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Context legislativ : 
Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2016-2020 este conceput în conformitate cu următoarele 

acte normative:  
Legea Educației Naționale nr.1/2011;  



O.M.E.C.T.S. nr. 3753/09.02.2011 privind aplicarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 
învăţământ;  

Nota M.E.C.T.S. nr. 209/BO/01.09.2011 privind publicarea Planificărilor calendaristice;  

O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011, Regulamentul de inspecţiei a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale;  

ROFUIP aprobat prin OMEN 5115/2014 

Raportul Școlii Gimnaziale Vulturu privind starea și calitatea învăţământului în anul şcolar 2015-2016;  

LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei;  

Ordinul M.E.C.T.S nr. 6143/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar din învţământul preuniversitar;  

Ordinul nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar;  

Ordinul M.E.N.C.Ş.  nr.4577, cu privire la structura anului şcolar 2016- 2017;  

Raportul scris final al inspecţiei şcolare generale desfăşurate în perioada 15-17.03.2016 , 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020 

 

I. ARGUMENT 

 Şcoala Gimnazială Vulturu este una dintre unităţile şcolare din mediul rural pentru care 

dezvoltarea  instituţiei reprezintă o preocupare permanentă, dorindu-se a se oferi o educaţie de calitate. 

 Un nou Proiect de Dezvoltare Instituţională se impune, întrucât cel anterior a fost valabil până în 

anul şcolar 2015-2016. De asemenea, au fost sesizate anumite “puncte slabe” în cadrul acestuia. Nu a 

existat o monitorizare a implementării cu success a PDI, iar din misiunea şi modalităţile de realizare a 

ţintelor strategice nu rezultă o direcţie clară în care se îndreaptă organizaţia şcolară. În PDI nu se regăsea 

viziunea organizaţiei şcolare şi nu au existat planuri operaţionale. 

 Misiunea şi viziunea noului Proiect de Dezvoltare Instituţională trebuie să se formulize ţinând 

cont de idealul învăţământului românesc, de aşteptările pe care le au de la această instituţie beneficiarii 

direcţi şi indirecţi, dar şi de oferta educaţională.  

 Consider că PDI  al şcolii se proiectează şi se va dezvolta ţinând cont de: 

- stabilirea şi consolidarea unui set de valori reale, coerente, europene; 

-consolidarea statutului cadrelor didactice prin activităţi de dezvoltare personală şi profesională; 

-încurajarea desfăşurării activităţilor educative nonformale; 

-redimensionarea actului managerial; 

-întărirea culturii organizaţionale pentru înlăturarea barierelor de comunicare 

 Având o valoare strategică, PDI este conceput pentru o perioadă de 4 ani şi construieşte activitatea 

organizaţiei pe cele două componente structurale: component strategică şi component operaţională. 

  

 

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

a). Elemente de identificare a unităţii şcolare: 

• Denumirea şcolii: Şcoala Gimnazială Vulturu 

• Tipul școlii: școală gimnazială, cursuri de zi 

• Adresa: Com. Vulturu, Jud. Vrancea 

• Tel: 0237240274; fax: 0237240274 

• Email: scoala_vulturu2007@yahoo.ro 

• Limba de predare: română 

• Programul școlii se desfășoară într-un singur schimb: 8-14.00  
b). Contextul în care funcţionează Şcoala Gimnazială Vulturu (demografic, geografic, economic, social, 

cultural etc.) 

Şcoala Gimnazială Vulturu (PJ) este situată pe malul drept al Putnei, la 21 km distanţă de 

municipiul Focşani, spre Galaţi şi are în componenţă încă trei şcoli: Şcoala cu clasele I-VIII, Boţîrlău; 

Şcoala cu clasele I-VIII, Hînguleşti; Şcoala cu clasele I-IV, Maluri şi 7 grupe de preşcolari în patru 

grădiniţe: Grădiniţa Nr.1 Vulturu, Grădiniţa Nr.2 Vulturu, Grădiniţa Boţîrlău, Grădiniţa Hînguleşti. 



