  şi  motivaţii  puternice,  dictate  de 

interesele legate de propria formare şi devenire.   

Acest P.D.I. este conceput  pentru creşterea calităţii procesului instructiv –educativ, în concordanţă cu 

noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind păstrarea identităţii naţionale în 

contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii ( lifelong learning ).   

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susţinută decât 

de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a 

incluziunii sociale. In acest context şcoala noastră urmăreşte să educe elevul nu numai pentru a şti, ci mai ales 

pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un învăţământ cu un standard înalt de calitate.    

Potrivid prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate să-şi conceapă politici proprii în toate 

domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor. În acest fel se conferă acesteia rolul de principal factor de 

decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor factorilor sociali interesaţi.  

Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces:  la nivelul şcolii  (democratizarea 

vieţii şcolii; inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare; asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea 

procesului instructiv-educativ și a condiţiilor de realizarea a acestuia), la nivelul consiliului local (implicarea 

reală şi efectivă  în  funcţionarea  şi  dezvoltarea  serviciului  educaţional;  asumarea  de  către  autorităţile  

locale  a responsabilităţii privind furnizarea de servicii educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin 



transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate), la nivelul societăţii  (corelarea 

mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii; integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie 

de competenţe şi opţiuni; promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice).  

 Elaborându-şi  propria  ofertă  educaţională,  după  ce  în  prealabil  a  analizat  nevoile  şi  cererile 

comunităţii, fiecare şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile concrete 

ale comunităţii. De aceea  îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii.  

Realizând  proiectul  de  dezvoltare  instituţională,  şcoala  îşi  defineşte  propria  personalitate,  îşi 

construieşte identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc la 

reuşita  unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea profesională şi morală a celor care educă; 

structura genetică a elevilor; mediul familial şi social; o direcţionare şi structurare permanentă a 

învăţământului  printr-o  legislaţie  bine  racordată  la  realităţile  şi  tradiţia  învăţământului  românesc  şi  în 

concordanţă cu evoluţia societăţii pe plan naţional şi realizările învăţământului pe plan internaţional.  

 Şcoala Gimnazială “George Coșbuc” Coșbuc funcţionează ca un tot unitar, creat prin efortul comun al 

structurii manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți(elevi-părinți), al comunității locale, al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean și al altor parteneri implicați.   

Proiectul de dezvoltare  oferă o perspectivă reală asupra şcolii in punctul de vedere al imaginii 

acesteia, dar şi al activităţilor care stabilesc direcțiile majore de progres; modalitatea de elaborare a acestuia 

permițând consultarea tuturor părților, implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor  și acțiunilor 

propuse. El reflectă politica educațională pe termen mediu (4 ani), ținând cont de strategia educațională la 

nivel național, de contextul socio-economic actual și de apartenența europeană. Atenția este concentrată 

asupra finalității principale a educației,  formulate in Legea Educatiei Nationale: formarea competențelor, 

înțelese ca ansamblu multifuncțional și  transferabil  de cunoștințe, deprinderi/abilități și  aptitudini, necesare 

pentru:  

a. împlinirea și  dezvoltarea  personală,  prin  realizarea  propriilor  obiective  în  viață,  conform 

intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;  

b.integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;  

c.ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;  

d. formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și 

universală și pe stimularea dialogului intercultural;  

e. educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului;  

f. cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice  și a respectului 

pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural, asigurând  concentrarea  tuturor  domeniilor  



funcționale  ale  managementului  (curriculum,  resurse  umane, material-financiare, relatii sistemice și 

comunitare) și asigurând coerența strategiei pe termen lung a școlii.   

 Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ  

 

BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII  

Localul şcolii este format din două corpuri: corp A + corp B de clădire (parter + etaj). Starea clădirii 

este bună. În anul  2008 corpul A a fost reabilitat prin Programul Băncii Mondiale,  urmând  ca în corpul B, pe 

parcursul anului 2015 să se efectueze lucrări de investiții de capital și de reparații curente de reabilitare 

exterioară și interioară: montarea tâmplăriei termopan și asigurarea încălzirii cu centală termică. Terenul  

aparține Şcolii Gimnaziale ,,George Coșbuc”- Coșbuc având  o suprafață totală de  120000 mp, din care: 550 

mp ( corp A) și 405,34 mp (corp B) este suprafața construită a  școlii (reprezentând parterul). Partea 

desfășurată (construită) pe verticală, respectiv parter + etaj însumează o suprafață totală de 1910,68  mp.   

