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1. Argument
”Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație.”
Nicolae Iorga
Societatea cunoașterii implică libertatea de acces si exprimare, motivatia intrinsecă, dezvoltarea
capitalului uman – participarea în comunități de practica, deschiderea scolii catre comunitate si viata
sociala in general. Pentru a raspunde provocarilor lumii digitale și în continuă schimbare, sistemul
educational in ansamblul sau, dar si membrii corpului profesoral trebuie sa se poata adapta schimbarilor
globale, în concordanță cu nevoile elevilor. Printre asteptarile pe care elevii le au de la scoală se numără
existența surselor multiple de informare, asumarea responsabilității propriei învățări, relevanța
cunoștințelor dobândite în scoala dupa terminarea acesteia, invatarea in interiorul unor comunitati
virtuale, utilizarea tehnologiilor de ultima generatie si a dispozitivelor aferente lor in procesul de
învatare. De aceea, competentele pe care elevii le dobandesc în școală trebuie să permită ancorarea in
lumea reala.
Proiectul de Dezvoltare Instituțională al Unității Scolare este documentul si instrumentul de lucru
necesar, asigurând o imagine reală si o analiză a ceea ce este școala își proiectează pe termen lung
activitatea viitoare, pe baza unor repere clare. Perioada 2020-2025 pentru care a fost elaborat acest
proiect este necesară și suficientă pentru stabilirea unor obiective care să depăsească durata unui ciclu de
învățământ în asa fel încât obiectivele propuse să poată fi evaluate și confirmate.
1.

Asigură astfel progresul, evoluția și înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria: Cine
suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reusi să le realizăm? Ce valori ne
susțin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?

2.

Concentrează atentia asupra finalitătilor educatiei: dobândire de abilităti, atitudini,cunoștințe,
aptitudini, credințe și valori.

3. Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului: Curriculum, Resurse
materiale/financiare, Resurse umane, Relații sistemice și comunitare.
4. Asigură coerența transpunerii strategiei pe termen lung a școlii într-o listă de obiective pe termen
scurt, ce pot fi ușor înțelese și monitorizate.
5. Favorizează creșterea încrederii în capacitățile și forțele proprii;
6. Asigură dezvoltarea personală și profesională.
7. Dezvoltă parteneriatele din interiorul și exteriorul unității scolare, implicând în educatie mai
mulți factori (familie, comunitate, instituții educaționale )
Proiectul propus doreste să răspundă necesităților determinate de schimbarile induse in sistemul de
învățământ de progresul tehnologic si de paradigma invatarii centrate pe elev și se concentrează pe

finalitatea principală a educației, formulată în Legea Educației naționale : formarea competențelor,
înțelese ca ansamblu multifncțional 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.
Proiectul de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale “Vasile Cârlova”, Târgoviște reflectă
strategia educațională a școlii pe o perioadă de 5 ani, ținând cont de strategia educațională la nivel
național, județean și local, precum și de faptul că educația devine, tot mai mult, un serviciu public,
furnizor de calitate, care este evaluată/autoevaluată ca organizație/institutie, în baza unor standarde si al
carei management asigura satisfacerea cerintelor beneficiarilor directi sau indirecti. In conditiile unei
concurențe puternice venite din partea scolilor din arealul apropiat, este important să ne autocunoaștem,
cu obiectivitate, pentru a putea rămâne competitivi și a atinge nivelul de satisfacție totală a beneficiarilor
serviciilor noastre educaționale.

I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN I.1. MEDIUL INTERN

I.1.1. Elemente de identificare a unității școlare

Școala Gimnazială ”Vasile Cîrlova” din Târgovște este situată în partea central a Municipiului
Târgoviște, având următoarele coordonate :
Adresa: Corp situat în str. Calea Domnească , Nr. 184, Corp situat în Strada Locotenent Pârvan
Popescu, nr.12
Tel./fax: 0245/640238
E-mail: vcarlova@yahoo.com
tgvcarlova@scolidb.ro

I.1.2. Localizare geografică
Şcoala noastră funcţionează în municipiul Târgoviște, reşedinţa judeţului Dâmbovița.
Târgoviște este municipiul de reședință al județului Dâmbovița, Muntenia, România. Reprezintă
principalul centru economic, cultural, politic și administrativ al județului Dâmbovița. Împreună cu acesta
face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.
Este situat în partea central sudică a României și este străbătut de paralela 44°55'27"N și meridianul
25°27'24"E, fiind poziționat la trecerea dintre Câmpia Română și dealurile Subcarpaților ce continuă
spre Munții Bucegi.
Târgoviște se află la o distanță de 80 km de București, capitala României.

I.1.3 Scurt istoric
Şcoala “Vasile Cârlova” Târgoviste a reuşit să-şi formeze o cultură organizaţională care o
identifică, plasând-o în rândul unităţilor de prestigiu din judeţul Dâmboviţa. Sigla, deviza, grija pentru
spaţiul ambiental, respectul care domina relaţiile interumane sunt elemente vizibile şi care explică
dorinţa exprimată de părinţi de a-şi înscrie copiii la şcoala noastră. Partea ascunsă a procesului care nu
poate fi consemnată în documente o reprezintă tradiţia şcolii, normele, credinţele şi principiile după care
lucrează oamenii, şi care au la bază respectarea valorilor umane.
Şcoala “Vasile Cârlova”, situată pe una din arterele principale ale oraşului, în aproprierea ruinelor
Curţii Domneşti şi a Turnului Chindiei,

permite cu uşurinţă accesul elevilor, indiferent de zona

locuită. Şcoala “Vasile Cârlova”, cunoscută şi sub numele de Şcoala Nr. 1, a fost şi este o instituţie de
prestigiu în rândurile şcolilor dâmboviţene. Continuatoare a formelor de învăţământ în limba greaca,
latina şi slavonă existenta în perioada medievala la Târgovişte, instituţia se poate mândri cu faptul de a fi
întâia Şcoala Naţională înfiinţată în urbea noastră. Primii elevi, 59 la număr, au intrat pe porţile ei în
ziua 20 iunie 1833. Localul propriu a fost inagurat doar în anul 1864 măgulind îndreptăţit orgoliul

cetăţenilor şi al oficialităţilor. De atunci încolo şcoala va juca un rol cu totul remarcabil în viaţa
spirituală a oraşului până în zilele noastre. La început a fost şcoală primară, apoi şcoala primară de
băieţi. În 1956 a devenit şcoală mixtă de 7 ani, iar în cele din urmă şcoala generală cu clasele I-VIII.
La 21 ianuarie 1960, Şcolii Nr. 1 i se va atribui numele poetului Vasile Cârlova, cel care a cântat
aşa de frumos ruinele Târgoviştei.
Atitudinea familiilor elevilor faţa de şcoală este, în general, pozitivă, ceea ce a permis
realizarea unui parteneriat solid cu şcoala şi obţinerea performanţelor şcolii.
I.1.4 Analiza informațiilor de tip catitativ și calitativ
Tipul unităţii :Școala Gimnazială « Vasile Cîrlova » este o unitate de învăţământ cu clase Pregătitoare –
VIII. Din toamna anului 2013 în şcoală funcţionează şi un program Școală după Școală.
Programul unității: Ciclul primar: 8-12/13
Ciclul gimnazial: 12/13 -19
b. Baza materială
Activitatea educativă se desfășoară în 2 corpuri de clădire (Corp situat în strada Calea Domnească
184 si corp situat în strada Locotenent Pâevan Popescu nr.12) cu următoarele caracteristici:
Corpul de clădire

