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MISIUNEA 

 Pornind de la schimbările rapide din societate, şcoala îşi propune să devină 

un mediu de promovare a adevăratelor valori, în care să se contureze un climat favorabil 

învăţării, căutărilor permanente, descoperirii de sine a elevilor.  

Şcoala noastră este un loc unde elevii îşi spun deschis opiniile, deoarece ştiu că şi 

părerea lor contează, un cadru adecvat, unde aceştia îşi formează şi dezvoltă deprinderile 

şi capacităţile necesare continuării studiilor spre a deveni  personalităţi autonome şi 

implicate. Dascălii sunt cei care vor oferi elevilor cunoştinţe teoretice şi practice solide, iar 

părinţi sprijin spre a se consolida echipa cadru didactic-elev-părinte-comunitate.  

 

 

 

 

 

PERFECŢIONARE 
CONTINUĂ: *COMPETENŢĂ 

*MODERNIZARE 
*PROFESIONALISM 

LUCRUL ÎN ECHIPĂ 
PRESUPUNE: 

*ARMONIE *TOLERANŢĂ 
*DEMNITATE 

CALITATE ŞI EFICIENŢĂ 
BAZATE PE : 
 *EXPERIENŢĂ *IMPLICARE 

*SERIOZITATE 

VIZIUNEA ŞCOLII 

Şcoala noastră este o « cetate » deschisă celor care au 

nevoie de educaţie . 

 



 

 

 

 Rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. a dus la elaborarea ţintelor strategice  ale 

şcolii. Acestea nu se referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala 

noastră doreşte să le dezvolte. Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială Gr. Rădulescu 

Bezdead pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper  viziunea şi misiunea 

şcolii sunt:  

 

Ţinta1 Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – 

evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii 

elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora  

Ţinta 2 

 

 Stimularea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru 

participarea la activităţi şcolare şi extraşcolare în scopul 

conturării armonioase a personalităţii elevului 

 

Ţinta 3 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei       

în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile 

exprimate de beneficiari 

Ţinta 4 

 

Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de 

proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŢINTE STRATEGICE  

                                OPŢIUNI STRATEGICE 



 

 

 

 

 Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse 

vor fi realizate prin mai multe căi, după cum urmează: 

 Ţinta 1- Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în 

vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi 

dezvoltarea competenţelor acestora  

Motivarea alegerii ţintei: 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;  

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

fi pregatit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a 

se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii;  

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

informațională, metodele activ-participativ;  

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

 Resurse strategice:  

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

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 

programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri 

de probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor 

de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJ 

Dâmboviţa, legislație actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, 

formatori, mentori; 

 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: MEN, ISJ Dâmboviţa , Primarie, Consiliu local. 

 Opţiuni strategice:  



O.1. Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii copiilor / elevilor 

pentru o societate bazată pe cunoaştere şi în vederea promovării dezvoltării durabile; 

 O.2. Stimularea creativităţii şi inovării  în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei; 

 O.3. Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a procesului de învăţământ  în vederea 

optimizării calităţii actului educaţional; 

 O.4. Asigurarea egalităţii de şanse tuturor copiilor / elevilor proveniţi din medii culturale, economice, 

etnice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, 

cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale;  

O.5 Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a procesului de învăţământ  în vederea 

optimizării calităţii în educaţie; 

Rezultate aşteptate:  

• Proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională în 

vigoare;  

• Creşterea interesului elevilor pentru desfăşurarea orelor de curs, măsurat în rezultate școlare 

bune și foarte bune, procent de promovabiliate în creștere și scăderea ratei absenteismului;  

• Obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de 

admiterea în liceele vocaţionale; 

 • Creşterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare- 

învățare măsurat prin creşterea numărului de elevi;  

• Implicarea unui număr mai mare de elevi în concursuri şi olimpiade şcolare. 

 

Ţinta 2 – Stimularea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru 

participarea la activităţi şcolare şi extraşcolare în scopul conturării 

armonioase a personalităţii elevului 

 Motivarea alegerii ţintei:  

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea 

profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru 

împlinirea și dezvoltarea personal;  

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

personalităţi armonioase, autonome şi creative;  

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

în actul instructiv - educativ. 



