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BAZA CONCEPTUALĂ
Proiectul este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:
 Legea nr. 1 / 2011 – legea educaţiei naţionale;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a
guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 Legea nr. 29 / 2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 35 /
2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 Guvernul României, programul de guvernare, capitolul politica în
domeniul educaţiei;
 Ordin nr. 6.370 din 6 decembrie 2012 privind aprobarea normelor
metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a
personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţi de
învăţământ, unităţi conexe, precum şi a personalului de îndrumare
şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din
casele corpului didactic;
 « Management Instituţional pentru Instituţiile de învǎţǎmânt »;
 O.U.G 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare, republicata. Ordonanta nr. 137/2000
republicata 2014;


O.U.G. 75/2005 privind asigurarea calitǎţii;



Ordin 5079/ 2016 privind aprobarea Regulamentului- cadru de
organizare şi funcţionare a unitătilor de invăţământ preuniversitar;



Statutul elevului;

 Strategia Dezvoltării Invăţământului Preuniversitar care
definește urmatoarele priorități strategice pentru educație:
 Realizarea echitaţiei în educaţie;
 Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii ;
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formarea competențelor cheie;
 Fundamentarea actului educațional pe baza nevoilor de
dezvoltare personală și profesională a elevilor, din
perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării coeziunii
economice și sociale;
 Deschiderea sistemului educațional și de formare
profesională către societate, către mediul social, economic și cultural;
 Asigurarea complementarității educației formale,
nonformale si informale; învățarea permanentă ca dimensiune majorăn
a politicii educaționale ;
 Creşterea calitǎţii proceselor de predare-învǎţare, precum
şi a serviciilor educaţionale.

DEVIZA ŞCOLII
“NU PENTRU ŞCOALĂ, CI PENTRU VIAŢĂ ÎNVĂŢĂM ”
(SENECA)
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I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII
ŞCOLARE
1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV
a) Titulatura oficială a şcolii:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ECATERINA TEODOROIU”,
BRĂILA

b) Adresa :
Şcoala este situată în Brăila, pe strada Ştefan cel Mare nr. 483,
telefon/fax

0239.619.784, e-mail sc17ecaterinateodoroiu@yahoo.com,

oferă servicii educaţionale comunităţii şi se învecinează cu următoarele
unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Grup Şcolar
“Grigore Moisil”.
c) Scurt istoric al şcolii:
Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” a fost înfiinţată ca
instituţie de învăţământ în 1880, luna august, 16, sub denumirea de
Şcoala comunală de fete nr.2 Brăila, din ordinul Primăriei urbei Brăila
nr.3270 din 1880 şi a funcţionat timp de zece ani în spaţii închiriate în
străzile Prusiană şi Galaţi.
În 1890 Primăria Brăila începe construirea primului local al şcolii
amplasat în strada Ştefan cel Mare, compus din patru săli de clasă, o
cancelarie, o bibliotecă, o sală de material didactic şi locuinţa pentru
directoare şi personalul de serviciu.
Începând din 1891 cursurile se desfăşoară în noul local al şcolii, iar
din 1894 şcoala îşi schimbă titulatura în Şcoala de fete nr.4 Brăila.
În perioada primului război mondial, 1916-1918, cursurile sunt
întrerupte, sunt reluate câteva luni pe an, iar din decembrie 1918 cu
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regularitate. În perioada ocupaţiei germane, 1916-1918, şcoala a
funcţionat ca spital.
În anul 1925, directorul şcolii propune Primăriei Brăila construirea
unei statui a eroinei „sublocotenent Ecaterina Teodoroiu” şi acordarea
denumirii şcolii cu acelaşi nume. Această titulatură a fost păstrată în
perioada 1925-1938, apoi revine la denumirea de Şcoala de fete nr.4/9
datorită creşterii populaţiei şcolare şi a lipsei de spaţiu.
În perioada 1938-1955 şcoala îşi schimbă din nou denumirea în
Şcoala de fete nr.5/9.
Din anul 1949-1950 ia fiinţă ciclul II obligatoriu de 7 clase,
schimbându-şi din nou denumirea în Şcoala elementară de 7 ani nr.5 fete,
iar din 1954 se va numi Şcoala elementară de 7 ani, nr.17.
Creşte populaţia şcolară şi astfel se construieşte în anul 1974 al
doilea corp de clădire pe latura din strada Ştefan cel Mare şi Aleea
Suceviţei, construit din parter şi etaj, cu 8 săli de clasă şi 2 laboratoare
(biologie, fizică-chimie), iar în 1977 este construit atelierul de lăcătuşerie
situat în incinta Şcolii nr.18 actualmente Grădiniţa nr.33 din strada
Griviţei.
În anul 1996 are loc un mare eveniment din viaţa şcolii, acela de
botezare a şcolii şi recăpătarea titulaturii de Şcoala cu clasele I-VIII
„Ecaterina Teodoroiu” pe care o păstrează şi în prezent.
În anii 2004-2005 are loc reabilitarea corpului vechi de clădire şi
aducerea acestuia la noi standarde de funcţionare, prin finanţare de la
Banca Mondială.
În anii 2009-2010 are loc reabilitarea noului corp de clădire prin
finanţare din fonduri europene.

