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-MOTTO-

„UNDE LIBERTATEA-I ORDINE, ÎNTOTDEAUNA SIMT INFINITUL”

„AHOL A SZABADSÁG A REND, MINDIG ÉRZEM A VÉGTELENT”
(JÓZSEF ATTILA)

-VIZIUNE„...dacă în cursul unei îndepărtări definitive aş fi întrebat pe o altă planetă ce a constituit cea
mai mare bucurie a vieţii trecute, aş răspunde: învăţătura. Nu învăţătura care are ca finalitate
un examen, ci cea pe care o face omul din curiozitate, ca o excursie într-o nouă limbă de
comunicare, într-o lume ce poate fi explorată prin aceasta, într-o nouă cunoaştere, într-un nou
mediu de activitate.”
(Németh László)
Rolul şcolii nu este de a comunica ştiinţa de-a gata, ci de a-i învăţa pe copii să folosească această
ştiinţă, când le este necesară.
Şcoala activă este şcoala spontaneităţii, şcoală în care copilul se exprimă creator. Ea răspunde
aspiraţiei spre libertate, care se află în străfundul sufletului omenesc.
Şcoala generală asigură pregătire generală copilului, într-un mod adecvat vârstei lui, crează
atmosfera ideală şi perfectă anilor de copilărie.
Şcoala generală trebuie să creeze condiţiile cele mai bune pentru ca elevii să devină la sfârşitul clasei
a VIII-a oameni renascentişti cu viziune liberală aspura lumii.
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-MISIUNECu ambiţia de a se înscrie pe ascendentul drum al reformei învăţământului românesc, şcoala noastră
îşi propune să răspundă nevoilor educative ale comunităţii, oferind stabilitatea şi continuitatea
programului educaţional alternativ Step- by-step, pe lângă climatul optim de pregătire a tuturor
elevilor, printr-o exigenţă sporită.
Prin programele sale şcoala urmăreşte:

Scoala, ca şi comunitate, doreşte să satisfacă nevoia elevilor de a se simţi competent, legat de
alţii şi autonom.

Dorim ca fiecare elev al şcolii noastre să poată fi un mic geniu, drept care trebuie să
identificăm talentul lui şi să găsim drumul spre sprijinirea creativităţii sale.

Dorim să asigurăm un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării
personalităţii ca întreg, să încurajăm disciplina, dar şi creativitatea liberă, atmosfera de
familiaritate, tradiţiile naţionale, respectul de sine şi respectul pentru altii.

Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza
informaţia scrisă, electronică, audio-vizuală, in continuă evoluţie, în slujba învăţării şi a
respectării valorilor unei societăţi deschise democratice.

Dorim formarea unei atitudini tolerante, care să nu se realizeze doar prin transmiterea şi
asimilarea unor informaţii teoretice şi prin reproducerea lor, ci în primul rând prin experienţe şi
trăiri personale ale vieţii de toate zilele.

Dorim să asigurăm un climat psiho-pedagogic care să stimuleze înnoirea permanentă din punct
de vedere metodic şi de conţinut al procesului de învăţământ.
Succesul unei unităţi de învăţământ depinde nu numai de educabil, ci şi de cei care sunt chemaţi să
facă educaţie sau să vegheze asupra bunului mers al procesului de educaţie, de aceea personalul
didactic, didactic auxiliar, nedidactic trebuie să aibă un nivel cultural ridicat, să aibă disponibilităţi
creatoare şi critice pozitive.
Misiunea şcolii este asumată cu responsabilitate de fiecare angajat al unităţii.