Vulturu este o comună în judeţul Vrancea, formată din satele Boțârlău, Hângulești, Maluri, Vadu 

Roșca și Vulturu (reședința). Se află între regiunile istorice Moldova și Muntenia ale României. 

Comuna Vulturu ocupă o parte a extemității nord-estice din Câmpia Română, aflându-se în zona 

de sud-est a județului, la limita cu județul Galați, în zona de vărsare a râului Putna în Siret. Satele Vulturu 

și Boțârlău se găsesc pe malul drept al Putnei la distanța de 10 km. Satul Vadu Roșca se află pe malul 

drept al Siretului de o parte și de alta a Putnei Vechi sau Putna Seacă, cum este denumită de localnici. 

Față de formele de relief mai îndepărtate comuna se găsește pe o porțiune îngustă limitată spre nord-vest 

de curbura Carpaților, iar la sud-est de cotul pe care îl face Dunărea spre Galați. Prin comună trece 

șoseaua națională DN23, care leagă Focșaniul de Brăila. Din acest drum se ramifică la Vulturu șoseaua 

județeană DJ204D, care duce spre nord la Suraia și mai departe spre vest la Focșani. Tot din DN23, la 

Boțârlău se ramifică șoseaua DJ204G, care duce spre nord tot la Suraia și mai departe la Vânători. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vulturu se ridică la 6.277 

de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

8.538 de locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt români (91,4%), cu o minoritate de romi (3,57%). 

Pentru 5,02% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.[2] Din punct de vedere confesional, 

majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,15%), cu o minoritate de penticostali (1,24%). Pentru 5,03% 

din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 Nivelul de instruire este redus: 80% studii medii, 15% studii gimnaziale, 5% studii superioare.  

 Resursele naturale- pământ arabil: 6120 ha, animale: 1800 capete ovine, 610 capete bovine, 725 

capete porcine 

 Populaţia activă- populaţie ocupată: 70% agricultură, 10% alte domenii, şomeri 20%. 

 Locuitorii nu deţin în proprietate suprafeţe mai mari de 5-7 ha. 

 Dotări socio-culturale: Cămin Cultural modernizat, bibliotecă comunală, dispensar uman cu 3 

medici şi 3 asistente, dispensar veterinar, 4 farmacii, receptoare radio-TV, dotare PC-70%, alimentare cu 

apă, curse de transport în comun 

c) Scurt istoric: 

Prima şcoală în satul Vulturu s-a înfiinţat în anul 1864, în timpul domniei lui Alexandru Ioan 

Cuza. 

Era o clădire formată „dintr-o tindă şi o casă”, în care învăţau şaptesprezece copii. 

De-a lungul vremii, învăţământul în satul Vulturu s-a dezvoltat. 

În anul 1898 o altă clădire era destinată şcolii. Era compusă din „două camere şi o sală”. 

Frecventau şcoala treizeci şi şase de şcolari, conduşi de doi dascăli. 

În anul 1923, în timp ce ministru al învăţământului era Spiru Haret, se dă în folosinţă în satul 

Vulturu un local nou de şcoală. Construită din paiantă, învelită cu şindrilă, şcoala avea patru săli de clasă, 

dintre care una era sală de spectacol. 

Şcoala a fost demolată în 1968, deoarece prezenta pericol de prăbuşire. 