Şcoala dispune de:  

- 11 săli de clasă, unde învaţă 11  clase/grupe într-un  schimb:   

Învăţământ preprimar  2 grupe  

Învăţământ primar  5 clase:  1 (P), 1(I),  1(II), 1(III) ,1(IV)  

Învăţământ secundar inferior  4 clase: 1(V), 1(VI), 1(VII), 1(VIII)   

 Săli cu destinaţie specială:  

- cabinet de informatică – dotat cu calculatoare legate în reţea, scanner, imprimantă   

- C.D.I. - Bibliotecă – cu un număr de 5073 volume; având în   dotare  4 calculatoare, imprimantă, 

videoproiector, televizor, cameră video.   

  - Un birou- director - dotat cu calculator + imprimantă, xerox  

 - Cancelarie pentru personalul didactic – dotată cu televizor și xerox  

 - Birou pentru secretariat şi contabilitate – dotat cu calculator +  imprimantă, xerox, laptop, 

           conectare la Internet  

-  Sală de clasă pentru programul „Lapte şi corn”  

-  Anexă pentru personalul nedidactic al şcolii  

- sală de clasă cu destinație sală de sport  



- grupuri sanitare: 12 cabine pentru fete; 6 cabine pentru băieți, situate în corpul B. 

-  Teren de sport,asfaltat, de handbal; teren de minifotbal cu gazon natural și teren de minifotbal cu 

gazon artificial.  

Elevii învaţă în  condiţii foarte bune. Şcoala are centrală termică proprie (în corpul A),urmând a fi 

instalată centrală termică și în corpul B (în cursul anului 2015),  racordare la apă curentă, iluminat, sistem de 

supraveghere cu camere video și audio( în 3 săli). În anul şcolar 2007-2008 şcoala a beneficiat de un program 

de reabilitare, reuşindu-se înlocuirea fenestraţiilor, uşilor, a instalaţiei electrice, modernizarea grupurilor 

sanitare și instalarea centralei termice proprii (corp A).   

În anul financiar 2015 s-au alocat fonduri bugetare,de la bugetul local,cu un total de 150000 lei pentru 

realizarea lucrărilor de investiții de capital la corpul,, B”al clădirii școlii, după cum urmează: 

-50000 lei pentru schimbarea tâmplăriei vechi cu tâmplărie termopan(36 ferestre și 8 uși); 

-50000 lei pentru aciziționării unei centrale termice și montarea a 38 calorifere pentru încălzirea 

centrală; 

-50000 lei pentru scimbarea lămpilor de iluminat, a prizelor și întrerupătoarelor și igienizarea 

integrală(zugrăvit cu vopsea lavabilă) a sălilor de clasă și laboratoarelor; 

Tot în anul 2015 s-a dat în folosință terenul de ,,Minisport cu gazon sintetic ”, realizat cu fonduri 

GAL. 

În anul financiar 2016 s-au realizat lucrări de investiții la corpul ,,B” al clădirii( schimbarea învelitorii 

de tablă și consolidarea acoperișului) în valoare de 49000 lei, cu fonduri de la bugetul local. 

În anul școlar 2016/2017 s-au realizat următoarele lucrări și achiziții: 

-amenajarea unei rampe de acces în unitate și a unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități; 

-achiziții: 4 laptop-uri, 5 videoproiectoare, 5 calculatoare, 6 table magnetice și a unei stații de 

amplificare audio; 

-este în curs de finalizare Proiectul de avizare și autorizare I S U. 

Școala gimnazială ,,GEORGE COȘBUC” are: 

- AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE(Nr.56/05.09.2015); 

-AUTORIZAȚIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ; 

-PLAN DE INTERVENȚIE I S U(Nr.700784/01.03.2016). 