Destinația clădirii

Caracteristicile tehnice ale clădirii (regim de
înălțime
,Suprafață construită ,
Suprafață desfășurată)

CORP CALEA
DOMNEASCĂ 184 cu
sistem de supraveghere cu
camere video

1. Sali curs -11 cu mobilier ergonomic
,videoproiectoare , laptopuri, 2 table
interactive
2. laboratoare-1 (informatică 25 de
calculatoare conectate la internet,)dotat cu
mobilier nou ergonomic
3. grup sanitar-parter 4 + 1 nevoi speciale –
etaj -3
1. bibliotecă-1 Biblioteca şcolii dispune de un
număr de 16. 412 volume în care se
regăsesc cărţi de beletristică, de ştiinţă,
atlase, enciclopedii, dicţionare, etc. Este
dotată cu un calculator complet echipat
legat la internet, un DVD player, un
televizor,mobilier şi rafturi noi. Spaţiul
destinat bibliotecii, frumos amenajat, este
folosit şi ca sală de lectură unde elevii pot
citi şi se pot documenta.

Suprafață construită - 783

CORP LOCOTENENT
PÎRVAN POPESCU 12cu
sistem de supraveghere cu
camere video

2. Sali curs -7 cu mobilier ergonomic
,videoproiectoare , laptopuri
3. grup sanitar- parter : 2
4. bibliotecă-1

Suprafață construită - 377

Suprafață desfășurată – 2137

Suprafață desfășurată – 928

Servicii oferite :
In şcoală funcționează două Cabinete medicale şi un Cabinet de asistentă psihopedagogică ;
Program Școală după Școală

c. Resurse umane:
A. Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic
Activitatea desfasurata in aceasta scoala se refera la arta de a instrui si de a educa generatiile
mileniului al treilea, de a-i pregati pe elevi pentru a se adapta si a da raspunsuri potrivite la provocarile
zilei de maine. Prin intermediul studiilor cu caracter diagnostic si prognostic, insitutia isi poate construi
o imagine clară în legatură cu personalul existent, În anul școlar 2020-2021 în unitatea noastră
funcționează 44 de cadre didactice, toate calificate:
a. Cadre didactice ;
Profesori : 44 , din care 40 titulari şi 4 suplinitori calificati .

Centralizator
0
3.2

4

Total profesori
titulari
suplinitori calificati
44

Profesori : 2 profesor doctor
Grad didactic I : 30 profesori
Gradul didactic II :

9 profesori

Gradul didactic definitivat : 3 profesori
Debutant : 0
Necalificati : 0 profesor

Scoala Gimnazială “VASILE CÎRLOVA” are o politica coerenta referitoare la dezvoltarea
resurselor umane, prin care se oferă cadrelor didactice oportunități de perfecționare și de promovare în
carieră. Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat precum și studiile absolvite,
demonstrează preocuparea pentru perfecționarea proprie și profesionalismul corpului didactic .În
privința încadrării personalului didactic auxiliar și nedidactic, unitatea noastră are asigurate următoarele
posturi: administrator financiar (0,5), secretar sef (1), bibliotecară(1),informatician( 0,5) administrator
patrimoniu (1),muncitor I (1), femeie de serviciu (5). Ca urmare a creșterii numărului de elevi din
unitate și, implicit a cresterii volumului de muncă pe calculator, precum și a contextului pandemic , este
necesară 1 normă de informatician și 1 normă de administrator fnanciar.
B. ELEVI
a) Numărul elevilor din școală

Populatia scolara a evoluat pozitiv in ultimii ani :
anul scolar 2008 -2009 : 339 elevi
anul scolar 2009- 2010 : 352 elevi
anul scolar 2010-2011 : 367 elevi
anul scolar 2011-2012 : 394 elevi
anul scolar 2012-2013 : 455 elevi
anul scolar 2013-2014 : 504 elevi
anul scolar 2014-2015 : 530 elevi
anul scolar 2015-2016 : 596 elevi
anul scolar 2016-2017 : 648elevi
anul scolar 2017-2018 : 664 elevi
anul școlar 2017-2018 : 690 elevi
anul scolar 2019-2020 : 720 elevi

anul scolar

2020-2021 : 721 elevi

Centralizator
721

339

352

367

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

720
394
455

690

504
664
530
648

596
2020-2021

Număr de clase : 15 clase ciclul primar şi 10 clase ciclul gimnazial.

b) Rata de cuprindere a elevilor în sistemul de învățământ: Abandon școlar: nu se înregistrează;
Repetenție: nu s-a înregistrat în anul școlar trecut;
Corigențe: 0
Distribuția procentuală a elevilor promovați, pe tranșe de note, arată astfel:
CENTRALIZATOR
MEDII OBTINUTE LA SFARSIT DE AN SCOLAR ELEVI

MEDII

TOTAL
ELEVI

MEDIA

MEDIA

MEDIA

M.EDIA

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

5-5,99

0

0

0

0

0

6-6,99

2

2

3

2

9

7-7,99

34

56

16

11

117

8-8,99

90

71

95

74

330

9-9,99

101

97

154

150

502

10

38

40

30

43

151

TOTAL
ELEVI

265

266

298

280

1109

CENTRALIZATOR
CALIFICATIVE OBTINUTE LA SFARSIT DE AN SCOLAR ELEVI

CALIFICATIVE

TOTAL
ELEVI

MEDIA

MEDIA

MEDIA

M.EDIA

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

INSUFICIENT

0

0

0

0

0

SUFICIENT

7

4

6

6

23

BINE

43

64

54

52

213

FOARTE BINE

328

332

334

376

1370

TOTAL ELEVI

378

400

394

434

1606

Chart Title

FOARTE BINE

BINE

SUFICIENT

INSUFICIENT
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Media 2016-2017
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40%
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70%
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Media 2019-2020

90%

100%

Media 2019-2021

d. Rezultate obținute de elevi la Evaluarea Națională

CENTRALIZATOR
MEDII OBTINUTE la LIMBA SI LITERATURA ROMANA
EVALUAREA NATIONALA
La disciplina Limba si literatura română, situația notelor se prezintă conform diagramei de mai jos:

MEDII

TOTAL
ELEVI

MEDIA

MEDIA

MEDIA

M.EDIA

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1-1,99

-

-

-

-

-

2-2,99

-

-

-

-

-

3-3,99

-

-

-

-

-

4-4,99

1

3

2

4

10

5-5,99

2

2

3

3

10

6-6,99

3

10

7

3

23

7-7,99

10

9

13

10

42

8-8,99

16

19

15

16

66

9-9,99

13

18

25

44

100

-

1

1

2

4

45

62

66

82

255

10
TOTAL
ELEVI

CENTRALIZATOR
MEDII OBTINUTE LA MATEMATICĂ
EVALUAREA NATIONALA
La disciplina Matematică, situația notelor se prezintă conform diagramei de mai jos:

MEDII

TOTAL
ELEVI

MEDIA

MEDIA

MEDIA

M.EDIA

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1-1,99

-

-

-

-

-

2-2,99

-

-

-

-

-

3-3,99

-

-

-

-

-

4-4,99

5

11

9

10

35

5-5,99

3

14

10

5

32

6-6,99

7

9

13

14

43

7-7,99

9

14

13

24

60

8-8,99

11

7

11

15

44

9-9,99

8

7

10

12

37

10

2

-

--

2

4

TOTAL
ELEVI

45

62

66

82

255

CENTRALIZATOR
Medii generale obtinute la Evaluarea nationala
Centarlizator Evaluare Națiomală, situația notelor se prezintă conform diagramei de mai jos:

MEDII

M.GENERALA

M.GENERALA

M.GENEALA

M.GENERALA

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

TOTAL
ELEVI

1-1,99

-

-

-

-

-

2-2,99

-

-

-

-

-

3-3,99

-

-

-

-

-

4-4,99

3

4

4

6

17

5-5,99

4

7

5

3

19

6-6,99

5

15

14

8

42

7-7,99

8

15

11

18

52

8-8,99

14

12

15

28

69

9-9,99

11

9

17

19

56

-

-

-

--

-

45

62

66

82

255

10
TOTAL
ELEVI

CENTRALIZATOR
ADMITERE LICEU
Insertia scolara a elevilor dupa absolvire In fiecare an, un numar mare de elevi sunt admisi la
colegiile de renume din oras, fiind în competiție constructivă atat pentru elevii nostri cat si pentru
cadrele didactice, cu școlile invecinate.

LICEUL

ADMISI

ADMISI

ADMISI

ADMISI

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

TOTAL
ELEVI

C.N. ,,IENACHITA
VACARESCU,,

4

16

12

8

40

C.N ,,CONSTANTIN
CARABELLA,,

9

3

10

15

37

C.N,,CONSTANTIN

1

3

8

9

21

C.E ,,ION GHICA,,

14

8

10

14

46

L.T ,,PETRU CERCEL,,

11

13

4

11

39

G.S ,,VOIEVODUL
MIRCEA,,

3

-

2

4

9

1

5

3

11

CANTACUZINO,,

G.S ,,NICOLAE
CIORANESCU,,

2

L.DE ARTE ,,BALASA
DOAMNA,,

1

7

3

4

15

LIC. I.H.RADULESCU

1

7

10

7

25

LIC. TRANSPORTURI
AUTO

-

2

-

-

2

SEMINARUL TEOLOGIC

1

-

1

1

3

LICEUL ,SPIRU HARET,,

-

1

-

1

2

LICEUL MILITAR
BREAZA

-

-

-

1

1

LICEUL CONSTANTIN
BRANCOVEANU

-

-

2

4

6

CN « N.TITULESCU »PU
CIOASA

-

1

-

-

1

FARA
OPTIUNE(RENUNTA LA
REPARTITIE)

2

-

-

-

2

TOTAL

49

62

67

82

260

e. Informatii de tip calitativ

1. Exista plan managerial adecvat la situatia scolii si a fost fundamentat pe studiile de diagnoza si
prognoza;
2. Exista studii de diagnoza si prognoza a starii invatamantului in unitate: analiza SWOT;
3.

Exista documente necesare planificarii, operationalizarii, coordonarii, evaluarii, necesare
atingerii obiectivelor generale ale scolii;

4.

Se asigura legalitatea incadrarii si politica de personal: exista contracte de munca, fise post, fise
de atributii, fise de evaluare;

5. Se practica managementul participative, delegarea sarcinilor;
6. Eficienta controlului este reflectata in corectitudinea intocmirii actelor si documentelor scolare;
7. Se monitorizeaza absolventii clasei a VIII a ;
8. Se asigura diseminarea informatiei: afisaj actualizat permanent pe panourile din cancelarie;
9. Spiritul unitatii: climat de munca, respect pentru munca de calitate si pentru valori;
10. Scoala asigura siguranta fizica si protectie elevilor;
11. Se cultiva relatii bune intre manager si salariatii din unitate;
12. Exista o colaborare foarte buna cu ISJ Dâmbovița;
13. Multe cadre didactice sunt interesate de pregatirea si dezvoltarea lor profesionala, dovada
numarul mare de cursuri de formare conform statisticilor din dosarul responsabilului cu
perfectionarea si formarea continua. De asemenea sunt multe cadre didactice care au absolvit un
master sau sunt formatori ;
14. Activitatile majoritatii cadrelor didactice si a comisiilor de lucru au fost foarte bine proiectate si
desfasurate, dovada procesele verabale la nivelul comisiilor metodice si la nivelul cercurilor
pedagogice pe specialitati;
15. Consiliul Elevilor se intruneste periodic si realizeaza activitati pe care le mediatizeaza la nivel de
unitate si in media locala;

I.1.5. Cultura organizatională
Cultura organizatională a unitatii scolare reprezintă o condiție esențială a dezvoltării
organizaționale, fiind este asumata de un numar foarte mare de cadre didactice, elevi , personal didactic
auxiliar si administrativ. Cultura organizational este “fundalul” procesului de dezvoltare institutionala, al
carui rol si importanta nu sunt, intotdeauna, constientizate. Cultura organizațională este caracterizată
printr-un ethos profesioal înalt, ale cărui valori predominante sunt: respectul pentru profesie, libertatea
de exprimare, creativitate, dorință de afirmare, dragoste pentru copii, respect reciproc. Sporadic se
întâlnesc și cazuri de individualism, competiție, rutină, automulțumire. Climatul școlar este stimulativ,
caracterizat de dinamism și respect reciproc. Conducerea școlii este deschisă, ascultă sugestiile
profesorilor, respectă competența și profesionalismul, oferind autonomie și evitând controlul strict
birocratic. Deopotriva, profesori, elevi, parinti isi asuma obiectivele si tintele care fac posibila atingerea
misiunii scolii si anume: asigurea unui climat in masura sa asigure siguranta fizica si experiente de
invatare care sa permita elevilor sa-si aleaga viitorul cel mai potrivit si sa se adapteze unei societati
mereu in schimbare, buni cetateni romani si europeni.
Misiunea scolii este afisata la loc vizibil in scoala, este popularizata si cunoscuta de catre parinti, elevi,
cadre didactice si de catre toti partenerii scolii din comunitate.
Valorile care fundamenteaza tot ce se intampla in scoala sunt: sanse egale la educatie, colegialitate,
toleranta, professionalism, initiative, responsabilitate, ajutor reciproc, deschidere si adaptare.