-MOTIVAREConsiderăm oportun si necesar realizarea celor descrise in Proiectul de dezvoltare in vederea
creşterii calitative ale condiţiilor oferite de unitate, a creşterii calităţii procesului educaţional şi de
imbunătăţire a ofertei educaţionale. Toate ţintele strategice si optiunile strategice au fost stabilite de
către Consiliul de Administraţie a unităţii prin conlucrare cu Consiliul pedagogic, cu reprezentanţii
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi cu reprezentanţii Consiliului Local, precum si cu
conducereea ISJHR, luând in serios aspectele referitoare la fezabilitatea acestuia, identificând
sursele si mijloacele de finantare si de folosire a resurselor materiale, umane si financiare.
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-ŢINTE STRATEGICE1. Dezvoltarea şi diversificarea patrimoniului şcolii pentru a asigura un proces educaţional
performant.
2. Asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia informaţiei şi comunicaţiei în continuă
schimbare.
3. Dezvoltarea capacităţii elevilor de a utiliza noile tehnologii de informare şi de comunicare,
de a dezvolta competenţele şi spiritul lucrului în echipă pentru elevi şi profesori prin activităţi
extracurriculare.
4. Îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de lucru pentru cadrele didactice şi a condiţiilor de
studiu pentru elevi prin dezvoltarea infastructurală a şcolii.
5. Dezvoltarea de parteneriate şcolare pe nivel local, naţional şi internaţional.
6. Menţinerea unui nivel ridicat de pregătire pentru întreg personalul didactic şi didactic auxiliar
prin încurajarea şi organizarea unor cursuri de formare intra- şi extrainstituţionale.
7. Creşterea şi diversificarea ofertei de activităţi extraşcolare şi a ofertei extracurriculare.
8. Dezvoltarea la elevi a spiritului organizatoric prin diversificarea activităţilor Cercului
Leonardo şi a Consiliului elevilor.
9. Pregătirea elevilor performanţi pentru obţinerea unor rezultate excelente la concursurile
şcolare.
10. Sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi mai puţin sprijiniţi de familii în vederea
îmbunătăţirii rezultatelor şcolare.
11. Promovarea educaţiei ecologice şi a educaţiei pentru sănătate în scopul protecţiei mediului şi
a integrităţţi personale.
12. Reorganizarea şi modernizarea spaţiilor din cele două clădiri în funcţie de nevoi, odată cu
schimbările, care apar în societate şi educaţie
13. Dezvoltarea bazei materiale a centrului Puzzle, reorganizarea grupelor de elevi pentru a
asigura dezvoltarea individuală.
14. Actualizarea permanentă şi diversificarea paginii web a şcolii. Diversificarea publicaţiilor
elevilor sub forma revistei şcolii.
15. Promovarea imaginii pozitive a şcolii în diferite medii.
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-OPŢIUNI STRATEGICE1. Elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii.
2. Cresterea calitatii ofertei educationale, diversificarea activitatilor curriculare ale unitatii in
vederea obtinerii de rezultate mai bune la invatatura si de introducere de elemente de
educatie interdisciplinara.
3. Organizarea unor activităţi extraşcolare diversificate prin cercurile de specialitate, cu
sprijinul Fundaţiei József Attila, a Comitetului de Părinţi şi a sponsorilor.
4. Afirmarea şcolii pe plan local prin organizarea unor concursuri, activităţi pe diferite teme,
elaborarea de materiale pentru pliante, pagina web, revista şcolii, publicaţii anuale festive.
5. Îmbogăţirea bazei audio-vizuale ale şcolii prin participarea la diferite proiecte de dezvoltare
şi folosirea lor în cadrul orelor şi cdş.
6. Dezvoltarea redacţiei ziarului şcolii şi a radioului şcolii într-un studio TV cu circuit intern.
7. Întreţinerea curţii şi a terenului de sport din ambele locaţii cu spirit de responsabilitate.
8. Modernizarea şi reabilitarea clădirilor şcolii vechi de peste 40 de ani.
9. Promovarea unui climat prietenos, de întrajutorare între elevi- profesori- părinţi.
10. Elaborarea unor proiecte de partneneriat şcolar pe nivel local, naţional şi internaţional.

-INDICATORI DE REALIZARE-

Planificare pe o perioadă de 5 ani cu ţinte şi obiective strategice bine stabilite.
Creşterea activităţilor extracurriculare.
Creşterea programelor cu elevii performanţi, cu elevii cu capacităţi mai slabe şi cu elevii
centrului Puzzle, elevi cu CES.
Îmbogăţirea echipamentelor audio-vizuale si IT, conform cu cerinţele tehnologiei
moderne, necesare activităţilor educative în sălile de clasă, în sala festivă şi de teatru.
Accesul pentru toţi elevii şi toate cadrele didcatice la echipamentele audio-viuzale si IT.
Diversificarea activităţilor pentru cadrele didactice, participare mai numeroasă la acestea.
Organizarea unor activităţi de formare interne pentru cadre didactice conform cu
cerinţele acestora.
Reorganizarea şi reamenajarea sălilor şcolii conform cu necesităţile şi schimbările
survenite în procesul de educaţie.
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MODALITĂŢI DE EVALUARE
A
PROIECTULUI DE DEZVOLTARE-

Evaluare proiectului va fi realizat de doua foruri competente conform legilor in vigoare:
-

Consiliul de Administraţie al unitatii din considerente de autoevaluare, autodiagnostizare
periodica.
Consiliul de evaluare si asigurare a calitatii din unitate (CEAC) – prin evaluari anuale in
forma unui Raport de evaluare a calitatii – bazate pe verificari, sondaje, chestionare,
interviuri si sedinte consultative.