RESURSE UMANE  



 Personalul şcolii:  

I.Personal didactic -  18 cadre didactice ale şcolii:  

 Ciclu preprimar:  

-  2 titulari:1 gr. I, 1 gr. II;  

 Ciclul primar –  5 învăţători :  

- titulari :  3 cu gradul didactic I, 1  cu gradul didactic II ,1  definitivat; 

Ciclul secundar inferior –  11 profesori  

- titulari : 3 cu gradul didactic I,  3 cu gradul didactic II,   3 cu definitivat;  

- suplinitori calificaţi: 1 cu gradul didactic II; 

- suplinitor necalificat: 1. 

II. Personal didactic auxiliar:  

- 1 contabil cu ½ normă 

- 1 secretară cu ½ normă 

III. Personal nedidactic:  

- 1 muncitor cu ½ normă 

- 2 îngrijitoare  

 Calitatea personalului didactic: 18  

- 16 titulari  

- 1 suplinitor calificat 

- 1suplinitor necalificat  

Gradul didactic I: 8 Gradul didactic II: 6  

Definitivat: 3  

 Populaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar 2016-2017:  

Ciclul preprimar – 41 preșcolari; 

Ciclul primar –  67 elevi; 



Ciclul gimnazial – 59 elevi.  

Total : 167 elevi și preșcolari 

Interesul permanent al cadrelor didactice pentru performanțele  elevilor se concretizează, an de an, 

prin  rezultatele  obținute  la  olimpiadele  și  concursurile  școlare locale, zonale,  județene, la evaluările  

naționale  şi  concursurile  extrașcolare  și  sportive.    

În ultimii 2 ani şcolari la Evaluarea Naţională elevii clasei a VIII-a au susţinut  probe scrise la limba şi 

literatura română şi matematică, obţinând următoarele rezultate: 

-2015 : 12 înscrişi, 8 cu media peste 5 – 66,66% ; 

-2016 : 16 înscriși, 11 elevi cu media peste 5 - 68,75% ; 

-2017 : 13 înscriși, 12 elevi cu media peste 5 – 92% . 

Rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională se reflectă şi în admiterea elevilor la licee. În ordinea 

preferinţelor şi a mediilor de absolvire au fost repartizaţi în majoritate la Colegiul "George Coșbuc” din 

Năsăud, la Grupul Şcolar Economic Năsăud, Grup Școlar Silvic Năsăud, Grupul Şcolar Telciu,  colegii şi 

licee din Bistrița şi alte licee din țară.  

Gradul de integrare a absolvenţilor în licee și școli profesionale:  

2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

100%  100%  100%  100%  

Cultura organizaţională  

Şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, 

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

exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre 

cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.   

Tipul  dominant  de  cultura    pentru    organizația  noastră  este  cultura  de  tip  sarcină.  

Sarcinile  sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optima  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 şi 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 capacitățile lor creative și de autocontrol. A 

fost elaborat Regulamentul  Intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si 

personalului nedidactic. 

DEVIZA ŞCOLII:                    



PROFESIONALISM - IMPLICARE - SERIOZITATE  

 Grupurile  de  interes  în  privinţa  dezvoltării  instituţionale  a  Şcolii  Gimnaziale  „George Coșbuc  ” 

Coșbuc sunt reprezentate de :  

o  administraţia locală;  

o  părinţii elevilor; 

o  instituţiile locale ( Biserică, Poliţie, Centrul cultural).   

       În  acest  fel  s-au  dezvoltat  relaţii  bune,  de  parteneriat,  întemeiate  pe  cunoaşterea,  aprecierea  

şi întărirea rolului şcolii în comunitatea locală. Cadrele didactice şi elevii participă la activităţile realizate în 

cadrul comunităţii. Şcoala colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor 

necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii.  

       Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt sunt informaţi permanent despre 

procesul instructiv educativ, participă la activităţile şcolii.  

       Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia Comunitară în vederea asigurării pazei şi siguranţei 

elevilor,  pentru  combaterea  delincvenţei  juvenile  şi  pentru  realizarea  unor  ore  de  educaţie  rutieră  cu 

participarea cadrelor de poliţie.  