I.2. MEDIUL EXTERN
I.2.1. Contextul legislativ
La baza realizării PDI-ului au stat următoarele documente:
·Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; OUG. nr. 49/ 2014
privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor
acte normative
· Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, privind
asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare
·Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
O.M.E.N.C.Ş nr. 5079/ 2016, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.C.T.S nr. 5547/ 2011
·Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de aplicare a
regulamentului inspecţiei şcolare; O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completărie ulterioare
· Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice
· Ordinul M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021
· O.M.E.C nr.5434/2020 – Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de
definitivare în învăţământ
· Ordinul M.E.C. nr.5558/2020 privind Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național
de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021
· Ordinul M.E.C. nr. 5455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021
· Ordinul M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările şi completările ulterioare
· Ordinul M.E.N. nr. 5087/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul
profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020- 2021,cu modificările şi completările
ulterioare
· Ordinul M.E.C. nr.5459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a
calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar
2020-2021
· ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
· O.M.E.N. nr. 5090/30.08.2019 pentru aprobarea metodologiei privind fundamentarea cvifrei de
școlarizare pentru învățământul preuniversita de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2020 - 2021
· Ordinul M.E.C.T.S nr. 5248/ 31.08.2011 privind aplicarea programului "A doua şansă", modificat şi
completat prin Ordinul MEN nr. 4093/2017
· Ordinul M.E.C.T.S nr. 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare Programului
„Şcoala după şcoală”, cu modificările și completările ulterioare ( O.M.E.N. nr. 4802 / 31.08.2017)
· Ordinul M.E.N. nr.3015/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 3035/2012 privind
aprobarea Metodologiei –cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului
de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;

· O.M.E.C.T.Ş. nr. 5561/07.10.2011 – Metodologia privind formarea continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
· Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS – CoV – 2 –
Nr. 5487/ 31.08.2020 Ministerul Educației și Cercetării; Nr. 1494 / 31.08.2020, Ministerul Sănătății;
· Ordinul 1456 / 28.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor
· Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.C.
I.2.2. Analiza circumscripției școlare
Conform datelor statistice, bazinul demografic sursă pentru Școala Gimnazială “Vasile Cîrlova” are o
pondere relativ scăzută față de alte zone ale Municipiului Târgoviște, populația este relativ îmbătrânită
iar pe suprafața limitrofă arealului arondat școlii se află și alte scoli gimnaziale și colegii; acest lucru
poate constitui o amenințare în privința numărului de elevi, în viitor. Respectând principiul concurenței,
școala trebuie să vină cu o ofertă cât mai diversificată, mai atractivă și adecvată cerințelor comunității.
a. Elevii provin din medii sociale diverse, cu o situație materială variată și cu capacități
intelectuale diverse.
b. Există încă elevi care au parintii plecati la munca in strainatate și sunt în grija bunicilor;
c. Exista parinti care nu au o relatie de comunicare cu scoala si care nu acorda o atentie suficienta
educatiei copiilor;
d. Lipsa de timp a parintilor genereaza lipsa de supraveghere si de indrumare a copiilor;
e. Exista si parinti care au o atitudine pozitiva fata de scoala, care se implica in educarea copiilor si
in sprijinirea unitatii scolare;
f. Relatiile cu parintii sunt intretinute prin lectorate in cadrul carora parintii sunt informati
permanent de problemele scolii, le este prezentata politica scolii, performantele elevilor,
rezultatele elevilor la sfarsitul semestrelor, rapoartele privind starea invatamantului din scoala
etc.;
g. Parintii sunt organizati in asociatia de părinți “Școala Vasile Cîrlova” (organizatie nonprofit) si
in comitetele pe fiecare clasa;
I.2.3. Analiza comunității.
Târgoviște este municipiul de reședință al județului Dâmbovița, Muntenia, România. Reședință
domnească și capitală între 1396 și 1714, orașul a deținut vreme de circa trei secole statutul de cel mai
important centru economic, politico-militar și cultural-artistic al regiunii, Târgoviște fiind cetatea de scaun
a Țării Românești.
Săpăturile arheologice efectuate pe teritoriul și în împrejurimile orașului au dovedit că această regiune
era locuită încă din neolitic. În Muzeul de Arheologie se găsesc vestigii ale culturilor de tip StancevoCriș, Gumelnița, Coțofeni, apoi din perioada bronzului și din epoca fierului. Bine ilustrate în muzeu sunt
podoabe și unelte geto-dacice din vremea regilor Daciei, Burebista și Decebal, și ulterior monede ce
dovedesc cuprinderea zonei în aria culturii materiale daco-romane (sec. I-III) și apoi bizantină (sec. V-VI). În
cartierul Suseni din actualul Târgoviște s-au găsit urme ale unei așezări din sec. II-V peste care este
suprapusă alta protoromână din sec. VIII-X. Peste acestea, s-a format o așezare rurală în sec. XII-XIV, din
care s-a dezvoltat târgul medieval.
Perioada medievală i-a adus recunoașterea ca târg de importanță europeană, unde se schimbau mărfuri
sosite din trei continente cu cele ale producătorilor locali.

Turnul Chindiei, simbolul orașului

Biserica Domnească

Nicolae Iorga crede ca la Târgoviște a avut loc bătălia (datând-o în 1369) dintre voievodul Transilvaniei
Nicolae Lackfi și pârcălabul Dragomir al cetății Dâmboviței în vremea domniei lui Vladislav I, alias VlaicuVodă, câștigată de români. Este de reținut că, în cronica arhidiaconului maghiar Ioan de Küküllö, se
pomenește de existența, pe locul unde se află astăzi orașul, a unei fortificații, căci „voievodul Nicolae, după
ce a trecut cu oastea [...] râul Ialomița luând cu putere întăriturile ridicate de valahi” este nevoit să se retragă.
O dovadă că orașul exista încă de atunci și că românii s-au bătut cu îndârjire.
Prima mențiune a orașului, la 1396, este făcută de cruciatul bavarez Johann Schiltberger, care a vizitat
orașul cu ocazia pregătirilor pentru lupta de la Nicopole.
În timpul domniei lui Mircea cel Bătrân orașul a devenit principala reședință domnească a Țării Românești.
Tot în timpul acestui domnitor a fost refăcută Curtea Domnească, ale cărei ruine împrejmuiesc astăzi Turnul
Chindiei; ultimele cercetări arheologice au avansat ideea că o curte a fost ridicată aici înainte de Mircea cel
Bătrân.
Primul act oficial, din 1406, este scris pe hârtie către mănăstirea Tismana de "Io. Mircea I Basarab,
voievodul Țării Românești, duce de Făgăraș și Almaș, comite de Severin, despot al pământurilor lui
Dobrotici și domn al Dârstorului, spre cunoștința acestora, atât celor de acum, cât și celor viitori", așa cum
semna tratatele sale de alianță.
Din 1424 se păstrează prima reglementare comercială făcută de domnitorul Dan al II-lea,ce stabilește
privilegiile vamale ale târgoveților locali și drepturile de care beneficiau aceștia în țară. Din 1451 datează
prima culegere de legi făcută de grămăticul Dragomir, din porunca voievodului Vladislav II.
Vlad Țepeș (bază a personajului fabulos Dracula) urcă pe tron în 1456 cu sprijinul prietenilor săi Ioan
Huniade și Ștefan cel Mare și se înscrie în istorie pentru victoria din 1462 împotriva sultanului Mehmet II,
cuceritorul Constantinopolului. În timpul său a fost construit Turnul Chindiei (vezi foto).
Voievodul Radu cel Mare reclădește începând cu 1499 biserica "Sf. Nicolae din Deal", cunoscută azi
ca Mănăstirea Dealu, care va fi terminată de urmașul său Vlad cel Tânăr. Pictura acesteia va fi realizată în
1514 sub Neagoe Basarab de zugravul Dobomir din Târgoviște.