Actualul local al şcolii a fost dat în folosinţă la 1 septembrie 1965. 
 

d) Date generale statistice privind unitatea de învăţământ 

Baza materială- Şcoala Vulturu 

 - 18 săli de clasă (din care două laboratoare: fizică-chimie şi biologie) 

 - un  laborator de informatică cu 14 calculatoare conectate la internet pentru elevi, o tablă 

interactivă, videoproiector, scanner, imprimantă şi mobilier modular; 

 - bibliotecă cu 4600 de volume; 

 - cancelarie cu un calculator conectat la internet, imprimantă, televizor conectat la televiziune 

prin cablu; 

 - cabinet director şi secretariat, cu telefon şi fax, calculator conectat la internet 
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 -birou contabil; 

 -spaţiu pentru depozitarea produselor din proiectul “Lapte şi corn” 

 - grup sanitar interior, functional 

 -  sală de sport nouă; 

 -teren de sport  

Resurse umane: 

 Personal didactic angajat: 
 Total Preşcolar  Primar  Gimnazial  

Cadre didactice 

titulare 

30 9 8 13 

Cadre didactice 

suplinitoare 

2 - - 2 

 

 Distribuţia pe grade didactice: 
Personal didactic calificat Personal 

didactic 

necalificat 

Cu doctorat Gradul I Gradul II Cu definitivat Fără 

definitivat 

 

- 24 6 2 - - 

 

Personal didactic auxiliar: administrator financiar, secretar, bibliotecar; 

Personal nedidactic: 10 îngrijitori (la toate unităţile; 4 la PJ) 
 

Elevii şcolii: 
AN SCOLAR 2015-2016 

SCOALA GRADINITA 0 I II III IV TOTAL 

PRIMAR 

V VI VII VIII TOTAL 

V-VIII 

TOTAL 

0-VIII 

TOTAL 

GENERAL 

VULTURU 103 41 37 31 37 38 184 38 35 37 36 146 330 433 

BOTIRLAU 25 7 4 4 5 6 26 9 12 11 12 44 70 95 

HINGULESTI 18 7 6 11 - 8 32 12 14 13 14 53 85 103 

MALURI 12 - 3 12 - 2 17 - - - - - 17 29 

TOTAL 158 55 50 58 42 54 259 59 61 61 62 243 502 660 

 

AN SCOLAR 2016-2017 

SCOALA GRADINITA 0 I II III IV TOTAL 

PRIMAR 

V VI VII VIII TOTAL 

V-VIII 

TOTAL 

0-VIII 

TOTAL 

GENERAL 

VULTURU 108 38 40 37 32 41 188 39 40 36 37 152 340 448 

BOTIRLAU 14 7 7 4 5 4 27 4 10 10 9 33 60 74 

HINGULESTI 21 9 8 5 11 - 33 12 12 13 13 50 83 104 

MALURI 0 4 1 3 10 - 18 - - - - - 18 18 

TOTAL 143 58 56 49 58 45 266 55 62 59 59 235 501 644 

 

 

c) Cultura organizaţională 

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile 

dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, 

respectulpentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, dorinţa de afirmare. 

Climatul organizaţiei şcolare este caracterizat prin dinamism şi un grad înalt de angajare amembrilor 

școlii; este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didacticefiind deschise, 

colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Conducerea şcolii este deschisă şi receptivă la sugestiile cadrelor didactice, ale personaluluididactic 

auxiliar și nedidactic, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină înrealizarea 

activităților. Managementul este transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea înoameni, în 

capacitățile lor creative și de autocontrol. 

Regulamentul Intern a fost elaborat prin consultarea tuturorfactorilor interesaţi şi prin respectarea 

normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare aUnităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În 

conţinutul regulamentului sunt cuprinse norme privind 

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

 



d)Analiza P.E.S.T.E. 

Contextul politic 

 Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este 

reglementat prin documentele specificate la cadrul juridic. Politicile educaţionale sunt în curs de 

redefinire şi restructurare.  