    ANALIZA PESTEL 

 DOMENII       CONTEXT LOCAL 

POLITIC   -Strategia  pe  termen  lung  în  domeniul  educaţiei  este  trasată  de  LEN  

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;  

-Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale: 14 elevi cu              

.            certificat C.E.S. 

-Există relaţii foarte bune între şcoală şi Primărie/Consiliul local şi celelalte instituţii 

din localitate.  

ECONOMIC  -Dezvoltarea economică a zonei este precară;  

-Potenţialul economic al zonei se axează pe turism, datorită obiectivelor turistice: Casa 

Memorială ,,George Coșbuc”, Podul de lemn peste Râul Sălăuța construit în stil 

Tirolez, Moara lui Coșbuc, dar puterea economică este foarte scăzută, existând puțini 

agenți economici cu potențial; 

 

SOCIAL   -Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;  

-Există multe familii care trăiesc din venitul minim, multe mame sunt casnice;  

-Există acte nesemnificative de violenţă şi alte abateri comportamentale;  

-In  comunitate  există  locuri  în  care  copiii  se  întâlnesc,  socializează,       desfăşoară 

activităţi: bază sportivă, terenul școlii, Căminul Cultural.  

 

TEHNOLOGIC  -Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă de la mai mulţi 

furnizori;  



-In comună  există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică; 

-Accesul în localitate se face cu autobuze, maşini personale sau cu trenul.  

ECOLOGIC  -Zona  depresionară  în  care  este  situată localitatea  îi conferă stabilitate din punct de 

vedere al calamităților naturale; 

-Şcoala participă la activităţi de voluntariat privind educaţia ecologică;  

-În general nivelul curăţeniei este destul de  bun, zona nu este poluată.  

 

LEGISLATIV  -Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente;  

-Trecerea clasei pregătitoare la învăţământul primar;  

-R.O.F.U.I.P  2016, Statutul elevului; 

-Regulamente şi proceduri interne. 

ANALIZA SWOT A STADIULUI DE DEZVOLTARE A              ŞCOLII 

Analiza s-a realizat pe următoarele paliere:  

 

  - curriculum;  

 

  - resursele umane; 

 

  - resurse materiale şi financiare;  

 

  - relaţiile cu comunitatea şi activitatea educativă.



 

 

CURRICULUM  

 

 

 

PUNCTE TARI  

 

 

 

PUNCTE SLABE  

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material  - Insuficienta  utilizare  a  materialelor  

curricular  corespunzător  (planuri  de  învăţământ  şi 

programe  şcolare,  auxiliare  curriculare, manuale, 

caiete de  lucru, ghiduri de aplicare,culegeri de 

probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale;  

- O bună colaborare între învăţători şi profesor 

mai  ales  pentru  clasele  ce  termină  ciclul  primar  şi  

integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul secundar;  

- Programe  CDS  elaborate  de  cadrele 

didactice,a tehnicii informaţionale şi a metodelor 

active în demersul didactic;  

- Suprapunerea  cerinţelor,  testărilor,  ceea  ce  

conduce la o distribuire inegală a efortului elevilor;   

- Slaba implicare a profesorilor în proiecte  

europene şi de finanţare;   

- Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor; 

didactice ale şcolii;  

- Pregătire  suplimentară  pentru  Evaluarea  

naţională, olimpiade şi concursuri şcolare;  

- O  tradiţie  instructiv-educativă  concretizată 

prntr-o  imagine  foarte  bună  a  şcolii  atât  în 

comunitate cât şi la nivel judeţean;  

- Proces  instructiv-educativ  de  calitate 

demonstrat prin rezultate şcolare bune, procent de 

promovabilitate    la  evaluarile  nationale  ridicat, 

premii la olimpiadele, concursurile școlare, fazele 

locale și județene.  

 

 

 

 

OPORTUNITATI  

- Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi  

formare continuă, înscriere la grade didactice;  

- Bune  relaţii  cu  Inspectoratul  Şcolar,  

 Casa Corpului Didactic,comunitatea;  

- CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei  

de informare şi cunoaştere în diferite domenii de  

activitate; 

- Existenţa site-urilor specializate în oferirea  

de materiale şi soft-uri pentru cadre didactice. 