7

În toată această lungă perioadă de funcţionare de 130 de ani, şcoala
a reprezentat un focar de cultură şi educaţie pentru toate generaţiile de
copii, a fost şi rămâne un bastion al şcolii brăilene datorită rezultatelor
remarcabile obţinute şi personalităţilor deosebite care fac cinste acestei
instituţii.
Începand cu 1 septembrie 2012, prin hotararea Consiliului Local
Municipal Brăila 207 / 31.08.2012, în componenţa şcolii intră şi
Gradiniţa nr. 4 şi Gradiniţa nr. 33.

d) Resurse umane
 Elevi
În şcoală și în structurile arondate sunt instruiţi şi educaţi aproximativ
415 elevi, majoritatea provenind din circumscripţie, repartizaţi astfel: 325
în clasele pregatitoare- VIII şi 78 în învăţământul preşcolar. Elevii din
învăţământul şcolar sunt repartizaţi în anul şcolar 2017 – 2018 în 8 clase
la ciclul primar şi în 8 clase la ciclul gimnazial.
În anul şcolar 2016- 2017:
Rata abandonului şcolar: 0%.
Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 75%.
Promovabilitatea la examenul de evaluare naţională: 89 %.
Rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare;
 Cadre didactice
Şcoala are în încadrare 34 de cadre didactice, dintre care 18
profesori, 8 învăţători, 7 educatoare.
Din cele 34 de cadre didactice: 27 sunt titulare, 22 cadre didactice au
gradul didactic I, 7 au gradul didactic II şi 2 au gradul didactic definitiv.
 Personal didactic auxiliar
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Este format dintr-un secretar, un bibliotecar cu ½ normă, un
administrator financiar şi doi administratori de patrimoniu- fiecare cu ½
normă, 2 ingrijitoare învăţământul preşcolar (1,5 posturi).
 Personal nedidactic
Activitatea de administraţie este asigurată de , 1 bucătar, un muncitor
de întreţinere, 2 paznici, 2 îngrijitoare învăţământ primar şi gimnazial.

e) Resurse materiale
Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară într-un
local dat în folosinţă în anul 1891 – corpul A şi 1974 – corpul B, format
din 15 săli de clasă, 1 laborator , bibliotecă, sală de sport, cabinet
medical, cancelarie şi birouri. Gradiniţele îşi desfăşoară activitatea în 2
localuri distincte: unul în str. Ştefan cel Mare nr. 481 și unul în str.
Dezrobirii nr. 6.
Cladirile instituției noastre sunt

prevăzute cu apă curentă,

canalizare, încălzire centrală proprie, iluminat natural şi artificial.
Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier corespunzator, iar procesul
de predare- învăţare se desfăşoară prin folosirea unui material didactic
adecvat.

Avem

în

dotare

17

calculatoare,

2

multifunctionale,

videoproiector cu ecran, 4 imprimante.
Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local Municipal şi
sprijinul financiar primit de la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

f) Comunitatea locală:
Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce
priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea
şcolii.
9

Relaţiile cu părinţii copiilor sunt destul de bune şi sunt întreţinute
prin lectorate cu părinţii, în care aceştia sunt informaţi permanent despre
problemele şcolii.
Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt
preocupaţi de problemele şcolii .
Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea
asigurării pazei şi siguranţei elevilor, pentru combaterea delicvenţei
juvenile, precum şi pentru participarea cadrelor de poliţie la orele de
educaţie rutieră .
Şcoala colaborează cu medicul şcolii în vederea prevenirii
îmbolnăvirilor la copii şi asigurarea asistenţei medicale.
Şcoala

stabileşte

legături

cu

organele

de

protecţie

a

consumatorului în vederea asigurării sănătaţii elevilor.