Rezultatele evaluarii vor fi aduse la cunostiinta cadrelor didactice, a parintilor, a consililului local si
ISJHR (dupa caz).
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- REALIZAREA OPTIUNILOR STRATEGICE A PDINR. OPTIUNEA STRATEGICA PERIOADA
CRT
DE
.
IMPLEME
NTARE
1. Elaborarea Proiectului de 2016-2021
dezvoltare instituţională a
şcolii.
2. Cresterea calitatii ofertei
2016-2021
educationale, diversificarea
activitatilor curriculare ale
unitatii in vederea obtinerii de
rezultate mai bune la
invatatura si de introducere de
elemente de educatie
interdisciplinara

RESURSE

RESPONSAB OBS.
IL

Buget local şi
propriu

Directorul si
membrii CA

Buget local,
propriu
Fondul C.R. a
Parintilor,
sponsorizari

Dir. Adjunct,
Consiliul
pentru
curriculum

3. Organizarea unor activităţi
extraşcolare diversificate prin
cercurile de specialitate, arte,
sport, tradiţii naţionale,
populare, îndemânări practice

2016-2021

Fundaţia
Coordonatorii
József Attila, a cercurilor de
Comitetului de specialitate
Părinţi şi a
sponsorilor.

4. Afirmarea şcolii pe plan local
prin organizarea unor
concursuri, activităţi pe
diferite teme, elaborarea de
materiale pentru pliante,
pagina web.

2016-2021

Buget local,
granturi locale,
venituri
proprii,
Fundatia
József Attila

Director,
director
adjunct,
membrii CA

5. Îmbogăţirea bazei audiovizuale ale şcolii şi folosirea
lor în cadrul orelor şi cdş.
Diversificarea programelor
oferite prin Cdş prin
posibilităţile oferite de noile
planuri cadru aflate în
elaborare

2016-2021
Defalcat pe
ani

Venituri
proprii,
sponsorizari,
fondurile
Fundatiei
scolii, bugetul
local, granturi
de dezvoltare
scolara
Venituri
proprii,

Director,
director
adjunct,
membri CA

2019
2020

6. Devoltarea redacţiei ziarului
2016-2021–
şcolii şi a radioului şcolii într- defalcat pe

Director,
membri CA

-diferite activitati
– Zile
interdisciplinare,
-Tabere tematice
-Programul Şcoala
altfel- Să ştii mai
multe, să fii mai
bun

Activităţi festive,
simpozioane la
aniversarea a 20
ani de funcţionare
alternativa SbS şi
30 ani de educaţie
Editare Carte
festivă, dvd sau
alte publicaţii
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un studio TV cu circuit intern. ani

7. Întreţinerea curţii şi a terenului 2010-2015
de sport din ambele locaţii, cu
spirit de responsabilitate

8. Modernizarea şi reabilitarea
clădirilor din ambele locaţii,
izolarea termica şi reabilitarea
faţadelor
9. Modernizarea şi reamenajarea
sălilor de clasă conform cu
cerinţele
educaţionale
performante

2016-2021–
defalcat pe
ani

sponsorizari,
fondurile
Fundatiei
scolii, bugetul
local, granturi
de dezvoltare
scolara
Granturi cu
teme
ecologice,
fondurile
fundatiei,
fondurile
locale si
guvernamental
e
Fonduri locale,
fonduri de la
guvern

Director,
membri CA

Director,
membri CA

2016-2021–
defalcat pe
ani

Fonduri locale, Director,
Propri,
membri CA
Fundaţia JA,
Consiliul
părinţilor

10.Promovarea
unui
climat 2016-2021–
prietenos, de întrajutorare între defalcat pe
elevi- profesori- părinţi.
ani

Fonduri locale, Director,
Propri,
membri CA
Fundaţia JA,
Consiliul
părinţilor

11.Elaborarea unor proiecte de
2016-2021
partneneriat şcolar pe nivel
in mod
local, naţional şi internaţional. continuu