Strategia de guvernare în educaţie vizează îndeplinirea mai multor obiective: 

Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ; 

Asigurarea politicilor de echitate socială; 

Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi 

profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social, 

economic şi cultural; 

Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare 

economică şi socială prin promovarea cetăţeniei active; 

Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de 

formare profesională; 

Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-economică; 

Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional; 

Permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românească; 

Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic; 

Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional; 

Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii și analize 

Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice şi întărirea 

mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii; 

Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere 

şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere; 

Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie; 

Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în vederea atingerii 

obiectivelor mai sus menţionate; 

Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare private; 

Respectarea principiului dialogului social; 

Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile și iniţiativele comune 

în domeniul educaţiei, cercetării, atât la nivelul Uniunii, cât și în afara acesteia (colaborarea cu Asia, 

Australia, America Latină, America de Nord și Africa); 

Creșterea rolului României în acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei altor ţări, în vederea atingerii 

obiectivelor asociate iniţiativei Education for All, iniţiativă susţinută de ONU și coordonată la nivel 

global de UNESCO. 

 Ultimul Program de guvernare (2016), în privinţa Educaţiei, vizează:  

-Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru 

viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană. 



- Promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli 

și în societate  

— Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul educațional să 

corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale societății digitale  

— Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a 

performanței, autonomie educațională și integritate  

— Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în 

domeniul educațional 

 Oportunităţile create de politica educaţională susţinută de guvern, pentru şcoala noastră, sunt 

legate de asigurarea dotărilor necesare prin programe guvernamentale, accesul la programe internaţionale, 

dezvoltarea învăţământului în limba maternă, proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunoştinţelor 

şi competenţelor, diversificarea metodelor şi practicilor didactice, deplasarea accentului de la caracterul 

informativ la cel formativ, introducerea formelor contemporane de cooperare internaţională etc. 

 Este deosebit de clară poziţia administraţiei locale de sprijin acordat şcolii pentru întărirea rolului 

pe care aceasta îl joacă în comunitate. De asemenea, sunt de menţionat domeniile prioritare ale 

Administraţiei publice locale: repararea şi modernizarea unităţilor de învăţământ, dezvoltarea şi 

diversificarea asistenţei sociale pentru populaţie, generalizarea accesului la internet în unităţile de 

învăţământ etc. 

Contextul economic 

 La nivel naţional, tendinţa generală privind evoluţia forţei de muncă a constituit-o în ultimii ani 

scăderea populaţiei ocupate şi creşterea ratei şomajului datorită privatizării marii industrii şi 

retehnologizării acesteia.  

 Efectele situaţiei economico-financiare poate fi extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism 

ridicat până la un posibil abandon şcolar.  

 Un efect pozitiv în acest context îl are extinderea programelor sociale din domeniu: asigurarea 

manualelor şcolare gratuite, acordarea burselor de ajutor social, acordarea ajutorului financiar în vederea 

achiziţionării de calculatoare EURO200 etc. 

Contextul social 

 Din chestionarele aplicate de diverse instituţii de profil, se constată că majoritatea persoanelor 

intervievate au un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din 

România, lipsa de cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile esenţiale privind 

educaţia, cum ar fi numărul claselor din învăţământul obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc. 

În acest context, orice modificări survenite în politica educaţională –de structură sau de conţinut- sunt 

percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la 

informaţie. 

 La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efect pe termen lung 

asupra întregului sistem de învăţământ. Zona în care este situată unitatea şcolară este favorabilă instruirii, 

familia şi comunitatea locală în general putând sprijini eforturile şcolii pentru educarea copiilor.  

 Nu în ultimul rând, trebuie remarcată influenţa negativă asupra sistemului de învăţământ a 

materialelor apărute în mass-media centrală. Această tendinţă se reflectă în opinia generală asupra 

învăţământului românesc, cu efecte negative pe termen lung.  

 Abordarea problemelor sociale se face cu o seriozitate crescândă la nivel naţional şi local, existând 

programe speciale pentru combaterea delincvenţei, drogurilor, alcoolismului, sărăciei, şomajului, iar 

evoluţia ascendentă a economiei este un mijloc eficient de combatere şi ameliorare a problemelor sociale. 



 Comunitatea, în ansamblul ei, îşi dă seama că şcoala şi educaţia reprezintă un mijloc de 

promovare socială, atât pentru individ, cât şi pentru comunitate.  