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV
 Mediul de provenienţă al elevilor: elevii provin din familii cu
pregătire superioră, medie şi sub medie.
 Calitatea personalului didactic: calificat 100 % şi cu performanţe
în activitatea didactică.
 Relaţiile interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere,
cooperare.
 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună
comunicare între elevi, cadre didactice, părinţi, director, personal didactic
auxiliar, personal nedidactic şi de îngrijire, precum şi o bună circulaţie a
informaţiei în ambele sensuri.
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 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de
lucru, caracterizată prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi
sprijin reciproc.
3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori
dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul
faţă de copii, ataşamentul faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de
afirmare.
Sunt însă şi cazuri de individualism, rutină, conservatorism şi
automulţumire.
Regulamentul de ordine interioară 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 Regulamentului de Ordine Interioară 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.
Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine
seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea
disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se
reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă şi în conduita cadrelor
didactice.
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ANALIZA DIAGNOSTICĂ
Anul şcolar 2017 -2018
MEDIUL INTERN
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA

TIPUL ŞCOLII: Şcoală Gimnazială și Gradiniţă
LIMBA DE PREDARE : limba română
POPULAŢIA ŞCOLARĂ
Număr de elevi: 415
Număr de clase: 16
Număr de preşcolari: 78
Număr de grupe: 4
Provenienţa: mediu urban

MEDIUL EXTERN
IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA COMUNITĂŢII ŞI A
GRUPURILOR DE INTERES


Şcoala urmăreşte:

 menţinerea unei legături permanente cu părinţi elevilor (şedinţe lunare,
lectorate, participare la acţiunile şcolii);
 elaborarea şi aplicarea unor proiecte împreună cu autorităţile locale
(lucrări de reparaţii şi amenajări în spaţiul din incinta şcolii şi din afara
acesteia);
 menţinerea unei relaţii de comunicare activă cu I.S.J. Brăila;
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 realizarea de parteneriate educaţionale cu şcolile din proximitate şi din
oraş;
 colaborarea cu liceele din municipiu (cls. a VIII-a)
 colaborarea benefică a şcolii cu agenţi economici;
identificarea şi atragerea unor organizaţii nonguvernamentale care pot
deveni parteneri reali.

4. ANALIZA P.E.S.T.E.

A. Factori Politico-Legali
a) Legislaţia muncii:


permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a

specialiştilor pentru compartimentele deficitare;


nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu

performanţe scăzute.
b) Activitatea partidelor politice


toate partidele politice promovează măsuri şi politici educaţionale

menite să continue dezvoltarea şi modernizarea sistemului;


lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanţei

partidelor la guvernare;


căderea natalităţii datorată lipsei unor stimulente pentru lărgirea

familiei.
c) Activitatea de lobby


părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor

şcolii şi a performanţelor instructiv-educative;
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cadrele didactice din învăţământul primar şi preşcolar colaborează

prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi
performanţele obţinute de elevi;


programul „şcoală după şcoală” se derulează începând cu luna

septembrie 2011; în funcţie de rezultatele obţinute şi de cererile părinţilor
şi elevilor acest program va continua şi anul viitor.
B. Factori economici
a) Activitatea economică


reducerea activităţii economice a unor mari

întreprinderi

influenţează bugetele familiilor cu copii;


apariţia unor firme private cu productivitate bună oferă oportunităţi
de sponsorizare a şcolii.

b) Politica monetară şi valutară


fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă

afectează contractele de achiziţii pe termen mediu şi lung.
c) Politica bugetară


la nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se

sursele financiare necesare asigurării în condiţii decente pentru
desfăşurarea procesului instructiv-educativ.
d) Venitul disponibil al familiei


scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor.

C. Factori socio-culturali
a) Atitudinea faţă de muncă:


atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor şi părinţilor.

b) Rata natalităţii:


scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolară

creează probleme de încadrare a personalului didactic.
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c) Nivelul educaţional


majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire medie şi
superioară.

d) Probleme etnice


în comunitate coexistă armonios populaţii de etnii diferite.

e) Atitudine faţă de religie


coexistenţa paşnică între indivizi apaţinând diferitelor religii.

D. Factori tehnologici
a) Dotarea, baza materială


corpul de clădire nouă (1974), funcţională, cu toate dotările şi

utilităţile necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ.
 acces la Internet.
E. Factori ecologici
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 noastră
participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele
didactice sau de partenerii sociali.
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5. ANALIZA SWOT

I. CURRICULUM

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Şcoala dispune de documente curriculare

 Oferta CDŞ a şcolii nu satisface în

şcolare,

totalitate nevoile educaţionale ale elevilor şi nu

metodologii de aplicare a programelor, ghiduri şi

constituie întotdeauna o activitate atractivă

standarde de evaluare.

pentru aceştia;

oficiale:

planuri-cadru,

programe

 Curriculum la decizia şcolii diversificat,
care ţine cont

de dorinţele elevilor, baza

materială şi încadrare ;
prin introducerea softului educaţional;
paraşcolare,

 Lipsa unor standarde specializate de
performanţă orientate spre plus valoare;

