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Strategia de dezvoltare a școlii pentru anii 2021-2025 

Diagnoza mediului intern și extern – Analiza SWOT 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI (STRENGHTS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

- Forme ale educaţiei alternative experimentate şi prezente în 

şcoală (After School – clasele I-IV, step by step); 

- Desfăşurarea, în şcoală, a meditaţiilor şi consultaţiilor, 

pentru remedierea şcolară şi pentru activitatea de performanţă; 

- Elaborarea programelor C.D.Ş., a bibliografiei aferente, a 

suporturilor de curs şi a auxiliarelor didactice fundamentate pe 

interesele elevilor și ale părinților; 

 - Utilizarea noilor tehnologii digitale în procesul educațional 

în condițiile desfășurării învățământului online din motive 

sanitare. 

-Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor din punct de vedere 

managerial, iar din punct de vedere administrativ, opţiunile se fac în funcţie de 

decizia majorităţii elevilor clasei; 

-Insuficienta promovare a ofertei şcolii în comunitatea locală; 

- Resurse digitale insuficiente atât în cazul cadrelor didactice cât mai ales al 

elevilor din categorii sociale defavorizate; 

- Lipsa de interes din partea unor categorii de elevi și părinți față de educație și 

școală mai ales în condițiile învățământului online.  

OPORTUNITĂŢI  (OPPORTUNITIES) AMENINŢĂRI (THREATS) 

- Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme de 

C.D.Ş.: 

- Oferta de formare şi perfecţionare; 

- Colaborarea cu C.C.D.; 

- Introducerea alternativei educaţionale step by step în urma 

cerințelor la nivelul comunităţii locale  

-instabilitate legislativă 

-existența unor programe prea încărcate 

-oferta CDȘ insuficient diversificată poate scădea motivația elevilor. 
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RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI (STRENGHTS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

-Număr  mare de cadre didactice titulare cu gradul didactic I şi 

II;  

-Un număr din ce în ce mai mare de elevi sunt antrenaţi în 

activităţile şcolii; 

 - Existenţa unui grup de elevi dornici de performanţă 

-Existența Asociației de părinți care s-a implicat în diverse 

activități extrașcolare. 

- Motivația scăzută pentru activitatea școlară în cazul unor elevi care nu au 

susținere din partea familiei; 

- O colaborare mai redusă între cadrele didactice de la ciclul primar și cel 

gimnazial; 

- Inerţia unor cadre didactice la schimbările provocate de reformă și la 

provocările învățământului modern.  

OPORTUNITĂŢI  (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINŢĂRI (THREATS) 

-Disponibilitatea unor cadre didactice pentru activitatea 

suplimentară; 

-Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor didactice în afara 

orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, 

diseminarea informaţiei, schimbul de bune practice 

-Atragerea părinților în activitățile extrașcolare 

-Scăderea populației școlare 

-Emigrarea temporară sau definitivă a părinţilor diminuează asistenţa familială şi 

supravegherea elevilor; 

-Atractivitatea scăzută pentru profesia de cadru didactic  

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

PUNCTE TARI (STRENGHTS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

-Dotarea sălilor de clasă şi a cabinetelor cu mobilier adecvat 

(mobilier modular), internet, calculatoare şi proiectoare, table 

interactive; 

-Investiții anuale facute de Primăria Fălticeni pentru 

modernizarea ambelor localuri ale școlii; 

-Gestionarea eficientă a fondurilor proprii și atragerea altor 

resurse financiare 

-Grupuri sanitare insuficiente pentru corpul principal al școlii raportat la 

efectivele de elevi; 

- Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă ale elevilor 

şi cadrelor didactice; 

- Lipsa unor spații necesare păstrării materialelor didactice, a unui spațiu 

multimedia și a unei magazii. 

 

OPORTUNITĂŢI  (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINŢĂRI (THREATS) 

-Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

-Posibilitatea acordării de burse pentru elevii cu probleme sau 

capabili de performanță. 

-Posibilitatea construirii unei cantine școlare pentru elevii de la 

SbS și nu numai.  

 

-Bugetul școlii nu acoperă necesarul de funcționare; 

-Fonduri insuficiente pentru achiziționarea unor echipamente și materiale 

didactice; 

-Numar mic de agenți economici care să fie interesați în sprijinirea școlii; 

 



RELAȚII COMUNITARE 

PUNCTE TARI (STRENGHTS) PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

-Existenţa parteneriatelor cu alte şcoli și instituții culturale din 

municipiu, din judeţ, din ţară; 

-Implicarea cadrelor didactice în organizarea sau desfăşurarea 

unor activităţi de voluntariat cu elevii: concursuri, tabere, centru 

de performanţă, şcoli de vară cu participarea elevilor din 

comunitate și nu numai. 

- Organizarea festivă a Zilelor Şcolii cu participarea 

personalităților locale și reflectarea acestora in mass-media.  

- Insuficienta promovare a ofertei şcolii/a rezultatelor școlii în comunitatea 

locală; 

-Insuficienta valorificare a parteneriatului cu părinții; 

- Unele cadre didactice nu se implică în stabilirea de relaţii de colaborare cu 

autorităţile locale sau cu unităţi de învăţământ din oraş/judeţ. 

 

 

OPORTUNITĂŢI  (OPPORTUNITIES) 

 

AMENINŢĂRI (THREATS) 

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii (Primărie, Biserică,  Poliţie, instituţii culturale); 

-Interesul sporit al unor unităţi de învăţământ și ONG-uri pentru a 

desfăşur 

a activităţi în parteneriat cu şcoala noastră. 