Contextul tehnologic 

 Analiza contextului tehnologic se impune deoarece tehnologia poate aduce un spor substanţial de 

calitate şi eficienţă procesului de învăţământ. În prezent, forma cea mai importantă a procesului 

tehnologic este tehnologia informatică, cu implicaţiile ei în comunicaţii şi procesarea informaţiei. Dotarea 

cu calculatoare, accesul la internet, la biblioteci virtuale sau la reţele instituţionale sunt decisive pentru 

dezvoltarea instituţiilor de învăţământ.  

 Se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii. 

Programul AeL prezintă avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ. De aici, 

necesitatea formării cât mai multor cadre didactice în folosirea acestei platforme.  

 Nivelul tehnologic al educaţiei este încă scăzut. Nu se poate vorbi despre existenţa unor mijloace 

de educaţie la distanţă, care să fie puse la dispoziţia comunităţii. Singurele spaţii dotate relativ 

corespunzător din punct de vedere tehnologic se află chiar în şcoală.  

Contextul ecologic 

 La nivel naţional, s-a inclus printre domeniile prioritare programul de protecţie a mediului şi 

creşterea calităţii vieţii. În mod real, activitatea şcolii afectează mediul prin gunoiul şi deşeurile produse 

în urma activităţii propriu-zise.  

 Trăim într-o ţară în care nivelul de poluare este în creştere şi se alocă foarte puţini bani pentru 

programele pentru protecţia mediului şi conservarea florei şi faunei în toate zonele. Considerăm bine-

venit orice proiect cu privire la protecţia mediului. Educaţia ecologică trebuie să devină o prioritate şi o 

componentă activă în educarea tinerei generaţii.  

e)Analiza S.W.O.T. 

Resurse curriculare: 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

-O bună colaborare între învăţători şi profesori, 

mai ales pentru clasele ce termină ciclul primar şi 

integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul 

secundar; 

-Existenţa motivaţiei pentru calitate în învăţământ 

-Unitatea dispune de material curricular adecvat 

(planuri de învăţământ, programe şcolare, 

programe opţionale, ghiduri de aplicare, auxiliare 

etc.) 

-Prezenţa consilierii psihopedagogice utilă şi 

proiectării de curriculum 

-Conexiune la Internet 

-Pregătirea suplimentară pentru Evaluarea 

Naţională, olimpiade şi concursuri şcolare 

-Ineficienta evaluare de curriculum 

-Oferta CDŞ a şcolii nu satisface în totalitate 

nevoile educaţionale ale elevilor şi nu constituie 

întotdeauna o activitate atractivă pentru aceştia 

 

OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRI (THREATS) 

-Existenţa multor posibilităţi de informare şi de 

formare a cadrelor didactice; 

-Creşterea gradului de autonomie instituţională a 

şcolii 

-Colaborarea cu comunitatea locală în vederea 

realizării analizei de nevoi a acesteia şi, implicit, 

a dezvoltării curriculare 

-Existenţa site-urilor specializate în oferirea de 

materiale şi softuri pentru cadre didactice 

-Pauperizarea populaţiei din zonă 

-Incoerenţa legislativă 

-Starea fizică precară a manualelor la unele 

obiecte 

-Manuale insuficiente şi neactualizate 

 



Resurse umane 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

-Numărul mare de cadre didactice calificate 

-Numărul mare de cadre didactice cu grade 

-Participarea multor cadre didactice la stagii de 

formare 

-Cadre didactice cu abilităţi IT  

-Elevi participanţi şi premiaţi la olimpiade şi 

concursuri 

-Număr mare de absolvenţi care urmează un liceu 

-Slaba motivare a cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar pentru formarea continuă 

-Timida utilizare a metodelor interactive în 

predare-învăţare-evaluare 

-Conservatorismul unor cadre didactice privind 

aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor cu caracter interdisciplinar, centrarea 

activităţii didactice pe nevoile elevului, lucrul în 

echipă, informatizarea învăţământului etc. 