După toate probabilitățile[4], la Târgoviște a activat primul meșter tipograf din Țara Românească, Macarie,
care a tipărit, începând cu anul 1508, primele trei carți în limba slavonă cunoscute la noi: „Liturghierul”
(1508), „Octoihul” (1510) și „Evangheliarul” (1512). Către mijlocul aceluiași secol activitatea tipografică este
reluată la Târgoviște de ucenicul lui Macarie, Dimitrie Liubavici, cu un „Molivelnic” (1545) si un „Apostol”
(1547).
În anul 1585 Petru Cercel a ctitorit Biserica Domnească din Târgoviște, construcție din cărămidă, de plan
cruce greacă înscrisă, cu trei turle și un amplu pridvor deschis pe coloane, monument care atestă
maturitatea arhitecturii muntene din secolul al XVI-lea.[5]

Statuia lui Mihai Viteazu din Târgoviște

Mihai Viteazul a reușit în 1600, pentru prima oară, Unirea celor trei principate românești - Țara
Românească, Moldova și Transilvania. Prestigiul lui de apărător al creștinătății era recunoscut în întreaga
Europă. Trădarea si uciderea lui a fost plânsă de toți românii. În timpul său, Târgoviște este ocupată de turcii
lui Sinan Pașa, care fortifică zona centrală. În octombrie 1595, trupele creștine ale Ungariei și ale lui Mihai
Viteazul eliberează orașul, ce suferă însă mari pagube.
Matei Basarab (1632-1654) a fost un mare sprijinitor al culturii. El este cel care întărește și extinde
fortificațiile orașului (unice la sud de Carpați), repară vechile biserici și construiește multe altele noi.
Constantin Brâncoveanu a asigurat timp de un sfert de secol (1688-1714) stabilitatea țării. În timpul său,
reședința de vară a țării s-a aflat la Târgoviște, iar cea de iarnă la București. După domnia sa, capitala se
mută la București, eveniment în urma căruia Târgoviște a început să piardă din puterea economică precum
și din populație.
Urmează un secol al domnilor fanarioți. Vechea cetate de scaun este cu adevărat părăsită și trecerea
timpului afectează tot mai dureros din zidurile sale, ce ajung să fie folosite de boieri și unii localnici ca
material de construcție pentru propriile case.
Răscoala lui Tudor Vladimirescu, din 1821, după ce strălucește la București, restabilind domniile pământene
pe scaunul țării, se sfârșește trist la Târgoviște. Tudor și mulți dintre soldații săi sunt masacrați de eteriști pe
locul din fața bisericii Mitropoliei, unde s-a ridicat o cruce de piatră, în amintirea lor.
Târgoviștenii au participat activ la revoluția română din 1848 și au susținut toate actele politice ale
unioniștilor. După unire, Alexandru Ioan Cuza a intrat să viziteze orașul, pe sub o arcadă de flori, la 17 iunie
1859.
Modernizarea societății românești la sfârșitul sec. XIX a însemnat un mare avânt economic, ilustrat prin
iluminarea orașului în 1863, inaugurarea cursei de diligențe și apoi de cale ferată București-Târgoviște,
înființarea primei întreprinderi industriale - Arsenalul Armatei, construirea rafinăriilor de petrol.
Târgoviște și-a plătit tributul de sânge în toate marile bătălii ale națiunii. În războiul de independență din
1877-1878 s-au distins numeroși comandanți si ostași târgovișteni. În timpul Primului Război Mondial,
Regimentul III Dâmbovița nr. 22 a primit Ordinul „Mihai Viteazul” pentru vitejia sa în campania din
Transilvania din 1916, și apoi în timpul marilor bătălii de la Mărăști, Oituz si Mărășești în 1917.

I.2.4. Parteneriate și proiecte
Școala colaboreaza foarte bine cu reprezentantii autoritatilor locale in ceea ce priveste alocarea de
fonduri pentru intretinere si reparatii;
a. Asigurarea ordinii si disciplinei in incinta scolii pe tot parcursul programului de cursuri este
asigurată de firma Municipal Security ;
b. Scoala are incheiate parteneriate cu ONG-uri care promoveaza educarea tinerilor, pentru
combaterea delincventei juvenile, pentru educatia sanitara si promovarea valorilor
c. proiecte Erasmus+, axa KA2- parteneriate strategice: Let ‘s be green togheder, Tolerance is my
best friend, The Great Debate - 2020-2023

I.2.5 Analiza P.E.S.T.E ( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic)

Politic: Programele Ministerului Cercetării Științifice, ale Guvernului României privind reforma şi
modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în
perioada 2020-2025. Şcoala face parte dintr-o societate în schimbare, globalizată, în căutarea şi
promovarea valorilor reale, fiind supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor. Activitatea
se desfăşoară având la bază Legea1/2011, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a
reformei învăţământului, reforma managementului şcolar, descentralizarea și raţionalizarea resurselor
financiare şi umane. De asemenea, așa cum a fost prezentat și în PDI, există o bună colaborare a
instituției cu autoritățile locale.
Economic: Situaţia materială a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de
şcoală al elevilor iar migrarea populației adulte către țările europene care pot oferi locuri de muncă
conduce la o lipsă constantă de supraveghere a copiilor.
Social: Școala Gimnazială Vasile Cîrlova are o pondere relativ scăzută față de alte zone ale
MunicipiuluiTârgovite, populația este relativ îmbătrânită iar pe suprafața limitrofă arealului arondat
școlii se află alteșcoli gimnaziale și un liceu de arte; acest lucru poate constitui o amenințare în privința
numărului de elevi, în viitor. Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ a suferit o mutație
fundamentală în ultimii ani: mulți dintre ei nu au timpul necesar acordării unei atenții sporite educației
copilului, fiind preocupați de asigurarea traiului zilnic; un procent în continuă creștere consideră că
meditațiile sunt cele care asigură succesul copilului și nu alocă timp suficient acestuia.
Tehnologic: Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi
comunicării. Astfel, una dintre competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii o reprezintă
competenţa digitală care implică utilizarea cu încredere şi în mod critic a tehnologiei din societatea
informaţională (TSI) şi deci abilităţile de bază privind tehnologia informaţiei şi a comunicării (TIC).
Dotările permit realizarea in bune condiții a orelor de informatică și actualizarea permanentă a
cunoștintelor de către elevi și profesori: conectare la Internet, imprimante, copiatoare, scanner.
Ecologic: La acest moment, Romania se raliază normelor europene în privința Dezvoltării Durabile.
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.

I.2.6 . ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
1.

Dificultăți în selectarea unor rsurse digitale de calitate;

2.

Dificultăți în contextualizarea învățării, slaba valorificare a
experienţei de viaţă a elevilor în procesul de învăţare, a
achiziţiilor dobândite de elevi in familie, în diverse activităţi
informale;

3.

Abordarea în mică măsură a demersului didactic prin raportare
la experiențe cotidiene și la condițiile specifice formării gândirii
critice;

4.

Slaba frecvență a conexiunIlor între disciplinele de învățământ;

5.

Diferențierea învățării; insuficienta adaptare a curriculum-ului
la particularităţile unor categorii speciale de elevi;

6.

Frecvența redusă a sarcinilor de învățare care stimulează
dezvoltarea creativității elevilor și a gândirii critice;

Utilizarea manualelor digitale ;

7.

Dificultăți în utilizarea unor instrumente de evaluare online;

Crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru didactic – elev, elev –
elev, elev – cadru didactic;

8.

Ponderea redusă, la nivelul învățământului gimnazial , a
utilizării metodelor alternative de evaluare;

9.

Monitorizarea şi evaluarea permanentă a performanţei şcolare
este realizată parţial şi lipsa implementarii imediate a măsurilor
de îmbunătăţire a rezultatelor învăţării;

1.

Documente proiective concepute și redactate în concordanță cu strategiile și politicile
educaționale ale Ministerului Educației și Cercetării, analizate și evaluate periodic;

2.