Granturi
Comenius,
Fonduri propri
fondurile
Fundatiei
Jozsef Attila

Director,
director
adjunct,
membri CA,
profesori de
specialitate si
invatatori

-clase pregătitoare
-clase alternativa
SbS
-laboratoare
-săli de lucru
individual sau in
grupe
Organizare
activităţi comune
cu teme variate pe
categorii de
persoane şi
integrat
-cu şcoli din ţară şi
străinătate
-cu fundaţii pentru
educaţia ecologica
şi sănătate
-cu Consiliul local
pentru programe
cu specific local
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PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
I.1 Date privind istoria şcolii:
 Pe data de 25 ianuarie, secţia maghiară a Şcolii generale nr . 11 din Miercurea-Ciuc (şcoală
mixtă română şi maghiară) a preluat clădirea fostului Cabinet de partid, stabilindu-se aici ca
unitate şcolară independentă cu numele de Şcoala Generală Nr. 8, Mirecurea-Ciuc.
 Pe data de 2 martie 1990, Şcoala Generală Nr. 8 – Miercurea-Ciuc cu limba de predare
maghiară a adoptat numele de József Attila, fiind înregistrată ca atare în documentele şcolare.
 Din anul şcolar 1999-2000 se introduce alternativa SbS.
 Începând cu anul şcolar 2008-2009 preia în administraţie şi încorporează clădirea şcolară şi
procesul educaţional din B-dul Frăţiei 20.
 În acest an şcolar se înfiinţează Centrul Puzzle pentru elevii cu simptome autiste, care pe
parcurs se integrează în colectivele de clase ale şcolii.
 Creşte infrastructura şcolii prin construirea din Fonduri locale a complexului modern- sală şi
teren sport
 Se ating scopurile propuse în PDI 2010- 2015:
o Se modernizează sala festivă, se dotează cu scaune noi, cu posibilitatea organizării de
simpozioane
o Se amenajează Sala miniteatru
o Se amenajează sălile necesare pentru procesul de educaţie odată cu creşterea
numărului de elevi, se asigură mobilierul necesar de bună calitate
o Periodic se modernizează coridoarele asigurând posibilitatea afişării de material
didactic, uşor şi sigur.
o Pagina web este actualizată şi încărcată periodic
o Se amenajează curtea şcolii din str. Miron Cristea asigurând căi de acces sigure şi
spaţii pentru joacă şi recreere.
o Se retehnologizează parţial parcul de calculatoare
o Se amenajează câte o sală multimedia, cu acces pentru toţi elevii, în fiecare clădire a
şcolii
o Proiectul propus pentru aniversarea a 20 ani de educaţie şi 10 ani de alternativă SbS a
fost un real succes, mediatizat atât în ţară cât şi în străinătate
 Se amenajează sălile pentru clasele pregătitoare, asigurând mobilierul necesar conform cu
cerinţele educaţionale, începând din anul şcolar 2012- 2013 pentru fiecare ciclu
 Se instalează câte o tablă interactivă, în fiecare clădire, în sala calculatoareler cu acces pentru
toţi elevii şi pentru toate cadrele didactice
 În patru săli de clasă SbS se asigură tabla interactivă, aproape în toate sălile de clasă am
asigurat proiectoare şi suprafaţă de proiecţie pentru diversificarea metodelor de lucru
 Se amenajează o sală de dans, pentru acces la activităţi extracurriculare.
 Se amenajează în fiecare clădire câte un punct de lucru pentru arte culinare şi îndemânări
practice
 Se întreprind toate măsurile cerute şi se obţine avizul PSI, sanitar şi protecţia muncii.
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 Ne-am asumat împreună cu părinţii programul local iniţiat de Consiliul local pentru o viaţă
sănătoasă prin mişcare- înot şi patinaj- pe grupe de vârstă.
 Am reorganizat repartizarea în săli, astfel încât să asigurăm în bune condiţii Evaluarea
Naţională II- IV- VI, precum şi pentru clasa a VIII-a.
 Am asigurat camerele audio- video necesare acestui proces educaţional
 Pentru siguranţa elevilor am reuşit să supraveghem video interiorul şcolii şi incintele
exterioare
 Am modernizat reţeaua de internet, asigurând transferul informaţiilor între cele două clădiri
şi o viteză şi spaţiu de stocare mai mare.
 Am realizat documentaţia SCMI.
 Pagina web a fost reactulizată, modernizată pentru o mai bună transparenţă.
 Am realizat o suprafaţă google, cuprânzând toţi angajaţii unităţii pentr un flux de informaţii
rapid.
 Anual s-au remediat defecţiunile survenite în cele două clădiri vechi de peste 40 de ani.
 Sala şi terenul de sport s-au menţinut în bună stare de funcţionare chiar dacă sunt folosite în
foc continuu.
 Proiectul 25 de ani de educaţie, editarea cărţii festive, înregistrarea dvd- lui cu repertoarul
Cadrelor didactice Zenebona Tanoda a incununat perioada 2010- 2015.