- Existența site-ului școlii și a unei comunități on-line ce 

promovează unitatea de învățământ. 

-Existența unor factori cu rol negativ asupra tinerilor de vârstă școlară; 

-Scăderea potenţialului de colaborare educaţională între şcoală şi familie datorită 

plecării părinţilor la muncă în străinătate sau a instabilității economice a acestora. 

 

VIZIUNEA:    

Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” își propune să fie o organizaţie dinamică şi flexibilă, care să ofere o educație de calitate, incluzivă și care să 

permită descoperirea de către  copil a propriei identități, exersarea autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine capabilă să se adapteze permanent 

cerinţelor unei societăţi moderne.  

MISIUNEA: 

Într-o lume în continuă schimbare, alături de familie şi comunitate, școala noastră vrea să asigure dezvoltarea liberă şi armonioasă a elevilor, să formeze 

personalităţi autonome şi creative, capabile de integrare socio-culturală şi profesională deplină, care să manifeste respect față de ei înşişi, faţă de cei din 

jurul lor şi față de mediul înconjurător, utilizând toate resursele umane și materiale ale școlii.  

OBIECTIVE ( ȚINTE) STRATEGICE 

I. Creșterea calităţii educaţiei şi a performanţei şcolare 

II. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie 

III. Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a școlii  

IV. Dezvoltarea relației școală-familie-comunitate  

V. Menținerea unui climat de siguranță fizică și psihică pentru asigurarea stării de bine 

 

 

 

 

 



Opțiuni strategice 

I

  

 

 

 

 

Creșterea calităţii educaţiei şi a performanţei şcolare 

Rezultat așteptat: Formarea continuă a cadrelor, îmbunătățirea rezultatelor la EN II, IV, VI, creșterea mediei la Evaluarea Națională, creșterea 

procentului elevilor care obțin premii la olimpiade și concursuri școlare. 

Modalități de evaluare: Chestionare, statistici 

II. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie 

Opțiunea curriculară  Opțiunea financiară și a 

dotărilor materiale 

Opțiunea investiției în 

resurselor umane 

Opțiunea relațiilor comunitare 

Derularea de activităţi de conştientizare şi 

prevenire a manifestărilor discriminatorii 

Asigurarea materialelor necesare 

desfășurării proiectelor propuse 

Formarea cadrelor în domeniul 

educației incluzive 

Implicarea partenerilor specialiști în 

activitățile desfășurate  

 

Rezultat așteptat: prevenirea cazurilor de discriminare, de abandon școlar 

Modalități de evaluare: număr de proiecte desfășurate, număr cadre didactice formate, statistică  

III.Îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a școlii  

Opțiunea curriculară  Opțiunea financiară și a 

dotărilor materiale 

Opțiunea investiției în resurselor 

umane 

Opțiunea relațiilor comunitare 

Întocmirea unui proiect pentru dotarea 

sălilor de clasă cu materiale 

didactice/tehnologie modernă 

Atragerea de fonduri 

extrabugetare 

Implicarea partenerilor sociali Colaborare cu Primăria și Consiliul 

Local 

Rezultat așteptat: dotarea sălilor de clasă cu materialdidactic/tehnologie modernă 

Modalități de evaluare: număr de table inteligente  achiziționate/alte materiale didactice 

V. Dezvoltarea relației școală-familie-comunitate 

Opțiunea curriculară  Opțiunea financiară și a dotărilor 

materiale 

Opțiunea investiției în resurselor 

umane 

Opțiunea relațiilor comunitare 

Inițierea unor proiecte/programe  

vizând dezvoltarea relațiilor 

școală-familie-comunitate 

Alocarea unei sume din bugetul 

școlii pentru desfășurarea proiectelor 

Planificareea și susținerea unor 

activități de suport 

educațional/consiliere pentru părinți 

Încheierea unor parteneriate cu 

diferite instituții 

Rezultat așteptat:Armonizarea ofertei educaționale cu cerințele comunității, implicarea partenerilor sociali în viaţa şcolii 

Modalități de evaluare: Număr proiecte inițiate, număr parteneri 

V. Menținerea unui climat de siguranță fizică și psihică pentru asigurarea stării de bine  

Opțiunea curriculară  Opțiunea financiară și a 

dotărilor materiale 

Opțiunea investiției în resurselor 

umane 

Opțiunea relațiilor comunitare 

Aplicarea unor proiecte și 

programe pentru creșterea calității 

educației 

Dotarea sălilor de clasă cu tehnică 

modernă 

 

Implicarea personalului didactic în 

activităţi de formare continuă 

 

Colaborarea cu ISJ și CCD în scopul 

formării continue 

 



Opțiunea curriculară  Opțiunea financiară și a 

dotărilor materiale 

Opțiunea investiției în resurselor 

umane 

Opțiunea relațiilor comunitare 

Organizarea activităților structurilor 

responsabile cu asigurarea 

securității și siguranței în unitate 

Alocarea unei sume din bugetul 

școlii pentru asigurarea  condițiilor 

de siguranță în școală 

Instruire pe teme de protecție și 

prevenire a situațiilor de risc 

Iniţierea unor proiecte de prevenție 

și intervenție  în parteneriat 

 

Rezultat așteptat:crearea unui climat pozitiv/empatic, sigur 

Modalități de evaluare:număr cazuri de violență/bullying, număr proiecte desfășurate 

 

 

 

 

 