Competenţă în selectarea şi utilizarea unor metode activ – participative, calitatea metodelor,
tehnicilor şi procedeelor utilizate, ponderea mare a metodelor activ – participative utilizate
în procesul de învăţare față în față;

3.

Utilizarea metodelor de evaluare tradiţională, dar şi alternativă(observarea sistematică,
proiectul, portofoliul);

4.

Verificarea temelor pentru acasă;

5.

Uilizarea temei pentru acasă ca modalitate de evaluare;

6.

Utilizarea unor mijloace de învăţământ care facilitează procesul de învăţare şi care sunt
adecvate conţinuturilor învăţării şi particularităţilor de vârstă ale elevilor;

7.

Integrarea resurselor TIC în desfăşurarea lecţiilor;

8.
9.

10. Implementarea unor proiecte în cadrul programului Erasmus+ care au ca rezultate/produse
utile în procesul de predare-învățare-evaluare;
11. Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare variate;

10. Elevi cu medii sub 5 la Evaluarea Nationala;
12. Transferul către alte clase/grupuri de elevi a rezultatelor/produselor intelectuale din cadrul
proiectelor cu finanțare europeană/ale programului Erasmus+;
13.

Implementarea eficientă a Programului Școală după școală;

14. Asigurarea încadrării cu personal didactic calificat. Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a
curriculumului şi îşi adaptează strategiile de predare învăţare în funcţie de standardele de
pregătire profesională, nevoile elevilor, rezultatele la testele iniţiale şi de progresul elevilor;
15.

Interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice preocupate de propria formare şi
dezvoltare profesională prin stagii de formare continuă şi postuniversitare, de perfecţionare
prin grade didactice;

16.

Preocuparea unui cadrelor didactice pentru derularea eficientă a școlii online;

17. Interesul unor cadre didactice pentru partajarea resurselor digitale;
18.

Preocuparea personalului din învăţământ pentru diseminarea de bune practici specifice
școlii față în față, pentru publicarea de articole, participarea la simpozioane, sesiuni de
comunicări şi schimburi de experienţă;

19. Conexiunea la internet a tuturor sălilor de clasă;
20. Conceperea şi dozarea conţinuturilor şi a modurilor de organizare a învăţării se face astfel
încât elevii să fie angajaţi în eforturi cu valoare formativă care să se asocieze cu interesul de
a învăţa;
21. Cadrele didactice au colaborat în alegerea manualelor alternative, culegeri de texte, de
exerciţii şi probleme, atlase, în funcţie de colectivele de elevi ale claselor;
22. Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei atmosfere generale de securitate şi încredere în
clasă, de încurajarea succeselor fiecărui elev, de crearea unui flux de simpatie între profesor
şi elev;
23. Există o preocupare a cadrelor didactice pentru formarea continuă prin obţinerea gradelor
didactice şi prin participarea la cursuri de formare derulate la nivel local, naţional şi
european, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului;

11. Feed-back-ul din partea elevilor şi a factorilor interesaţi nu este
realizat permanent şi nu este suficient utilizat pentru
îmbunătăţirea activităţii;
12. Insuficienta implicare a elevilor în asumarea propriul proces de
invatare, în evaluarea progresului pe care îl realizează;
13. Monitorizarea, controlul şi evaluarea scazuta a activitatii unor
compartimente şi comisii, in vederea respectării standardelor de
calitate;
14. Insuficientă monitorizare a activităţii didactice a cadrelor
didactice care utilizează strategii didactice centrate pe elev şi pe
rezultate;

24. Derularea unui număr ridicat de proiecte educaţionale judeţene,regionale, naţionale;
25. Plan de şcolarizare realizat 100% .
26. Rezultate şcolare şi rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare bune (sursa: situaţiile
statistice, diplome);
27. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, naţional,european prin activităţi specifice
(întâlniri specifice, materiale informative etc. (sursa: produse finale de proiect, panouri
informative etc.)
28. Parteneriat activ cu Asociaţia Părinţilor, ONG,Consiliul Local,Consiliul Judeţean etc.;
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1.

Unitatea şcolară este aşezată în centrul oraşului;

1.

Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii
ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an;

2.

Unitatea şcolară este aşezată foarte aproape de staţiile de autobus care fac legătura cu
localităţile limitrofe ;

2.

Dezinteres manifestat de unii elevi pentru educaţie şi formare
profesională;

3.

Orientare şcolară a elevilor claselor a IV a realizată superficial,
bazată pe idei preconcepute;

4.

Lipsa manualelor școlare pentru elevii de clasa a VIII-a la
începutul anului școlar;

3.

Informatizarea societăţii;

4.

Susţinerea materială şi financiară a unităţii şcolare de către Consiliul Local, Consiliul
Judeţean, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin dezvoltarea activităţii de
colaborare şi parteneriat;

5.

Posibilitatea accesării fondurilor europene pe bază de proiecte şi programe finanţate;

6.

Creşterea autonomiei instituţionale, aplicarea principiilor descentralizării instituţionale;

7.

Implicarea activă a comunităţii locale în viaţa şcolii;

8.

Creşterea ofertei de formare continuă internă şi externă a personalului didactic şi auxiliar.

9.

Unitatea şcolară dispune de de metodişti ISJ, profesori formatori,mentori.

10. Apariția noilor programe școlare pentru clasa a VIII - a;
11. Reconfigurarea curriculumului, prin centrarea acestuia asupra procesului de formare și
dezvoltare a competențelor cheie;
12. Posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor platforme educaționale online;
13. Existența unor resurse diverse specifice învățării online, a tutorialelor pentru utilizare de
aplicații digitale/ platform

II.STRATEGIA
II.1. MISIUNE SI VIZIUNE MISIUNEA ȘCOLII

“ Copii cu șanse egale”
Climatul educațional al Şcolii Gimnaziale „Vasile Cȋrlova” se bazează pe calitate și performanțǎ,
toleranțǎ și ȋncredere, ȋncurajarea initiațivei individuale, urmărind totodată profilul de formare al
absolventului, un individ cu un viitor de succes care se adaptează unei societăți dinamice ale cărei valori
europene trebuie respectate.
C- CALITATE
A- ATITUDINE
R -RESPECT
T -TOLERANŢÃ
E -EDUCAŢIE
MISIUNE
Şcoala Gimnazială „Vasile Cȋrlova” are misiunea de a forma elevi capabili să se integreze și să
se adapteze la cerințele societății europene.
Aflată ȋntr-un parteneriat constructiv cu familia și comunitatea localǎ, școala noastră are ȋn
vedere sǎ ofere elevilor un mediu favorabil ȋnvǎțǎrii și să asigure totodatǎ un climat propice acordǎrii
șanselor egale, promovând un dialog deschis și permanent cu partenerii sociali și educaționali..
De asemenea, școala noastrǎ ȋși propune valorificarea oportunităților reale oferite de proiectele
europene, ȋn vederea transferului de bune practici și a experiențelor educaționale pozitive și eficiente
care să transforme organizația noastră ȋntr-o școala europeană de succes.
II.2. TINTELE STRATEGICE