II.1 Fişa şcolii
Informaţii privind identitatea şcolii
 Şcoala Gimnazială József Attila din Miercurea-Ciuc, cu 34 clase- pregătitoare- VIII. se
situează în centrul istoric al municipiului Miercurea-Ciuc. Oraşul este resedinţă de judeţ.
Populaţia şcolii provine din diferite categorii sociale. Pe lângă elevii din oraş, din zona
noastră de şcolarizare avem elevi şi din satele din apropiere – Păuleni, Sâncrăieni, Ciceu etc.
 Încă de la înfiinţare unitatea şcolară s-a dovedit a fi centrată pe nevoile prezente ale
comunităţii. Între anii 1991-1998 au studiat elevi proveniţi din familiile de ceangăi din
judeţul Bacău. Începând cu anul 1999 unitatea şcolară, printre primii din oraş a înfiinţat
prima clasă Step by Step, oferind o alternativă educaţională pe lângă învăţământul
tradiţional. Din anul şcolar 2008-2009 se integrează elevii cu cerinţe speciale. În prezent
avem 34 clase,760 de elevi, în care lucrăm cu alternativa step by step în 5 clase primare şi cu
trei clase speciale pentru elevi autişti .
 Simbolurile şcolii: - stema şcolii reprezintă mărul sălbatic. Culorile oficiale: portocaliu,
verde deschis, alb care se regăsesc în steagul şcolii. Ecusonul şcolii cu mărul sălbatic cu
fructe şi cravata şcolii- portocalie cu stemă. Motto: „Unde libertatea-i ordine, întotdeaune
simt infinitul.” – poetul József Attila.
 Premii anuale specifice şcolii:
 Premiile Rubikon – sponsorizat – pentru elevi care au înregistrat un progres
deosebit în învăţătură comparativ cu anii precedenţi.
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Premiile anuale ale Cercului Leonardo da Vinci pentru elevii cu activitate
extracurriculară diversificată-sponzorizat.
Premiile anuale pentru elevii cu activităţi in domeniul ocrotirii mediului
înconjurător- spozorizat.
Premiul mare al şcolii – pentru elevul din clasa a VIII-a cu cea mai bună
medie pe ciclu.
Premiul József Attila - pentru elevi din clasa a VIII-a cu cele mai
diversificate activităţi extracurriculare şi cu foarte bune rezultate la învăţătură
din clădirea I.
Premiul Ady Endre- pentru elevi din clasa a VIII-a cu cele mai diversificate
activităţi extracurriculare şi cu foarte bune rezultate la învăţătură din clădirea
II.
Premiul Székely furfang pentru elevi din clasa a VIII, cu rezultate bune la
învăţătură şi cu o gândire logică ageră.
Premiul Alfa Sport - pentru elevi din clasa a VIII-a cu rezultate deosebite în
sport.
Premiul comemorativ Csürős István - pentru elevi din clasa a VIII-a cu
rezultate deosebite în domeniul ocrotirii mediului înconjurător.
Premiul cel mare Leonardo da Vinci - pentru elevul din clasa a VIII-a cu cele
mai diversificate activităţi extracurriculare pe parcursul celor 4 ani în
activităţile cercului.
Premiul Consiliului Părinţilor
Premiul Petres Tivadar pentru cel mai bun jucător de hochei
Premiul Tófalvi Eva pentru cel mai bun sportiv biatlonist
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Analiza SWOT

-

-

Puncte tari – Strengths
relaţii bune cu diferite instituţii din oraş
alternative educaţionale – step by step
clasele pregătitoare funcţionează în clădirea
şcolii
achiziţionare mobilier nou, dotare fiecare clasă
cu mobilier de bună calitate
educaţia şi integrarea elevilor autişti
cadre didactice competente, majoritatea titulari
noi săli de clasă în clădirea din B-dul Frăţiei
Sală de sport modernă, spaţioasă
Teren de sport modern şi curte reamenajată în
ambele locaţii
existenţa unor granturi guvernamentale,
internaţionale şi locale care sprijină
dezvoltarea şcolii
cercuri, societăţi, asociaţii ale elevilor cu
activităţi diversificate
echipă managerială, pedagogică dornică să
asigure o educaţie de calitate
sală festivă cu 330 de locuri
sala miniteatru cu 100 locuri
sala de dans modern
sala pentru activitaţi de artă culinară,
indemânări practice
sistem de interconectare a celor două clădiri
sistem supraveghere video curţi şi interiorul
clădirilor
laborator de informatică cu calculatoare bune
cu conectare la Internet
existenţa unei staţii de radio intern in ambele
locaţii
Posibilitatea conectării şi difuzării în săli de
clasă
Existenţa instalaţiei de amplificare
Sistem multimedia si tablă interactivă cu acces
pentru toţi elevii în cele două locaţii
Tablă interactivă în patru săli de clasă,
proiectoare în aproape toate sălile
Publicaţii anuale sub forma revistei şcolii,
publicaţii festive cu ocazii aniversare
Buna desfăşurare a Evaluărilor Naţionale II-