 Surse informaţionale bogate: manuale,
didactice,

ceea ce duce la o distribuire inegală a
efortului elevilor;

 Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor

auxiliare

 Suprapunerea cerinţelor, a testărilor,

bibliotecă,

 Participarea cadrelor didactice la cursuri
de formare si perfecţionare se face doar
pentru “completarea dosarului personal”

internet.
 Planificări calendaristice întocmite,

fără a aplica în procesul de instruire

respectând cerinţele programelor şcolare şi

cunoştintele şi abilităţile dobândite;

particularităţile de vârstă

şi individuale ale

 Lipsa de coerenţă în evaluarea elevilor
şi în motivarea acestora pentru învăţare;

elevilor;
 Proiectarea activităţilor pe conţinuturi

 Carenţe în dezvoltarea abilităţilor de a

ştiinţifice şi unităţi de învăţare;

învăța să înveţe;

 Adaptarea strategiilor de învăţare
condiţiilor concrete, fenomen generalizat
în şcoală;
 Asigurarea conţinutului ştiinţific al
lecţiilor;
 Evaluarea corectă sub diferite forme
aplicarea unor metode moderne în procesul de
învăţământ;
 Dorinţa de cunoaştere a elevilor;
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 Atmosferă destinsă, de încredere
reciprocă, într-un mediu curat;
 Comunicare şi deschidere pentru elevi;
 Proiectarea activitaţii extracurriculare
din perspectiva completării educaţiei de
bază;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 Oferta mare de auxiliare didactice permite
o selecţie riguroasă în vederea achiziţionării;



Nu toţi elevii au posibilitatea să-şi

procure auxiliare şcolare;

 Creşterea exigenţei părinţilor faţă de



Existenţa

unor

necorelaţii

între

serviciile pe care le oferă şcoala, disponibilitatea

programele şcolare de la învăţământul

acestora la colaborare;

primar cu cele de la învăţământul gimnazial;





Introducerea noilor concepte în abordarea

Starea fizică precară a manualelor la

unele obiecte;

curriculară: interdisciplinaritatea, organizarea

 Instabilitatea legislativă şi a

modulară, organizarea integrată;

curriculumului în sistemului de
învăţământ;
 Scăderea numărului de ore la unele
discipline;
 Deprecierea rapidă a competenţelor,
datorită evoluţiei cunoaşterii şi
tehnologiilor;
 Decalajul continuu între formarea
profesională iniţială şi piaţa muncii –
sursa de confuzie pentru elevi în
orientarea profesională;

 Reuşita socială şi profesională a
individului nu se mai realizează prin metoda
de selecţie culturală şi socială bazată
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exclusiv pe performanţele academice;

II.RESURSE UMANE

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE



Personal didactic titular calificat;





Personal didactic auxiliar bine pregătit

Personal

nedidactic

şi

conştiincios

Elevi

dotaţi

pentru

activitatea

de

performanţă;


 Valorificarea insuficientă a datelor

cadrelor

didactice

la

cursuri de formare pe o tematică diversă;
Cadrele

în

urma

monitorizării

şi

controlului activităţii didactice.
 Lipsa postului de director adjunct;

Participarea



utilizarea

metodelor activ-participative de predare-

obţinute

disciplinat;


în

învăţare-evaluare la ciclul gimnazial;

la toate compartimentele;


Conservatorism

didactice

au

 Lipsa psihologului şcolar cu
normă întreagă;

abilităţi

în

domeniul IT şi preocupări pentru predarea

 Elevi cu motivaţie foarte scăzută
pentru învăţare;

lecţiilor asistată pe calculator.
 Existenta cadrelor didactice itinerante
pentru elevii cu Cerinte Educaționale
Speciale;
 Implicarea cadrelor didactice în proiecte
internaționale de tip Erasmus;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 Părinţi care solicită şi manifestă interes
pentru o pregătire de calitate;
 Solicitări

de

înmatriculare

 Fluctuaţia

personalului

didactic

suplinitor;
din

alte

 Scăderea numărului de copii din
circumscripţie

sectoare ale municipiului;

 Alocarea unei sume importante de la

creează

probleme

de

încadrare cu personalul didactic;

bugetul de stat pentru formarea continuă a

 Creşterea numărului de elevi proveniţi

cadrelor didactice;

din familii monoparentale sau din familii



Corecta aplicare a normelor privind
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mişcarea personalului didactic la nivelul I.S.J.

 Lipsa de timp a părinţilor conduce la

Brăila şi al MEN;

o slabă implicare a familiei în viaţa şcolii.