-Personal didactic auxiliar şi nedidactic 

insuficient; 

-Neimplicarea unor cadre didactice în actul 

decizional şi educaţional; 

-Necunoaşterea de către toate cadrele didactice a 

modalităţilor de utilizare a echipamentelor audio-

video şi TIC 

-Disfuncţionalităţi în comunicarea internă şi 

externă. 

-Cadre didactice cu norma didactică la mai multe 

şcoli sau navetiste 

-Elevi care vin din străinătate şi se acomodează 

mai greu, deoarece au lipsuri în cunoştinţe  

OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRI (THREATS) 

-Lărgirea ofertei de formare continuă a 

personalului didactic; 

-Existenţa multor posibilităţi de informare şi de 

formare a cadrelor didactice; 

-Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o 

pregătire de calitate 

 

 

-Prezenţa sporadică în şcoli a personalului 

calificat în consilierea copiilor cu nevoi speciale; 

-Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra 

normării personalului didactic şi a reţelei şcolare; 

-Fluctuaţia personalului didactic suplinitor; 

-Lipsa de timp a părinţilor conduce la o slabă 

implicare a familiei în viaţa şcolii 

 

Resurse financiare şi baza materială 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

-Bază materială îmbunătăţită; 

-Existenţa unei biblioteci cu un fond mare de 

carte şcolară; 

-Dotarea cu calculatoare conectate la Internet a 

serviciilor secretariat, contabilitate, administraţie 

-Accesul cadrelor didactice la calculatoarele şi 

copiatoarele din şcoală 

-Insuficienta pregătire a cadrelor pentru accesarea 

fondurilor nerambursabile pentru educaţie; 

-Accesul parţial la Internet în sălile de clasă; 

-Insuficienţa materialelor didactice necesare 

activităţii centrate pe elev 

-Lipsa unui proiect cu finanţare externă 

OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRI (THREATS) 

-Caracterul de prioritate naţională a 

învăţământului; 

-Completarea fondului de carte din biblioteca şi 

adaptarea acestuia la programele şcolare; 

-Sponsorizare şi parteneriate specifice, aducătoare 

de resurse extrabugetare; 

-Programe naţionale de dotări cu material didactic 

pentru clasa pregătitoare 

-Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente. 

- Slaba motivaţie financiară, permisă de legislaţie, 

a cadrelor didactice pentru desfăşurarea unor 

activităţi didactice eficiente; 

-Insuficienta finanţare de la buget; 

-Ritmul lent al creşterii economice nu permite 

eventualilor sponsori un sprijin mai substanţial, 

chiar în condiţiile în care aceştia ar fi dispuşi să-l 

acorde. 

 



Relaţii comunitare şi internaţionale 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

-Colaborarea cu familia prin Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor; 

-Disponibilitatea cadrelor didactice pentru 

dezvoltarea de parteneriate cu unităţi şcolare din 

judeţ şi din ţară; 

-Angrenarea şcolii în parteneriate cu structuri ale 

administraţiei locale: Primăria, Poliţia 

-O bună implicare a elevilor în activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare 

- Insuficienta preocupare a cadrelor didactice 

pentru identificarea unor resurse extrabugetare şi/ 

sau a realizării de proiecte cu finanţare 

extrabugetară; 

-Legislaţia sponsorizării nu acordă agenţilor 

economici suficientă libertate pentru sprijin 

financiar acordat şcolilor 

-Slabe legături de parteneriat cu firme private 

OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRI (THREATS) 

- Posibilitatea implicării în programe de 

cooperare naţionale şi internaţionale; 

-Creşterea calităţii parteneriatului social, a 

iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare; 

-Accentuarea rolului parteneriatelor în 

dezvoltarea unităţilor şcolare; 

-Relaţii profesionale bune cu IŞJ Vrancea şi 

Primăria Vulturu 

-Influenţa nefastă a canalelor de comunicare 

media care oferă false modele; 

