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ARGUMENT
“Daca te poarta gandul peste un an
Seamana un ogor
Daca te poarta gandul peste zece ani
Sadeste un pom
Daca te poarta gandul peste o suta de ani
Educa oamenii
Semanand ogorul vei recolta o data
Sadind un pom vei recolta de zece ori
Educand oameni vei recolta de o suta de ori!”
(poet anonim chinez)
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Cap.1.
Ethos. Prezentarea unităţii de învăţământ
1.1. Prezentarea unităţii şcolare
Începutul școlii în comuna Agapia trebuie căutat în cele două
mănăstiri, unde calugarițele trebuiau să cunoască citirea în chirilică a
cărților bisericești.
Şcolile din comuna Agapia sunt atestate documentar din anii 1860
Școala Văratec, 1859 școala din satul Agapia unde s-a folosit abecedarul
lui Ion Creangă,
în 1910 s-a inființat școala Filioara, iar cea din
Săcălusești 1908. În cei 130 de ani de existenţă, şcolile noastre au
asigurat instruirea şi educarea copiilor de pe raza comunei și comunele
limitrofe. Până în 1911 Școala Agapia a funcționat într-un local cedat de
mănăstire, după care s-a instalat într-un local propriu din cărămidă, cu
două săli de clasă, cancelarie și locuința pentru director, sistem Spiru
Haret. După reforma învățământului, Agapia a devenit un centru civic, aici
s-a inființat o școală gimnazială de 7 clase care a devenit școala

coordonatoare.
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Grigorescu” Agapia cât şi Structura
Filioara îşi recrutează populaţia şcolară
din satele componente ale
comunei. Deplasarea elevilor de la domiciliu spre şcoală se face cu
microbuzul şcolar , după un orar bine stabilit , în funcţie de orarul şcolilor.
Beneficiind de o pregătire de calitate, elevii şcolilor s-au remarcat
pe parcursul studiilor ulterioare. Printre absolvenţi se numără oameni
realizaţi, care poartă respect şcolii de ţară de la care au pornit pe drumul
vieţii.
Activitatea şcolară se desfăşoară în clase şi laboratoare înzestrate
modest, dar şi într-un cabinet modern AEL precum şi un CDI dotat să ofere
informaţii utile atât cadrelor didactice cât şi elevilor. Au fost realizate cu
eforturile Consiliului de administratie, ale colectivului de cadre didactice şi
ale părinţilor elevilor, dotate cu aparatura necesară şi planşe
reprezentative, în scopul unei bune asimilări a cunoştinţelor.
Profesorii şi elevii şcolii, foşti şi actuali, sunt mândri ca au avut
privilegiul de a învăţa şi de a gândi împreună cu o echipă plină de dragoste
către cunoaştere.
Deşi şcoala trece printr-o perioadă de transformări ţinând cont de
cerinţele Uniunii Europene și de descentralizarea şi eficientizarea
învăţământului, cultura organizaţională a şcolii Agapia este valoroasă,
puternică, bazată pe valorile educaţionale câştigate în timp, care îşi pun
amprenta pe activitatea curentă a şcolii. Putem afirma cu tărie că şcoala
noastră cunoaşte aşteptările comunităţii, îşi cunoaşte misiunea şi
realizează oferta educaţională, pe cât este posibil, în concordanţă cu
cerinţele comunităţii.
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1.2. Ethos/ Valori
Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ
promovează cu responsabilitate, prin cadrele didactice, personalul
didactic-auxiliar şi nedidactic, dar şi prin elevii săi, valori etice şi
profesionale:
- Responsabilitate morală, socială şi profesională
- Integritate morală şi profesională
- Respect şi toleranţă
- Onestitate şi corectitudine intelectuală
- Imparţialitate, independenţă, obiectivitate
- Cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ
- Autoexigenţă în exercitarea profesiei
- Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului
şcolii
1.3. Scopul Planului de dezvoltare instituţională
Scopul Planului de dezvoltare instituţională este de a asigura un
cadru coerent de prognoză a organizării şi funcţionării eficiente a
Şcolii Gimnaziale “Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ, prin
elaborarea clară a obiectivelor strategice şi a planului de
implementare a acestora.
Justificarea perioadei alese pentru elaborarea Planului de
dezvoltare instituţională
În contextul modificărilor legislative (Regulamentul de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar), Şcoala
Gimnazială “Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ a ales ca
implementare a Planului de dezvoltare instituţională perioada de 5
ani, ţinând cont şi de recomandarea Institutului pentru Ştiinţele
Educaţiei: „Planul de Dezvoltare Instituţională poate deveni un
instrument al schimbării şcolii româneşti, dacă se va face o repartiţie
echilibrată şi transparentă a obligaţiilor şi responsabilităţilor între
MECTS, ISJ, Primărie şi şcoală” (ISE, 2011).