 Conturarea unei autonomii instituţionale în

 Mobilitatea cadrelor

selectarea cadrelor didactice;

didactice la unele discipline;

 Practicarea unor activităţi curente de team-

 Neglijarea managementului

building, ceea ce are ca urmare sudarea

stresului;

colectivului şi crearea unei atmosfere

 Rata scazută a natalităţii şi

plăcute, ce favorizează activitatea

reducerea populaţiei şcolare;
 Şcoli din vecinătate care atrag

didactică;
 Repartizarea structurilor - Gradiniţele

copiii din comunitate;

nr. 33 şi 4 - atrage creşterea numărului de
educabili, premisă pentru dezvoltarea
şcolii;

III. RESURSE MARTERIALE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Şcoala dispune de un local nou, spaţios,

 Lipsa unei evidenţe şi a unui control în

amenajat cu toate utilităţile necesare;

vederea recuperării pagubelor realizate de către

 Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare;

elevi;

 Baza

materială

bună

în

 Unele

continuă

responsabilitatea

modernizare;
 Realizarea

cadre

de

venituri

didactice
gestionării

nu
şi

îşi

asumă

întreţinerii

bunurilor din sala de clasă;

extrabugetare

donaţii şi sponsorizări;

 Lipsa unui proiect cu finanţare externă;

 Şcoala dispune de o bază didactică bună,

 Utilizarea incorectă a utilităţilor de către

înnoită permanent prin eforturi proprii, de

elevi;
 Lipsa unei săli de sport adecvate;

manuale, auxiliare didactice;
 Conectarea la Internet;

 Echipamente electronice depăşite şi în
număr insuficient;

 Menţinerea stării de funcţionare prin
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activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice;

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 Descentralizarea finanţării şi autonomia



instituţională permit o gestionare mai

valutele de referinţă afectează contractele de

eficientă a fondurilor;

achiziţii pe termen mediu şi lung;

 Sprijin

din

partea

Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu

 Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de

Consiliului

Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea

nevoile şcolii;

problemelor materiale curente;

 Sumele prevăzute în bugetul local la capitolul

 Programe naţionale de dotări cu material

„Investitii” nu se pot utiliza decât pentru

didactic pentru laboratoare, sala de sport şi

anumite tipuri de investiţii, ce nu acoperă

carte şcolară pentru biblotecă.

necesarul anual al şcolii;

 Nealocarea

unor

sume

cu

destinaţie

specifică din bugetul de stat;

IV. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARI
 Colaborarea

cu

Primăria,

PUNCTE SLABE
Poliţia



Număr mic de proiecte de

municipului, Poliţia sanitară, Inspectoratul

parteneriat cu şcoli din municipiu şi

Teritorial de Muncă, Grupul de pompieri,

din ţară;

Oficiu pentru protecţia consumatorului;



 Colaborare bună cu preoţii Bisericii Sf.

imaginii şcolii în comunitate.

Ioan;
 Colaborare cu Teatrul “Maria Filotti.”,
cu Teatrul “Cărăbuş” şi cu Biblioteca
judeţeană “Panait Istrati”;
 Relaţii de parteneriat cu Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor;

 Relaţii de parteneriat cu şcoli din ţară
20

Inconsecvenţă în promovarea
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şi

străinătate

dezvoltate

în

cadrul

proiectului Comenius.

OPORTUNITĂŢI


AMENINŢĂRI

Asistenţă de specialitate în realizarea



Timpul limitat al părinţilor

de proiecte de parteneriat;

conduce la o slabă implicare a



acestora în viaţa şcolii;

Lobby din partea părinţilor privind



realizările şi performanţele şcolii;



Deschiderea

instituţiilor

şi

spre

colaborare

organizaţiilor

a
din

Perceperea eronată de către o

parte a comunităţii a problematicii
vaste din activitatea şcolii.

comunitatea locală.

II.

COMPONENŢA STRATEGICĂ

1. VIZIUNEA
Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din
municipiul Brăila, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală
pentru eficienţa activităţii instructiv- educative, asigurarea condiţiilor
materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii
şanselor tuturor elevilor, pentru

rezultate deosebite în activitatea de

performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.