-

Puncte slabe – Weaknesses
echipamente audio-vizuale limitate la
număr, uzarea tehnologică este rapidă
Clădirile şcolii necesită reparaţii capitale,
sunt vechi de peste 40 ani
lipsa laboratoarelor de specialitate
Fonduri insuficiente pentru finanţarea unor
activităţi extraşcolare
Sistem economic slab ceea ce rezultă un
buget limitat, dar realist.
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-

-

-

-

IV- VI şi pentru clasa a VIII-a
Avize PSI, sanitar, protecţia muncii, SCMI
Analiza de risc pentru cele trei clădiri
asigurarea unor discipline din cds axată pe
informatică şi tehnologii moderne
diversitate de activitaţi extracurriculare şi
extraşcolare
Proiecte bine puse la punct pentru Săptămâna
Şcoala Altfel- Să ştii mai multe, să fii mai buncu rezultate cuantificabile
Parteneriate şcolare variate
Proiecte multiple cu Asociaţii, pe teme diverse
Proiect cu specific local- înot, patinaj
existenţa unor surse de finanţare pentru
premiere a elevilor
Conlucrare
eficientă
cu
Comitetul
reprezentativ al Părinţilor.
Oportunităţi - Opportunities
granturi de dezvoltare şcolară
granturi axate pe finanţarea unor parteneriate
şcolare (Comenius)
granturi/programe ecologice locale şi naţionale
existenţa unor instituţii specializate care pot
asigura asistenţă în diferite domenii de
activitate (TV, radio, ziare, întreprinderi,
ONG-uri)
sprijin din partea Comitetului de Părinţi
colaborare eficientă cu autorităţile locale
Consiliul Local şi Primărie şi ISJ.

-

Ameninţări – Threats
supraaglomerarea
claselor
conform
planurilor de şcolarizare
creşterea numărului de elevi dezavantajaţi
social
dezinteresul unor părinţi
subestimarea unor părinţi faţă de alţi
părinţi din colectivul clasei
sistem economic cu influenţe negative
asupra cadrelor didactice, părinţi şi elevi.
Subfinanţarea învăţământului
Migrarea spre alte şcoli a elevilor după
clasa a IV-a
Buget realist, dar insuficient.
Sumă insuficientă, nerealistă calculată la
finanţarea pe elev.

Analiza PEST(E)
POLITIC
În contextul descentralizării administraţiei publice, politica educativă locală a oraşului Miercurea
Ciuc şi a Ministerului Educaţiei, Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice favorizează atingerea ţintelor
strategice propuse. Autoritatile locale au contribuit la derularea a numeroase programe şi activităţi
extracurriculare, la dezvoltarea insfrastructurală a unităţii
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În cadrul reformei învăţământului, prin diferite programe guvernamentale am reuşit să
îmbogăţim baza materială prin: material didactic, materiale auxiliare, instalaţii şi echipamente,
material pentru siguranţă şi protecţie, mobilier nou sau renovat.
Ca urmare a proiectelor de lege privind Statutul Cadrelor Didactice putem spera la o mai eficientă
responsabilizare a cadrelor didactice în ceea ce priveşte participarea la procesul managerial al
unităţii.
ECONOMIC
În ceea ce priveşte trendul economic, putem afirma că in limita posibilităţilor din punct de vedere
economic este sprijinită funcţionarea şi întreţinerea instituţiei şcolare. În ultimii ani constatăm o
atenţie mai sporită a autorităţilor locale asupra problemelor economice a şcolilor.
În acelaşi timp preconizăm greutăţi economice severe în cazul finanţării pe elev a şcolilor cu suma
stabilită de guvern. Domeniul economic, mediu pe ţară, are o influenţă negativă asupra elevilor
proveniţi din anumite categorii sociale – muncitori, agricultori etc.
Indicatori economici:

SOCIAL
Creşterea numărului de elevi defavorizaţi social, a celor cu certificat CES, decepţia părinţilor care
nu-şi găsesc loc de muncă, migrarea acestora dintr-o localitate în alta sau în străinătate. Dezinteresul
unor părinţi faţă de supravegherea propriilor copii în timpul liber, neasumarea responsabilităţii care
le revine.
Rata de participare la educaţie este în creştere, mulţi adulţi corelează lipsa locului de muncă cu lipsa
educaţiei. Din păcate această corelare la unii se rezumă doar la formalităţi.
Numărul părinţilor responsabili, a elevilor dornici de activităţi educative este în creştere, implicarea
lor
în
activităţi
şcolare
este
mai
mare.
TEHNOLOGIC
Considerăm că o societate tehnologizată are nevoie de o şcoală tehnologizată. Trebuie corelăm în
şcoala gimnazială tehnologicul în slujba învăţământului. Societatea locală, dar nu numai are nevoie,
ca elevii să fie educaţi pentru a folosi tehnologicul în binele şi pentru viitorul comunităţii. Pentru
aceasta unitatea nostră încearcă să retehnologizeze periodic technica de calcul necesară dar are
nevoie de diversificarea bazei audio-vizuale în vederea accesului tuturor elevilor la învăţarea prin
folosirea mijloacelor technologice, la diversificarea activităţilor extraşcolare. Dezvoltarea
tehnologică rapidă duce la uzura morală rapidă a apartelor, este imposibil să ţinem pasul cu această
problemă.
ECOLOGICUL
Scoala noastră se situează în centrul şi estul municipiului Miercurea-Ciuc, dar avem o varietate de
activităţi cu care suntem conectaţi la domeniul ecologiei. În oraş există o mare varietate de instituţii
specializate pe problemele ecologice şi cercurile ecologice participă la diferite activităţi organizate
de sau în parteneriat cu acestea.
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STRATEGIE DE DEZVOLTARE INFRASTRUCTURALĂ SI A BAZEI MATERIALE A
UNITĂŢII

MOTIVARE-

Consideram oportun si necesar realizarea celor descrise in Strategia de dezvoltare infrastructurala si
a bazei materiale in vederea cresterii calitative ale conditiilor oferite de unitate, a cresterii calitatii
procesului educational si de imbunatatire a ofertei educationale. Toate tintele strategice si optiunile
strategice au fost stabilite de catre Consiliul de Administraţie al unitatii prin conlucrare cu Consiliul
Pedagogic, cu reprezentantii Consiliului Reprezentativ al Parintilor si cu reprezentantii Consiliului
Local, prin mijlocirea consultativa a conducerii ISJHR, luand in serios aspectele referitoare la
fezabilitatea acestuia, identificand sursele si mijloacele de finantare si de folosire a resurselor
materiale, umane si financiare.
Noi, elevii, cadrele didactice si parintii, care alcatuim comunitatea unitatii scolare Şcoala Gimnazială
„József Attila”, din Miercurea-Ciuc consideram a fi necesar sa putem asigura conditiile, mijloacele
si continuturile unei educatii de calitate şi performante.
In vederea realizarii acestui deziderat consideram a raspunde urmatoarelor nevoi de dezvoltare in
domeniul infrastructurii si a bazei materiale ale unitatii noastre:
1. Asigurarea conditiilor de functionare eficienta a Comisiei de evaluare si asigurarea a
calitatii pe nivel de unitate, care sa realizeze evaluarile interne periodice in vederea
identificarii dimeniilor care necesita imbunatatire din punct de vedere calitativ.
2. Aplicarea în practică a SCMI
3. Mentinerea diversitatii metodelor de predare, traditionale si alternative ale unitatii in
vederea diversificarii ofertei educationale pentru a satisface nevoile educationale ale
comunitatii.
4. Stabilirea unor noi limite şi reguli pentru alternativă.
5. Regândirea modului de pregătire al elevilor pentru a corespunde cât mai performant
cerinţelor Evaluărilor Naţionale II- IV- VI şi al claselor a VIII-a.
6. Aplicarea în practică a proiectelor opţionale ale cadrelor didactice odată cu noul plan cadru,
fără a fi limitaţi financiar.
7. Posibilitatea de a demara in condiţii optime Şcoala după şcoală
8. Dezvoltarea infrastructurala a unitatii prin crearea de noi spatii de studiu pentru laboratoare
si cabinete de specialitate in vederea asigurarii conditiilor optime de lucru pentru cadre
didactice si a conditiilor de studiu complet, diversificat si demonstrativ pentru elevi in
vederea realizarii celor enuntate in misiune.
9. Dezvoltarea continua a bazei materiale a unitatii, a diversificarii si modernizarii continue a
echipamentelor multimedia, IT, a echipemantelor de laborator, a cabinetelor in vederea
asigurarii conditiilor de calitate de studiu.
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10. Dezvoltarea infrastructurala a celor două corpuri de clădire, vechi de peste 40 de ani, cu
probleme acute care ar putea periclita chiar şi siguranţa elevilor
11. Crearea de conditii de calitate in vederea accesului elevilor la tehnologiile moderne de
invatare – IT, multimedia, tabla interactivă, tableta etc.
12. Crearea conditiilor de calitate in vederea accesului cadrelor didactice la mijloacele de
predare bazate pe tehnologii, ca sa putem stimula reiinoirea permanenta a metodelor
procesului de predare – invatare- evaluare.
13. Crearea unei atmosfere prietenoase în colectivele de lucru ale şcolii- elev- cadre didacticepărinţi.
DIRECTII ŞI ŢINTE STRATEGICE
Pentru realizarea celor enumerate propunem 4 directii strategice generale de activitate, iar pentru
fiecare urmatoarele tinte strategice:
1. Dezvoltarea infrastructurala a unitatii pronind de la cerintele standardelor de asigurare a calitatii in
educatie la acest domeniu:
1.1.
Elaborarea de proiecte de executie si a documentatiei aferente acestuia
necesare investitiei
1.2.
Crearea unor noi spatii de studiu pentru laboratoare si cabinete de specialitate
1.3.
Dezvoltarea şi diversificarea spaţiului Centrului Puzzle
1.4.
Asigurarea spaţiului pentru proiectul Şcoală după şcoală
2.
Dezvoltarea bazei materiale a unitatii pronind de la cerintele standardelor de asigurare a
calitatii in educatie la acest domeniu:
2.1.
Dezvoltarea echipamentelor audio-vizuale ale unitatii in vederea accesului
pentru toti elevii si cadrele didactice la mijloacele multimedia in procesul de
predare- invatare- evaluare.
2.2.
Dezvoltarea calitativa si cantitativa a echipamentelor de laborator si a
mobilierului specific acestora
2.3.
Dezvoltarea echipamentelor sportive
2.4.
Modernizarea si dezvoltarea echipamentelor salii de informatica si a
mobilierului specific acestora
3.
Diversificarea ofertei curriculare si extracurriculare ca rezultat al investitiilor efectuate la
dezvoltarea infrastructurala si a bazei materiale
3.1.
Includerea de noi discipline in oferta extracurriculara a scolii in afara celor
din aria curriculara „Tehnologii”
3.2.
Diversificarea activitatilor extracurriculare si extrascolare
3.3.
Formarea extra- si intrainstitutionala a cadrelor didactice in vederea folosirii
eficiente a echipamentelor didactice moderne si a mijloacelor multimedia si
IT.
-INDICATORI GENERALI DE REALIZARE-