-Lipsa conştiinţei comunitare şi de interes din 

partea părinţilor, în raport cu educaţia şi în 

particular în raport cu evoluţia propriilor copii; 

-Carenţele atitudinale şi comportamentale ale 

părinţilor; 

- Problemele severe cu care se confruntă unele 

familii 

 

 

III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ŞCOLII ŞI DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE 

 Viziunea: 

Şcoala Gimnazială  Vulturu este o instituție în slujbacomunității, cu menirea de a forma cetățeanul de 

mâine: competent, adaptabil, european 

 Misiunea şcolii: 

„Educaţie de calitate pentru un viitor mai bun” 

Şcoala Gimnazială Vulturu este locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi 

intelectuale, morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial. 

În şcoala noastră, elevul beneficiază de un învăţământ retehnologizat, deschis, promovând 

egalitatea de şanse, cu standarde ridicate, bazat pe un management profesional. Elevii devin 

competitivi deoarece şcoala noastră asigură: formarea competenţelor necesare integrării sociale şi 

învăţării permanente în vederea adaptării la schimbările rapide din toate domeniile, formarea 

atitudinilor moral-civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi societăţii 

(violenţa, imoralitatea, drogurile etc.), şanse egale la instruire.  

Demersul educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor pentru 

integrarea corespunzătoare într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue. 

 

 Ţinte strategice: 

 Analizând „punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern, sunt 

propuse cinci ţinte strategice: 

T1: Realizarea cadrului general adecvat pentru o educaţie de calitate; 

T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor activ-participative şi strategiilor didactice 

centrate pe elev; 



T3: Promovarea dimensiunii europene şi a valorilor multiculturalismului în educaţie; 

T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare; 

T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional 

Resursele strategice: 

-Resursă umană bine pregătită profesional; 

-Sprijin financiar din partea Primăriei Vulturu pentru modernizarea şcolii; 

-Resurse de expertiză: echipa managerială, responsabilii de comisii; 

-Resurse de autoritate: obţinerea acodului ISJ Vrancea/ MENCŞ pentru derularea unor acivităţi; 

-Resurse informaţionale: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJ Vrancea, legislaţia actualizată; 

-Resurse de timp alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva 

unei dezvoltări şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI 

 Opţiuni strategice  şi rezultate aşteptate:  

ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE REZULTATE AŞTEPTATE 

T1: Realizarea cadrului general 

adecvat pentru o educaţie de 

calitate 

 

Adaptarea curriculumului la 

decizia şcolii la specificul local 

-Existenţa spaţiilor modernizate 

adecvat cerinţelor de 

funcţionalitate 

-Existenţa sălilor de clasă dotate 

modern prin contribuţii ale 

părinţilor, sponsorilor şi 

comunităţii locale 

-Satisfacţia grupurilor de interes 

privind calitatea educaţiei; 

-Toate instituţiile de bază din 

comunitate se implică activ în 

susţinerea şcolii 

Asigurarea accesului cadrelor 

didactice la tehnologia modernă 

Modernizarea spaţiilor şcolare şi 

a spaţiilor auxiliare 

Responsabilizarea comunităţii 

în susţinerea şcolii 

T2: Realizarea unui învăţământ 

axat pe aplicarea metodelor 

activ-participative şi strategiilor 

didactice centrate pe elev 

Particularizarea curriculumului 

la cerinţele învăţării activ-

participative centrate pe elev 

-Scăderea cu 50% a absenţelor 

nemotivate ale elevilor; 

- Obţinerea unui număr dublu de 

premii la olimpiade şi 

concursuri; 

-Diminuarea cu 75% a 

corigenţilor; 