        - Formarea deficitară a cadrelor didactice  

pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AMENINTARI  

- Instabilitatea legislativa a curriculumului în  

sistemul de învăţământ; 

- Avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din  

partea firmelor specializate; 

- Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ  

al  educaţiei  informale,  care  promovează  valori  

contrare celor promovate de şcoală. 



RESURSE UMANE  
 

 

 

 

PUNCTE TARI  

 

 

 

 

PUNCTE SLABE  

 

 

 

- Echipa manageriala preocupată de creşterea 

calităţii procesului didactic,a bazei materiale şi 

aspectului şcolii;  

 

 

 

- Cadre didactice cu norma didactică la mai multe 

unități școlare; 

- Elevii care revin din străinătate se acomodează 

mai greu deoarece au lipsuri în cunoștințe; 

 

- Elevi cu părinţi  plecaţi în  străinătate, care 

sunt lăsaţi în grija în grija bunicilor sau altor 

rude care nu au un control eficient asupra lor;

- Personal didactic calificat 100%;   

 

- 90% cadre didactice titulare;  

     - Cadre  didactice  bine  pregătite,  dedicate 

      meseriei şi apreciate în comunitate; 

- Relaţii  interpersonale  bune,  un  climat  de 

cooperare  între  cadrele  didactice,  relaţii  

deschise bazate pe respect reciproc;  

- Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se 

pot remarca; 

- O  bună  participare  la  cursurile  de 

perfecţionare şi formare continuă din partea CCD 

şi înscriere la grade didactice; 

- Media pe clasă este de 15  elevi;  

 

OPORTUNITATI  

- Poziţie  centrală,  pe  DN  17C,  în  centrul 

comunei,  având  în  vecinătate  Primăria,    

Centrul Cultural, Biserica, Casa Memorială 

,,G.Coșbuc”;  

- Oferte de cursuri de formare din partea CCD şi 

altor institutii, programe derulate din fonduri 

structurale;  

 
 
 
AMENINTARI  

- Scăderea  motivaţiei  şi  interesului  cadrelor 

didactice  pentru  activităţile  profesionale  

datorită salariilor mici;  

- Criza de timp a părinţilor datorită actualei 

situaţii economice reduce participarea unora 

dintre părinţi  la  viaţa  şcolară,  cu  implicaţii  în  

relaţiile profesor-elev, profesor/învăţător/ 

diriginte, cât şi în performanţa şcolară a elevilor;  

- Creşterea  numărului  elevilor  cu  cerinţe 

educaţionale speciale;  

- O  depreciere  a  statutului  profesorului  în 

societate  ( încurajată  de  mass-media),  ceea  ce  

determină dificultăţi  în  impunerea  cadrului  

didactic,  ca principal  factor al  educaţiei, în  faţa 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi.  

 
 

 



RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

 

 

 

 

 

            PUNCTE TARI  

 

 

 

 

 

 

PUNCTE SLABE  

 

 

-Şcoala  are  o  bază  materială  bună,  săli  de  

 

 

clasă cu mobilier modern,C.D.I.,sală educaţie  

tehnologică,cabinet informatică,  bibliotecă, sală de 

sport, bază sportivă;  

- Echipa  managerială  este  preocupată  de   

îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului şcolii;  

- Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi  

personalul didactic şi nedidactic, încadrare în norme 

igienico-sanitare corespunzătoare;  

- Stare fizică bună a bazei tehnico-materiale,  

săli de clasă, laboratoare, cabinete, biblioteca, sala  

de sport; 

- Centrală termică proprie; 

- Servicii  de  secretariat  şi  administrativ- 

contabile eficiente; 

-Accesul cadrelor didactice la calculatoarele,  

xerox-urile, imprimantele din şcoală; 

- Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi  

de întreţinere şi înfrumuseţare a claselor şi holurilor  

şcolii; 

- O bună bază sportivă (teren de sport, suprafaţă  

sintetică).  