2. MISIUNEA
Şcoala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu” Brăila este o şcoală
centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe
implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor
şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe
performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi
21

încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină
dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.
3. ŢINTE STRATEGICE
a) Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin
consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă
de educaţie extracurriculară.
b) Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi
metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă.
c) Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă
superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare.
d) Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului
şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri UE.
e) Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual
de descentralizare şi autonomie instituţională.
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4. OPŢIUNI STRATEGICE
OPŢIUNEA STRATEGICĂ
Ţinta

Opţiunea

Opţiunea

strategică

curriculară

financiară a investiţiei în relaţiilor
dotărilor

resursa

materiale

umană

1.Diversifica

-Aplicare de -

rea

chestionare

curriculum-

elevilor

Decizia Şcolii -Creşterea

Opţiunea

comunitare

-Stimularea

Achiziţionar materială

şi ea

la părinţilor;

ului

Opţiunea

-Extinderea
a parteneriatul

cadrelor

ui cu părinţii

materialelor

didactice

şi implicarea

necesare

care

acestora

în

prin

atractivităţii

prevăzute în realizează

pregătirea şi

consultarea

şi

programele

desfăşurarea

discipline

elevilor şi a aplicabilităţi disciplinelor opţionale şi activităţilor
părinţilor şi i

opţionale;

cuprinderea

opţionalelor; -

tuturor

-Activităţi

educaţie

extracurricul

extracurricul are;

Identificarea are

elevilor într- extracurricul surselor
o formă de are

activităţi

de -Extinderea

de calitate;

finanţare;

complement -Folosirea

extracurricul are.

eficientă

ară

dotărilor

a

parteneriatul
ui

cu

instituţii

şi

ONG-uri

existente.
2.Încadrarea cu

-Asigurarea

personal Eficientizare sumelor

didactic

cu a procesului necesare
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-participarea

-

la programe Colaborarea
de

formare cu

Casa

înaltă

de predare- pentru

în

Corpului

pregătire

învăţare prin perfecţionar

specialitatea

Didactic

ştiinţifică

şi utilizarea

metodică,

metodelor

e cu plata de cadrelor
la

bugetul didactice de participarea

receptiv

la activ-

nou

şi participative -Mărirea

interesat

de ;

perfecţionare şi

local;

la gimnaziu;

la cursuri de

perfecţionare formare

în

numărului

a

de

didactice în şi metodica

formare valorificarea calculatoare

continuă.

pentru

cadrelor specialitate

problematica pregătirii

oportunităţil pentru

management specialităţii;

or oferite de folosirea

ului clasei;

paleta largă sistemului

-elaborarea

de cursuri de electronic

de materiale

formare.

informatizat; şi

ghiduri

Consultarea

metodice în

cadrelor

comisiile de

didactice în specializare.
vederea
completării
materialului
didactic.
3.Prevenirea

-Realizarea

eşecului

învăţământu eficientă

şcolar,

lui

materialului

creşterea

diferenţiat

didactic şi a cadrelor

performanţel pentru
or

elevilor asigurarea

supradotaţi

incluziunii

-Folosirea

-Motivarea

-

a şi stimularea Transmitere
materială

a a către licee
şi şcolile de

mijloacelor

didactice ai arte

şi

de

căror

a

învăţământ

obţin
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elevi meserii
fişei

de
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şi includerea copiilor
tuturor

CES

cu din dotare;

rezultate

şi -Asigurarea

competiţiile

psihopedago

naţionale.

gică

elevilor într- prevenirea
o

fondurilor

formă eşecului

la caracterizare
a

necesare

absolvenţilo

superioară

şcolar ;

pentru

r;

de

-Creşterea

achiziţionare

-Activităţi

şcolarizare;

aportului

a

de

de

noi

disciplinelor mijloace de

parteneriat

opţionale la învăţământ

cu licee şi

şi

asigurarea

material

şcoli de arte

pregătirii de didactic ;

şi meserii în

bază

vederea

a

elevilor ;

cuprinderii

-Realizarea

tuturor

de programe

absolvenţilo

de pregătire

r

suplimentară

VIII-a într-o

a

formă

elevilor

capabili

clasei

a
de

învăţământ

de

performanţă.
4.Gestionare

-Tematica

-Proiecte de -asumarea

a,

orelor

buget

întreţinerea

educative va fundamentat personalului

şi

cuprinde

care

să didactic

menţinerea

aspecte ce ţin acopere

privind

de

funcţionalită

de păstrarea cheltuielile

păstrarea

ale claselor;

e
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răspunderii

Colaborarea
cu
comitetele
părinţi

şi

ţii

de

patrimoniulu -Implicarea

patrimoniulu întreţinerea

întreţinere şi i şcolii;

Consiliului

i

reparaţii;

-Implicarea

Reprezentati

a -Realizarea

membrilor

v

şcolii, bazei

dezvoltarea

materiale

acestuia prin şcolii;
accesarea

-Includerea

fondurilor

în

UE.

lecţiilor

unei execuţii consiliului

Părinţilor în

bugetare

identificarea

de

cadrul echilibrate;
a -procurarea

elementelor

de

administraţie de noi surse
în

fonduri gestionarea

educative de extrabugetar bunurilor şi
păstrare

şi e;

recuperarea

întreţinere a -Realizarea
bazei

programului

materiale a de achiziţii
şcolii ;

al

de bunuri şi
servicii

în

condiţiile
legii;
-Aplicarea
prevederilor
regulamentu
lui

şcolar

pentru
recuperarea
pagubelor
produse
elevi.
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de

pagubelor.

de finanţare.
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5.