-Implicarea tuturor cadrelor 

didactice în realizarea de 

activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare în parteneriat cu 

comunitatea 

Formarea cadrelor didactice 

pentru aplicarea metodelor 

active şi a centrării activităţii pe 

elev 

Achiziţionarea de mijloace 

didactice şi echipamente 

adecvate situaţiilor de învăţare 

centrate pe elev 

Dezvoltarea parteneriatelor cu 

structuri implicate în educaţie 

T3: Promovarea dimensiunii 

europene şi a valorilor 

multiculturalismului în educaţie 

Accesarea resurselor 

educaţionale europene 

-Implicarea elevilor în 

schimburi de experienţă 

internaţionale; 

-Participarea cadrelor didactice 

la stagii de formare/ 

perfecţionare în străinătate; 

-Existenţa bazei de date pentru 

promovarea dimensiunii 

europene şi a valorilor 

Crearea abilităţilor personale, a 

deprinderilor sociale şi tehnice, 

de promovare a dimensiunii 

europene şi a valorilor 

multiculturalismului 

 

Crearea bazei materiale pentru 



susţinerea promovării multiculturalismului 

Colaborarea cu reprezentanţi ai 

ONG-urilor, instituţiilor de 

cultură din ţară şi din străinătate 

T4: Utilizarea unui sistem 

eficient de comunicare 

Formarea resursei umane în 

vederea utilizării sistemelor de 

comunicare şi realizarea unei 

comunicări eficiente 

-Existenţa liniilor de 

comunicare internă şi 

interinstituţională; 

-Toate cadrele didactice 

utilizează tehnologiile 

informaţionale şi liniile de 

comunicare existente; 

-75% dintre elevii şcolii 

utilizează sistemele 

informaţionale existente în 

şcoală; 

-Existenţa structurii 

participative care monitorizează 

schimbul de informaţii cu 

comunitate 

Dotarea tuturor 

compartimentelor cu mijloace 

moderne de comunicare 

eficientizarea parteneriatelor 

vitale 

Crearea unor structuri 

participative elevi-personal 

propriu-comunitate pentru 

realizarea schimbului de 

informaţii cu exteriorul şi 

adecvarea acestuia la contextul 

comunitar concret 

T5: Promovarea imaginii 

unităţii şcolare pe plan local, 

naţional şi internaţional 

 

Responsabilizarea şi motivarea 

resursei umane pentru 

promovarea imaginii şcolii 

-Existenţa materialelor de 

promovare a şcolii; 

-Implicarea a 80% dintre 

cadrele didactice pentru 

promovarea şi/sau realizarea 

unor materiale de promovare; 

-Existenţa contractelor de 

parteneriat; 

-Existenţa programului de 

activitate extraşcolară 

Atragerea de resurse pentru 

realizarea unor materiale de 

promovare a imaginii şcolii 

Realizarea unor parteneriate cu 

instituţii/ organizaţii/ mass-

media, implicate în promovarea 

imaginii şcolii 

 

IV. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI:  

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

informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii provenite de la cadrele 

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.  

Programele de implementare a strategiei sunt structurate pe cele patru domenii funcţionale. Pentru 

realizarea scopurilor menţionate în proiect se propun următoarele programe: 

- Programul de dezvoltare a curriculumului la decizia şcolii; 

- Programul de pregătire a cadrelor didactice; 

- Programul „Dimensiunea Europeană şi Multiculturalismul”; 

- Programul de modernizare a bazei materiale; 

- Programul de întărire a legăturilor dintre şcoală şi comunitate; 

- Programul de promovare a imaginii şcolii 

V. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

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.  



Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de implementare 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:-procentul de promovare; 

  - situaţii comparative; 

  -rezultatele obţinute de elevi la evaluările naţionale; 

  -gradul de integrare a absolvenţilor în licee; 

  -rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri; 

  -gradul de formare a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de 

grade didactice; 

  -starea bazei didactico-materiale a şcolii; 

  -gradul de implicare în proiecte comunitare; 

  -gradul de satsfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. 

 

        DIRECTOR, 

Prof. RADU RODICA  

 

 

 


	Actualul local al şcolii a fost dat în folosinţă la 1 septembrie 1965.