Ținta I DEZVOLTAREA PROFESIONALA A RESURSELOR UMANE DIN PERSPECTIVA
FAMILIARIZARII CADRELOR DIDACTICE CU TEHNOLOGIILE MODERNE, PREMISA A
ABORDARII METODELOR/TEHNICILOR INOVATOARE DE PREDARE-INVATAREEVALUARE
Ținta II DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE ASIGURARE A SANSELOR EGALE LA
EDUCATIE
Ținta III DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR
EDUCATIONALE PRIN INTERNATIONALIZARE
Ținta IV DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE PROMOVARE A IMAGINII SCOLII NU
NUMAI LA NIVEL LOCAL SI NATIONAL, CI SI LA NIVEL EUROPEAN
Ținta V CONTINUAREA PE AXA DEZVOLTĂRII BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A
SCOLII SI ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE EXTRABUGETARE

OBIECTIVUL 1
Îmbunatatirea competentelor digitale ale profesorilor prin promovarea utilizarii noilor tehnologii
si a metodelor inovatoare de predare
Era digitalizarii, dar si contextul pandemic actual au lansat o provocare profesorilor din scoala noastra,
familiarizati cu metodele traditionale de predare-invatare-evaluare. Este o realitate faptul ca elevii
stapanesc uneori mai bine mijloacele tehnologiei moderne, devenite parte integranta din existenta lor
cotidiana. In acest context, profesorii au simtit nevoia de formare in domeniul tehnologiilor moderne,
dar si de a descoperi metode inovatoare de predare. Feedback-ul primit de la grupul tinta ne-a confirmat
ipoteza referitoare la diversitatea si generozitatea tehnologiei moderne in activitatea educationala.
Metodele traditionale si-au dovedit slaba eficienta in raport cu metodele moderne atractive, pliate pe
nevoile elevilor nostri si pe descriptivul competentelor cheie europene, elaborat dupa recomandarea
Parlamentului European si a Consiliului privind compentele cheie pentru invatarea pe parcursul intregii
vieti.
OBIECTIVUL 2
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice spre beneficiul elevilor cu oportunitati reduse
Adeseori , elevii cu oportunitati reduse din scoala noastra justifica lipsa interesului si a motivatiei prin
prisma etichetarii de catre colegi, generandu-se astfel complexe de inferioritate care le afecteaza
dezvoltarea intelectuala si sociala. Abordarea acestui context este sensibila si provocatoare, deoarece
cadrele didactice din scoala noastra au misiunea de a gestiona colective numeroase de elevi, astfel incat
sa nu le lezeze integritatea si sa ii integreze in actul educational..
OBIECTIVUL 3
Valorificarea competentelor elevilor din perspectiva inteligentelor multiple i procesul de predareinvatareevaluare

II.3. RESURSELE STRATEGICE
Resurse umane

· Personalul scolii
· Parteneri sociali interesati
· Psihopedagogul scolii
· Elevii
· Parintii
· Membrii ai comunitatii locale

Resurse materiale si financiare

· Pliante de prezentare
· Punct de documentare privind asigurarea calitatii
· Resurse financiare extrabugetare
· Echipamente IT, birotica, consumabile
· Resurse bugetare si extrabugetare

Resurse informationale

· Legislatia specifica
· Site
· Site ARACIP

· Cursuri, platforme interactive
· Raport de autoevaluare
· Plan de imbunatatire
Resurse de experienta

Director, director adjunct
· Psihopedagogul
· Consilierul educative
· Logopedul școlii
· Comisia CEAC din scoala
·Comisia pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale si atragerea de resurse financiare extrabugetare

Resurse de timp

· Anual-realizarea RAEI
·Planul de imbunatatire,
· Planul operational;
· Anual:identificare elevilor cu CES
· Anual
·Identificarea necesarului de echipamente didactice pe arii curriculare si a nevoilor de dotare a salilor de clasa si a
celorlalte spatii ale scolii
· Amenajarea cabinetelor si laboratoarelor
·Identificarea surselor si procurarea dotarilor didactico-materiale
·Identificarea nevoilor de reabilitare si extindere a infrastructurii scolare si a surselor pentru finantarea lucrarilor
· Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
· Permanent – atragerea de resurse

REZULTATE ASTEPTATE
1. Inovarea procesului instructiv-educativ, cu accent pe asigurarea egalității de șanse, folosirea TIC
și a interactivității, în vederea menținerii parametrilor calitativi definitorii prin statutul de școală
de elită a municipiului.
2. Constientizarea importantei asigurarii calitatii in invatamantul gimnazial de catre toti actorii
implicați in procesul educatiei
3. Creșterea numărului de ore realizate cu ajutorul mijloacelor și metodelor modern (TIC;
interactive, lectii în CDI)
4. Creșterea procentului de promovare la finalul clasei a VIII-a
5. Integrarea elevilor cu CES în procesul instructiv-educativ și o bună inserție a acestora în scolile
profesionale sau licee.
6. Imbunatatirea performantelor elevilor
7. Imbunatatirea procesului de asigurare interna a calitatii
8. Continuarea pe axa dezvoltării bazei didactico-materiale a scolii si atragerea de resurse
financiare extrabugetare.
9. Necesar de dotare didactico-materiala a tuturor spatiilor scolii
10. Proiectul de dotare didactico-materială

11. Dotarile care contribuie la asigurarea unei ambiante placate si stimulative pentru furnizarea unei
educatii de calitate
12. Studii de fezabilitate. Proiecte
13. Buget in concordanță cu necesitățile scolii
14. Cresterea ponderii resurselor extrabugetare in bugetul scolii
15. Mediatizarea activitatilor derulate de scoala, cu scopul promovarii instututiei la nivel
judetean,național, European
16. Plan managerial al activitatilor extrascolare si extracurriculare adaptat asteptarilor si nevoilor
beneficiarilor directi si indirecti ai educatiei
17. Baza de date privind parteneriatele derulate de scoala, evaluarea acestora
18. Mentinerea parteneriatelor cu impactul si finalitatea dorite
19. Curricule si materiale specifice pentru derularea parteneriatelor
20. Echipamente moderne: laptop, video-proiector, white-board si soft educational, CD-uri
21. Modernizarea mediului fizic scolar, impusa de activitatile din proiect â
22. Cel putin 50% dintre profesori si elevii scolii implicati in diverse forme de parteneriate
23. Programe si proiecte desfasurate in parteneriat cu instituții locale, județene, naționale,
internaționale

III. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC
Implementarea Proiectului de Dezvoltarea Institutionala va fi realizata de catre intregul personal al
scolii. Se va urmari sistematic:
-corespondenta intre ceea ce s-a facut si ceea ce s-a planificat
-realizarea de actiuni corective in cazul nerespectarii termenelor sau neindeplinirii unor indicatori de
calitate
Instrumente: -rapoarte si procese verbale ale responsabililor;
-fise de monitorizare;
-chestionare aplicate beneficiarilor directi si indirecti; -sondaje de opinie;
Grup-tinta Beneficiari directi (primari): elevii
Refacerea echitatii in educatie si formarea competentelor de baza pentru toti elevii, astfel incat sa
favorizeze pregatirea profesionala ulterioara si participarea la viata activa, prin:
· Aprofundarea studiului limbii, istoriei si civilizatiei romane ca elemente fundamentale pentru pastrarea
identitatii nationale;
· Programe de asimilarea a limbajului informatic si de asigurare a conditiilor pentru invatarea si
utilizarea fluenta a unei limbi de circulatie internationala, conditie indispensabila pentru o comunicare
eficienta si pentru accesul la informatie in societatea educationala;
· Programe de educatie multiculturala si interculturala;
· Sprijinirea concreta a activitatii (sprijin logistic, popularizare, resurse umane);
· Stimularea si recompensarea materiala a elevilor premiati la olimpiadele si concursurile scolare;
· Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor in activitati culturale si sportive
extrascolare;
· Asigurarea conditiilor optime de desfasurare a examenelor nationale. Organizarea probelor de
simulare, prelucrarea datelor si adaptarea unor programe de actiuni reparatorie acolo unde este cazul.
Beneficiari indirecti (secundari, terțiari): familia, comunitatea locala
Rolul familiei in educarea copilului este definitorie. Grupul tinta principal al acestui proiect in
constituie elevii, dar la acest grup tinta putem ajunge prin cadrele didactice- care desi reprezinta un grup
tinta secundar, este grupul tinta cheie al acestui proiect. Sprijinirea activitatilor de invatare ale elevilor se
poate face doar prin adaptarea informatiei la nevoile si nivelul de intelegere al elevilor.Consolidarea
rolului scolii ca principala institutie de educatie si invatamant si racordarea la cerintele contemporane,