OPORTUNITATI  

-Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

- Posibilitatea  obţinerii  de  sponsorizări  şi  

donații; 

-Posibilitatea  accesării  de  fonduri  europene  

de  către  personalul  didactic,  prin  proiecte  cu  

finanţare externă; 

  
- Număr insuficient de calculatoare la numărul  

elevilor din şcoală;  

- Lipsa  fondurilor  pentru  recompensarea   

activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor 

didactice;   

- Slaba  implicare  a  unor  cadre  didactice  în  

păstrarea bunurilor materiale ale şcolii; 

- Există  situaţii  când  resursele  umane  şi  

materiale ale şcolii nu sunt optim valorificate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMENINTARI  

-Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice  

conduce la uzura morală a echipamentelor existente;  

-Reducerea  finanţării  şcolii  în  ceea  ce  

priveşte  achiziţionarea  de  material  didactic, 

consumabile, reparaţii capitale etc. 



RELATIILE CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ  

 

PUNCTE TARI  

 

PUNCTE SLABE  

- O  bună  implicare  a  elevilor  în  activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare la nivel de şcoală şi în comunitate (excursii, 

serbări, strângeri de fonduri pentru  persoane  defavorizate,  

acţiuni  caritabile ;)  

- Rezultate  foarte  bune    la  concursurile  

artistice şi sportive, fazele  judeţene ;  

- Întâlniri  cu  Consiliul  Reprezentativ  al  

Părinţilor şi buna colaborare cu părinţii la nivelul comitetelor de 

părinţi pe clasă;  

- Preşedintele  Consiliului  Reprezentativ  al Părinţilor este 

activ şi implicat în activităţile ce se defăşoară  atât  la  

nivelul  şcolii,  cât  şi  la  nivelul comunității;  

- Buna  colaborare  între  director şi coordonatorul de 

programe educative şi extraşcolare;  

  - Relaţii  bune,  întemeiate  pe  conştientizarea  

rolului  şi  locului  şcolii  în  comunitatea  locală,  cu 

reprezentanţii administraţiei locale;  

  - O  bună  colaborare  cu  Poliţia Locală;  

- Parteneriate  educaţionale   cu Căminul Cultural, 

Biserica,Primăria,Muzeul,concretizate prin  participarea  

elevilor  şi  cadrelor  didactice  la  activităţi comune: 

,,Datini ca-n 

Hordou”, 1 Decembrie,Zilele Coșbucului ; 

-Proiect  naţional  cuprins  în  Calendarul  

Activităţilor Educative la nivel naţional – relaţie cu alte 

şcoli din ţară;  

-Consilul  elevilor  activ  şi  implicat  în  

problematica şcolii şi comunităţii.  

 

  OPORTUNITĂŢI   

     

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii (Primărie, Poliţie, Biserică) 

-Existenţa posibilităţii de a realiza proiecte educative la nivel 

local şi judeţean 

 

-Slabe legături de parteneriat cu firme private şi ONG-uri;  

-Număr  mic  de  activităţi  educative  şi   

extracurriculare  la  nivelul unor  claselor  pentru 

dezvoltarea reală a sensibilităţii elevilor, formarea de 

deprinderi şi comportamente pentru integrarea în viaţa 

socială; 

-Lipsa constituirii Asociației de părinți blochează derularea 

unor Proiecte care implică autofinanțare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

-Resursa de timp relativ scăzută a părinţilor; 

- Consecinţele crizei economice continuă să aibă impact 

asupra finanţării/sponsorizării activităţilor educative şi 

extraşcolare; 

-Potenţialul economic scăzut al satului face ca interesul 

firmelor pentru susţinerea activităţilor şcolare şi 

extraşcolare, prin sponsorizări să fie scăzut. 

 

 

 

 



VIZIUNEA  
 
 

 Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu 

implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali. 

 

SLOGANUL SCOLII:  
 
         ,, Iubiți școala, investiți în calitatea educației, fiți partenerii noștri 
sinceri, pentru că este singura noastră șansă de supraviețuire locală și 
națională!”  
 

                                                  MISIUNEA ŞCOLII  
 
 

Şcoala Gimnazială „George Coșbuc” Coșbuc promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în 

parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va 

beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii  

pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să  se adapteze uşor la cerinţele  

societăţii  moderne  în  permanentă  mişcare  şi  schimbare,  prin  efortul  şi  implicarea  pozitivă  a  

beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii.  

Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile educaţionale 

ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente.  

      Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia,  

deschis spre  schimbare  şi  spre  înţelegerea  şi  respectarea  valorilor  socio-culturale  ale  unei  societăţi  

democratice,  prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi  

concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia.  

Vom  elabora  strategii  diferenţiate  menite  să faciliteze  procesul  de  învăţare  pentru  toţi  elevii,  

indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de 

şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive.  

ŢINTE STRATEGICE    
 
 
 

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

prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;    
 
 

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

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

contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  spre  realizarea  în  viaţa  publică, 

exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;  
 
 

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

adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;  
 



 

T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi 

europene.  

 

 

ANALIZA OPŢIUNILOR STRATEGICE  

 ŢINTA 1  

 Creşterea  calităţii  procesului  instructiv-educativ  pentru  dezvoltarea  armonioasă  a  personalităţii 

elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor 

democraţiei    

Motivarea alegerii ţintei :  

1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în  educaţia şi formarea profesională a  

elevilor,  formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.  

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

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

pentru o treaptă superioară în educa ție, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a 

se adapta la schimbările permanente ale societăţii.  

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

metodele activ-participative.   

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

 

ŢINTA 2  

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

 Motivarea alegerii ţintei :  

1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în  educaţia şi formarea profesională a  

elevilor,  formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.  

2.Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea 

educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi 

asigurarea siguranţei elevilor.  

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

personalităţi armonioase, autonome şi creative .  

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

de către cadrele didactice.   

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

actul instructiv-educativ.  

  

   ŢINTA 3  

   Creşterea  interesului  elevilor  şi  cadrelor  didactice  pentru  realizarea  de  activităţi  educative  

care  să contribuie  la  promovarea  practicilor  democratice,  orientarea  elevilor  spre  realizarea  în  viaţa  



publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean  

 Motivarea alegerii ţintei :  

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

îndrumă. 

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

orele de curs.  

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

prin  parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci și prin desfăşurarea altor activităţi.  .  

4.Cadrele didactice vor participa la cursuri de formare care le vor da posibilitatea  de a desfăşura 

programe şi proiecte educative de calitate.   

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

 

ŢINTA 4  
 
 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al 
adecvării la nevoile exprimate de beneficiari  
 
 Motivarea alegerii ţintei :  
 
 1.Necesitatea  impusă  de  legislaţia  în  domeniul  educaţiei  şi  a  orientărilor  actuale  privind  
corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii 
şcolare; 

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

didactice, orientat  spre performanţă;  

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

clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;   
4.Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;  
5.Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, 

indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin promovare unui 

învăţământ incluziv;  

6.Existenţa  profesorului  psihopedagog  şi  a  profesorului  de  sprijin ar  oferi  posibilitatea  

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

Rezultate aşteptate:  

- Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii 

desfășurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;  

- Valorificarea mai eficientă  a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai 

bune printr-un management de calitate;  

-  O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;   

- O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;  

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

activitǎţilor educative, el creează mediului educogen în clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu   tact 

pedagogic  problemele grupului.  

 

ŢINTA 5  
 
 Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi 
europene  
 
 Motivarea alegerii ţintei :  

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

derularea de proiecte de mobilitate sau partenetiate strategice.  



2.Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participre 
la proiecte naţionale dar mai ales europene .  

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

îndeplini misiunea.  

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

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

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

Resurse strategice:   

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

- Resurse materiale şi  financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi  

obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

- Resursele  informaționale  reprezintă  legislația  specifică:  site  MEN,  site  ARACIP,  site  ISJ,  site  

ERASMUS+, legislație actualizată  

-Resurse  de  experientă  şi  expertiză  :  echipa  managerială,  responsabil  cu  proiecte  comunitare,    

formatori, experți din exterior  

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

unei dezvoltării şcolare durabile şi  pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

- Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, Comisia europeană, Primarie, Consiliul Local.  
 