Este bine. cunoscut că rezultatele cele mai bune ale şcolii vin din acest segment al 

activităţilor. 

Elaborarea curriculum-ului şi 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;  

  

Resurse strategice:  

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

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și 

programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri 

de probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor 

de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

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

Dâmboviţa, legislație actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, formatori, 

mentori;  

 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: MECŞ, ISJ, Primarie, Consiliu local.  

Opţiuni strategice: 

 O.1. . Promovarea performanţei la nivelul şcolii prin pregătirea elevilor, cadrelor şi adulţilor 

prin redimensionarea laturii educative, extracurriculare şi extraşcolare, a  educaţiei 

nonformale şi informale; 

O.2.Pregătirea elevilor pentru participarea la activităţile şcolare şi extraşcolare organizate de 

I.S.J şi M.E.N.C.Ş.; 

O.3.Continuarea concursului “Natura- colţ de rai” şi a proiectului educaţional “Tradiţia , la ea 

acasă” pentru înscrierea în calendarul activităţilor extraşcolare judeţene sau regionale; 

O.4. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea 

drepturilor copilului;  

O.5. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi 

părinţi.  

Rezultate aşteptate:  

• Cadrele didactice vor realiza proiectarea  activitaţilor şcolare şi extraşcolare la clasă şi vor 

pregăti elevii pentru accederea în fazele superioare ale competiţiilor;  



• Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare este în continuă 

creştere,;  

• Rezultate bune şi foarte bune la concursurile pe echipe;  

• Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de 

condiţiile de siguranţă din şcoală măsurat prin creşterea numărului de copii; 

 • Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în toate domeniile să fie îmbunătăţit.  

 

 

Ţinta 3-   Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în 

scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari  

 

Motivarea alegerii ţintei:  

 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;  

 Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului 

de cadre didactice, orientat spre performanţă;  

Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii 

de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;  

 Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;  

Existenţa psihologului şcolar  cu rol de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi 

cu dificultăţi  de învăţare.  

Resurse strategice:  

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

 Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele 

comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

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

legislație actualizată;  

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, 

formatori, mentori;  

 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: MEN, ISJ, Primarie, Consiliu local.  

Opţiuni strategice:  

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care 

să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie; 

 O.2. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile 

de competenţă profesională şi managerială, principiul lucrului în echipă şi dezvoltarea unui 

management participative 

O.3. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri;  

O.4. Asigurarea unui management de tip democratic la nivelul unităţilor de învăţământ prin 

implicarea comunităţii şi a celorlalţi beneficiari ai actului educativ în procesul de luare a 

deciziilor Rezultate aşteptate:  

• Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii 

desfăşurate de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii; 

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

mai bune printr-um management de calitate;  

• Construirea unei imagini mai  bune a şcolii în comunitate şi în afara acesteia;  

• O relaţie de permanent colaborare cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;  

• Relaţia diriginte-elev va capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât 

şi al activitǎţilor educative, el creează coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact 

pedagogic problemele grupului.  

Ţinta 4- Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea 

de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene  

Motivarea alegerii ţintei:  

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

Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin 

participre la proiecte naţionale şi europene.  

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

îndeplini misiunea.  

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

proiecte.   

CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor 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 MENCŞ, 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, ANPCDEFP, Primarie, Consiliu local. 

 Opţiuni strategice:  

O.1. Implicarea activă a şcolii în proiecte de parteneriat cu unităţi similare din spaţiul 

european;  

O.2. Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor 

proiecte de parteneriat strategic sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu 

aplicabilitate în activităţile curriculare;  

O.3. Îmbunătăţirea  colaborării şcolii  cu instituţiile locale, judeţene, naţionale şi cu alţi 

reprezentanţi ai comunităţii; 

O.4.Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local, judeţean, naţional, european  

pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare ; 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 

 Rezultate aşteptate:  

• Şcoala urmează să realizeze proiecte şi să le aplice în diferite apeluri, pentru obţinerea de 

granturi pentru proiecte strategice sau de mobilitate;  

• Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare va creşte, ceea ce 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. 

 