-Implicarea

Promovarea

elevilor

imaginii

cadrelor

şcolii
comunitate

-

-

-Implicarea

şi Identificarea Popularizare
de

părinţilor în

resurse a prin mass- acţiuni

în didactice în extrabugetar media
popularizare e

pentru factorilor

de

a promovare a
imaginiii

a

realizarea

implicaţi în şcolii;

rezultatelor

materialelor

activităţile

-Realizarea

de

unor

parteneriat.

activităţi

şcolii

în promoţional

rândul

e;

părinţilor;

-Asigurarea

extracurricul

-Se vor edita logisticii

are

pliante

parteneriat

afişe

şi necesare
care pentru

în

cu Consiliul

vor cuprinde desfăşurarea

Reprezentati

informaţii

activităţilor

v

despre

de

Părinţilor.

realizările

mediatizare

şcolii;

şi

-Se

va diseminarea

asigura

a

informarea

informaţiilor

comunităţii

.

locale

prin

intermediul
mass-media
locală;
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al

-Realizarea
de
parteneriate
pentru
desfăşurarea
de activităţi
culturale în
comunitate.

III. REZULTATE AŞTEPTATE
a) CURRICULUM
1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi
părinţilor în procent de peste 90%. (evaluare: interpretarea
chestionarelor aplicate parinților)
2. Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea
ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în
afara programului de şcoală (evaluare: macheta activităţilor
educative, completată de catre consilierul educativ în
colaborare cu diriginţii şi învăţătorii)
b) RESURSE UMANE
1. 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activparticipative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi
individuale ale fiecărui elev. (evaluare: centralizarea
informaţiilor obţinute în urma asistenţelor la lecţii)
2. 60% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu
vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate,
metodica predării specialităţii sau metode de a asigura
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managementul eficient al clasei. (evaluare: evidenţa realizată
de către responsabilul cu formarea continuă)
c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
1. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi
igienă

(evaluare:

interpretarea

chestionarelor

aplicate

părinţilor, membrilor Consiliului Elevilor; procesele-verbale
încheiate cu prilejul controalelor efectuate de catre DSP
Brăila)
2. Reducerea cu 70% a pagubelor produse de elevi în unitatea
şcolară. (evaluare: raport realizat de către administratorul
şcolii)
3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în
cadrul programelor naţionale sau internaţionale. (evaluare:
depunerea unui proiect pentru construirea unei noi săli de
sport)
d) RELAŢII COMUNITARE
1. Creşterea cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat
încheiate cu unităţile şcolare din municipiu şi judeţ
(evaluare: macheta activităţilor educative, completată de
către consilierul educativ în colaborare cu diriginţii şi
învăţătorii)
2. Încheierea unor convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale
pentru derularea de proiecte pe diferite componente
educaţionale. (evaluare: proiectele încheiate cu ONG –uri
aflate la mapa consilierului educativ)
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IV. PROGRAME DE DEZVOLTARE
Nr.

Domeniul funcţional

Obiective propuse

crt.
Realizarea şi aplicarea unui chestionar pentru

1.

cunoaşterea intereselor elevilor şi părinţilor
pentru disciplinele opţionale;
CURRRICULUM ŞI Elaborarea programelor pentru disciplinele
VIAŢA ŞCOLARĂ

opţionale alese de elevi;
Proiectarea activităţilor extracurriculare şi
cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de
activitate nonformală.
Participarea cadrelor didactice la programe

2.

de formare;
Creşterea calităţii procesului de predareînvăţare şi asigurarea educaţiei de bază pentru
toţi elevii;
RESURSE UMANE

Perfecţionarea cadrelor didactice privind
managementul clasei;
Implicarea cadrelor didactice în activităţi de
cercetare pedagogică în vederea elaborării de
materiale

metodice

şi

instrumente

de

activitate didactică (fişe, teste);
Perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea
calculatorului şi creşterea numărului de lecţii
în care se utilizează calculatorul.
3.