 REZULTATE AŞTEPTATE 

- Cadre didactice implicate și formate în programul Erasmus+;  

- Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte  

strategice sau de mobilitate;  

-Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare va crește, ceea ce se va evidenţia prin  

creşterea numărului celor care doresc să fie implicaţi;  

- Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare;  

- Creșterea gradului de satisfacție al elevilor  și părinților fața de proiectele desfăşurate;  

- Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai  

conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală.  
PROGRAME DE DEZVOLTARE: 

 

Nr.  

Crt.  

Domeniul funcţional  Programe propuse   

1. CURRRICULUM  ŞI VIAȚA        -Calitatea procesului instructiv-educativ 
          -Managementul la nivelul şcolii şi al clasei 

ŞCOLARĂ  
 
2. RESURSE UMANE  -Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean  

 

3. RESURSE  MATERIALE  ŞI      -Condiţii de studiu şi de siguranţă 

FINANCIARE  

 

4.RELAŢII COMUNITARE             -Dimensiunea europeană a şcolii 





OPŢIUNI STRATEGICE:  
Dezvoltarea  

curriculară  
Devoltarea  

bazei materiale  

şi atragerea de  

resurse  

financiare  

Dezvoltarea  

resurselor  

umane 

Dezvoltarea  

relatiilor  

comunitare 

 

- Stimularea  - Reorganizarea  - Informarea  -Popularizarea  

elevilor şi cadrelor 
didactice în vederea 
comunicării prin  

intermediul internetului 

(email, alte aplicații,  

forumuri de discuţii) în 

cadrul unor proiecte 

educaţionale;  

- Informarea  

cadrelor diactice şi a 

elevilor în lagătură cu 
posibilitatea desfăşurării 

unor proiecte de  

parteneriat strategic sau 

de mobilitate a cadrelor 

didactice şi a elevilor, cu 

aplicabilitate în  

activităţile curriculare;  

- Realizarea de  

proiecte comune cu alte 

şcoli (lingvistice, de 

cercetare, excursii 

tematice etc.) din zonă,  

din ţară şi din străinătate. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spaţiului „Programe 

europene” care este 

pus la dispoziţie 

cadrelor didactice şi 

elevilor implicaţi în 

realizarea proiectelor;  

- Sprijinirea  

financiară  a  apariţiei 

revistei  şcolii  şi  a 

activităţilor de promovare  

a  imaginii şcolii ;  

- Alocarea  

corespunzătoare  a 

fondurilor  în  

proiectul bilateral 

Comenius  

cadrelor  didactice  cu 

privire  la  oportunităţile 

de colaborare europeană 

în cadrul programului 

Erasmus +  

- Formarea  

cadrelor didactice  

privind  elaborarea  

aplicaţiilor în programul 

Erasmus +;  

- Aplicarea  la  

termenele  stabilite pentru  

obţinerea  de granturi  în  

programul Erasmus +  

-Diseminarea  în  

cadrul  unor  activităţi 

specifice  pe site-ul  

şcolii,a experienţei 

participării la  programele  

europene şi aplicarea în 

activitatea şcolară.  



 

 

 ANALIZA REALIZĂRII  ŞI  IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI  DE  DEZVOLTARE  

 

 

            Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 2016-2017, pe 

informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadre didactice, din 

literatura de specialitate în management educaţional. El este avizat de Consiliul de Administraţie şi este  

documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale şcolii.            

  Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi 

material- financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile,    neanticipate, 

conjuncturale.  Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI 

şi se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale,               

şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale semestriale), ţinând cont de 

realităţile momentului, pot apărea noi obiective  generate  de  schimbările  datelor  de  intrare.  Acestea  vor    fi  

identificate  şi  cuprinse  în  Planul managerial anual al şcolii.   

 

 

 

EVALUAREA  PROIECTULUI  

 

 

-Procentul de promovabilitate;  

- Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări  (iniţială şi finală);  

- Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale;  

-Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;  

- Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive; 

- Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade;  

 -Starea bazei didactico-materiale a școlii; 

-Gradul de implicare în proiecte comunitare; 

 -Gradul de satisfacție a beneficiarilor față de activitatea școlii. 





 