Planificare pe o perioadă de 5 ani cu ţinte şi obiective strategice bine stabilite.
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-

Diversificarea activităţilor extracurriculare.
Diversificarea activitatilor curriculare – inter- si multidisciplinaritate –.
Îmbogăţirea echipamentelor audio-vizuale si IT necesare activităţilor educative în sălile
de clasă, cabinete, laboratoare, ministudiouri/redactii.
Accesul pentru toţi elevii şi cadrele didactice la echipamentele didactice, de laborator,
audio-viuzale si IT.
Cresterea la 100% a accesului elevilor intr-un cabinet de specialitate – Stiinte, tehnologii,
multimedia.
Prezenţa a cel puţin 90% din cadrele didactice la activităţile de formare şi extraşcolare
realizate în şcoală.
Crearea de spatii noi pentru cabinete si laboratoare de specialitate si cabinet medical.
Intorducerea tehnologiei moderne si IT in predarea a mai multor discipline din afara ariei
curriculare Tehnologii.
Întreţinerea spaţiilor verzi din incinta şcolii, mai multă responsabilitate pentru grădina
şcolii
Eficientizarea sistemului de încălzire a cladirii şi a confortului termic
Crearea de noi elemente de joaca in incinta clădirilor
MODALITĂŢI DE EVALUARE
A
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE-

-

Evaluare proiectului va fi realizat de doua foruri competente conform legilor in vigoare:
-

Consiliul de Administraţie al unitatii prin fisa de monitorizare a proiectelor incluse in
PDI – semestrial si anual – din considerente de autoevaluare, autodiagnostizare periodica.
Consiliul de evaluare si asigurare a calitatii in unitate (CEAC) – prin evaluari anuale in
forma unui Raport de evaluare a calitatii – bazate pe verificari, sondaje, chestionare,
interviuri si sedinte consultative. Acestea vor fi incluse in Strategia de evaluare si
asigurare a CEAC al unitatii.

Rezultatele evaluarii vor fi aduse la cunostiinta, elevilor, cadrelor didactice, a parintilor, a
consililului local si al ISJHR.
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