presupune urmatoarele directii majore de actiune in strategia dezvoltarii institutionale in domeniul
curriculum:
· Sprijinirea cadrelor didactice de catre parinti in aplicarea curriculum-ului national, respectiv in
devoltarea de curriculum la nivelul scolii, pe domenii: adaptarea la grupul tinta, alegerea continuturilor
adecvate, stabilirea strategiilor si mijloacelor care sa favorizeze dezvoltarea individuala si personala a
elevilor, practicarea unei evaluari formative si stimulative;
· Ameliorarea calitatii invatamantului, a performantelor generale ale tuturor elevilor si obtinerea de
performante superioare ale invatarii, prin exercitarea unui nou sistem de monitorizare si control al
calitatii in invatamant, centrat pe performante si competitivitate
· Proiectarea unui plan de scolarizare adaptat cerintelor elevilor si comunitatii locale.
Nr.
crt.

DOMENIUL FUNCȚIONAL

PROGRAME PROPUSE

1.

Dezvoltarea currriculară

Creșterea calității activității de predare învățare
Inovarea procesului instructiv educativ prin utilizarea
noilor tehnologii
Asigurarea de șanse egale tuturor beneficiarilor direcți

2.

Dezvoltarea resurselor umane

Perfecționarea pregătirii metodice şi ştiințifice a
cadrelor didactice
Perfecționarea competențelor manageriale
Dezvoltarea resurselor umane

3.

Dezvoltarea bazei materiale

Îmbunătățirea condițiilor de studiu și de siguranță

4.

Dezvoltarea relaţiilor comunitare

Diversificarea parteneriatelor la nivel local Dezvoltarea
dimensiunii europene a școlii

5.

Dezvoltarea durabilă

Realizarea educației pentru dezvoltarea durabilă

ETAPELE DE REALIZARE A PROIECTULUI
Ciclul de viata: 5 ani cu revizuire anuală și prelungirea PDI revizuit pentru o perioadă de 5 ani.
ANALIZA AVANTAJELOR OPŢIUNII Strategia Scolii Gimnaziale “Vasile Cîrlova” Târgoviște
este concretizata in promovarea rezultatelor elevilor si a intregului proces de educare cat si in
satisfacerea nevoilor de formare pentru viata si de dezvoltarea a aptitudinilor fiecaruia. Consider ca
strategia este oportuna si pretioasa deoarece:
-tintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenta si dezvoltarea unitatii de invatamant;
-respecta politicile si strategiilor de dezvoltare nationale si locale;
-este realizabila cu resursele existente si previzibile;
-foloseste eficient resursele disponibile; -conduce la cresterea calitatii educatiei in scoala;
-asigura un climat educational sanatos, psihointelectual cat si moral pentru elevi;
-largeste accesul la educatie al tuturor elevilor.

IV. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI

a.
b.
c.
d.

Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa manageriala si echipa de realizare prin:
intalniri si sedinte de lucru semestriale sau la nevoie pentru informare, actualizare;
includerea de actiuni specifice in planul de activitate al CA, al CP, al tuturor comisiilor;
prezentarea de rapoarte semestriale in cadrul CP, CA.
revizuirea periodica si corectii;
Activitatile de monitorizare si evaluare vor consta in:
a. realizarea procedurilor de monitorizare a tintelor;
b. discutii cu cadrele didactice si elevii asupra schimbarilor care au avut loc in procesul de
predare-invatare-evaluare.

ANALIZA PROIECTULUI: AVANTAJE ŞI RISCURI
Avantajele vizate prin proiectul de dezvoltare al scolii, pe termen scurt si mediu , sunt:
a. Asigurarea unui plan de scolarizare realist in concordanta cu nevoile scolii, cerintele si nevoile
comunitatii;
b. Mentinerea si cresterea prestigiului scolii, prin ridicarea permanenta a calitatii pregatirii teoretice
si practice ale elevilor, dezvoltarea si modernizarea bazei didactice a scolii;
c. Crearea unui climat de siguranta fizica pentru toti elevii scolii;
d. Continuarea procesului de perfectionare a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active
de grup si a metodelor moderne de evaluare;
e. Facilitarea accesului adultilor la formarea profesionala continua.
Riscurile proiectului de dezvoltare institutionala sunt:
a. Nerealizarea in totalitate a planului de scolarizare propus din cauza scaderii populatiei de varsta
scolara si a veniturilor populatiei;
b. Posibilitatea aparitiei abandonului scolar , ca urmare a cresterii somajului si inflatiei la nivel
national si judetean si a lipsei de supraveghere a copiilor prin plecarea parintilor la munca in
strainatate;
c. Salarizarea scazuta determina slaba motivare si implicare a angajatilor in procesul educativ.

Monitorizarea și evaluarea proiectului:
Planurile operaționale vor fi monitorizate de Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC).
Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din planurile
operaționale, cel puțin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la
nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual privind starea învățământului din școala noastră, și se
vor stabili măsuri corective și ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor
analiza gradul de atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate semestrului încheiat. 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. Revizuirea PDI se va face, de regulă, la începutul anului școlar, în lunile septembrie –
octombrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în școală, în anul
școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. Monitorizarea
se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în implementarea activităților, sau dacă planul
de lucru trebuie modificat.
Modalităţi de evaluare:
· Fişe şi alte instrumente de autoevaluare
· Chestionare
· Evaluare externă
· Rapoarte scrise
· Şedinţe periodice
· Fişe de analiză a documentelor şcolii
· Ghiduri de bune practici
· Ghiduri de observaţie
· Situaţii statistice.
Indicatori de evaluare:
· 100% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative
· 80% din numărul elevilor realizează progres școlar
· toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv
· 70% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi/sau extraşcolare
· 0% elevi cu abandon şcolar
· laboratoare de informatică funcţionale 100%
· toate activităţile sunt monitorizate.
Modalităţi de diseminare:
1. afişarea PDI în şcoală, la loc vizibil, și pe site-ul școlii,
2. prezentarea proiectului partenerilor
3. realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor didactice, elevilor,
părinților şi membrilor comunităţii.
Proiectul de dezvoltare institutionala pe perioada 2020-2025 a fost realizat respectandu-se procedura de
intocmire a planului de dezvoltare institutionala, procedura de intocmire a planului operational si
procedura de analiza SWOT.
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