RESURSE
MATERIALE
FINANCIARE

Asigurarea

condiţiilor

materiale

optime

ŞI pentru desfăşurarea procesului instructiveducativ;
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Asigurarea finanţării pentru activităţi de
întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului;
Procurarea de fonduri extrabugetare pentru
achiziţionarea

de

materiale

şi

pentru

acordarea de premii pentru performanţe
şcolare şi didactice.
Gestionarea de către învăţători, diriginţi şi
comitetele

de

părinţi

ale

claselor

a

patrimoniului din sălile de clasă;
Identificarea

de

programe

cu

finanţare

externă şi conceperea proiectelor.
4.

RELAŢII

Realizarea unor proiecte de parteneriat cu

COMUNITARE

şcoli din oraş (cel putin 4 proiecte).
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MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

VI.

1. MONITORIZAREA INTERNĂ
NR.

ACŢIUNEA

RESPON-

PARTENERI

TERMEN

SABIL

ÎNREGISTAREA

INSTRUMEN-

INDICA-

REZULTATE-

TE

TORI

LOR

1.

Elaborarea

şi Director

-şefii

comisiilor Oct. 2017

afişarea proiectului

şi catedrelor;

de

-comisia

dezvoltare

-fişă
apreciere

pentru

evaluarea

instituţională

-produsul final

de -criteriile
de realizare
a PDI

şi

asigurarea
calităţii
2.

Curriculum
Decizia
proiectare

la Director
Şcolii:

-şefii

comisiilor anual

-proiect CDŞ

şi catedrelor;

-fişe
evaluare

şi

de standardele
de evaluare

aplicare
3.

Înscrierea la cursuri Director

-responsabil

de formare

formare continuă

de Pe parcursul -în baza de date a -liste
derulării
proiectului

şcolii

prezenţă
cursuri.

de -număr de
la cadre
didactice
înscrise.
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4.

Starea

de Director

funcţionalitate

a

clădirii

-învăţători,
diriginţi,

-săptămânal
elevi,

-registrul

de -analize,

evidenţă

a rapoarte

reparaţiilor

personal

Volumul
cheltuielilo
r

pentru

reparaţii

administrativ

curente.
5.

Proiecte

de Director

-responsabil

cu -lunar

-în baza de date a -analize, fişe de -număr

parteneriat

în

proiecte

şi

şcolii

în

programe

derulare

sau

pregătire

educaţionale

evaluare

-pe pagina web a
şi

scolii
-in revista scolii –

cadrele didactice

„DEBUTURI”
6.

Imaginea

şcolii Director

-responsabil

reflectată în mass-

promovarea

media

imaginii şcolii

cu -săptămânal

-în baza de date a -situaţii
şcolii

33

statistice

proiecte

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEN.
3. EVALUARE INTERNĂ
NR

ACŢIUNEA

RESPON-

CR

PARTENERI

TERMEN

SABIL

ÎNREGISTAREA

INSTRUMENTE

INDICATORI

REZULTATELOR

T

1.

Disciplinele opţionale Director

-comisia

realizate

asigurarea

în

urma

pentru -la finalul -în baza de date -chestionare,
şi acţiunii

a şcolii

fişe

-descriptori

de

de performanţă,

chestionării elevilor şi

evaluarea calităţii,

apreciere, fişe număr persoane

părinţilor

şefii comisiilor şi

de analiză a chestionate,

catedrelor

documentelor

număr discipline
opţionale
realizate

2.

Creşterea

calităţii Director

-comisia

pentru şi semestrial

-în baza de date -analize,

-numărul

a şcolii

cadrelor

procesului de predare

asigurarea

învăţare reflectată în

evaluarea calităţii ,

didactice

rezultatele elevilor

şefii comisiilor şi

formate, numărul

catedrelor

elevilor

statistici

promovaţi,
mediocri şi cu
34
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rezultate

de

performanţă
3.

Situaţia spaţiilor de Director

-comisia

învăţământ

asigurarea

şi

a

clădirilor şcolare

pentru şi semestrial

-în baza de date -analize,

-

a şcolii

creşterea/scădere

rapoarte

evaluarea calităţii

a cheltuielilor de
întreţinere

4.

5.

Proiecte de parteneriat Director

-responsabil

cu -

-în baza de date -analize

-Numărul

de

realizate

proiecte

şi semestrial

a şcolii

proiecte

de

Realizări

ale

reflectate

în

media

locală

programe

parteneriat

educaţionale.

aprobate

şcolii Director

-responsabil

mass

promovarea şcolii

cu -lunar

şi

-în baza de date -statistici,

-numărul

a şcolii

apariţii pozitive

-pe pagina web a

naţională

scolii
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rapoarte

în mass-media

de

4.EVALUARE EXTERNĂ
Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MECTS.
DIRECTOR,
Prof. Oprea Oana- Mariana
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