Perioada aleasă pentru PDI, 5 ani, reflectă o perioadă optimă în
care se pot aplica strategiile alese, pot fi operaţionalizate anual
obiectivele generale şi specifice şi, mai ales, poate fi realizată analiza
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rezultatelor pe termen lung. De asemenea, perioada de 5 ani acoperă
cel puţin o legislatură a administraţiei publice locale care susţine
printr-un parteneriat public-privat dezvoltarea învăţământului privat.
Fundamentarea actualului PDI pe conţinutul PDI-ului anterior
În elaborarea PDI se ţine cont de structura şi conţinutul
Planului de dezvoltare instituţională anterior (2011-2015), dar şi de
rezultatele exprimate în Rapoartele de activitate ale anilor şcolari
anteriori. De asemenea, se iau în considerare Planurile manageriale
ale Directorului din anii 2013/ 2014 şi 2014/ 2015 şi planurile
operaţionale anuale anterioare.
În anul şcolar 2015/ 2016 s-a optat pentru revizuirea PDI,
pentru a corela obiectivele strategice ale Şcolii Gimnaziale “Nicolae
Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ cu direcţiile de acţiune ale ISJ,
dar şi cu schimbările survenite în reglementările legale din domeniul
educaţiei.
Planul de dezvoltare instituţională a fost elaborat de o echipă de
lucru coordonată de Director, formată din reprezentanţi ai Consiliului
de Administraţie şi Consiliul Reprezentativ al părinţilor pornind de la
analiza responsabilă a atuurilor şi slăbiciunilor interne, dar şi a
oportunităţilor şi ameninţărilor externe.
1.4. Prezentarea priorităţilor şi obiectivelor la nivel local/
regional/ naţional
Programul de guvernare 2012 – 2016 reflectă şi în acelaşi timp
armonizează o serie de principii ce fundamentează guvernarea
europeană: prudenţa macroeconomică şi responsabilitatea fiscalbugetară, respectarea dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine
plătită, la oportunităţi egale şi protecţie împotriva nedreptăţii şi
discriminării, combaterea sărăciei prin crearea locurilor de muncă şi
şanse egale pentru cei din mediul rural; principiul flexicurităţii, ce
asigură convergenţa între legislaţia muncii, politicile active de ocupare
şi bunăstarea socială a unei forţe de muncă flexibile; principiul
reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din
Uniunea Europeană, inclusiv prin preluarea solutiilor europene;
principiul protejării şi încurajării familiei, ceea ce înseamnă acces la
locuinţe decente, la educaţie şi sănătate de calitate, la infrastructuri
şi comunicaţii moderne, la mediu sănătos, la timp liber.
Acest Program de guvernare este expresia unei viziuni privind
viitorul României ca stat puternic si va fi sustinut de o strategie
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nationala de dezvoltare pe termen mediu si lung. El nu se reduce la
obiective şi măsuri sectoriale, ci conţine un proiect de societate menit
să refacă spiritul comunitar, să întărească solidaritatea şi să repună
instituţiile statului pe noi baze contractuale. Propunem aşadar o
bună guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi
mândria de a trăi în ţara lor (v. http://www.drp.gov.ro).
Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în
sistemele de educaţie şi formare profesională, participarea sporită la
toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi
profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice trebuie să
reprezinte, în viziunea Comisiei Europene, priorităţi avute în vedere
de statele membre pentru atingerea celor două ţinte în domeniul
educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective,
transpuse la nivel naţional, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a
şcolii la un nivel maxim de 11,3 % şi creşterea ponderii absolvenţilor
de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 26,7%.
Strategia de specializare inteligentă a Regiunii Nord-Est este
gândită să intervină la patru mari niveluri, dintre care prioritatea
orizontală 1 este „Dezvoltarea competenţelor de inovare în rândul
noilor generaţii”. Acest nivel este unul de bază, fundamental, absolut
necesar pentru reușita, pe termen lung, a tuturor celorlalte măsuri ale
strategiei. Aceasta deoarece el adresează atât problema mentalităților
– cele care creează contextul în care vor fi folosite echipamentele,
clădirile sau serviciile de inovare, cât şi problema competenţelor de
inovare, mai ales la nivelul generațiilor viitoare – cele care vor fi
beneficiare ale investițiilor prezente în inovare și responsabile pentru
gestionarea acestora în viitor.
La nivel regional, Consiliul Judeţean Neamţ a formulat o viziune
de dezvoltare socială şi economică prin valorificarea inteligentă şi
durabilă a resurselor umane şi naturale şi luarea de măsuri integrate
de incluziune socială şi de protejare a mediului înconjurător.
Misiunea Consiliului Judeţean Neamţ este de a deveni un garant al
folosirii eficiente a resurselor publice şi nucleul de coeziune al unei
administraţii eficiente şi moderne la nivel de judeţ, printr-un
management orientat spre populaţia judeţului. Consiliul Judeţean,
ca element de legătură între administraţîe, comunitatea locală şi
sectorul privat, va fi promotorul şi susţinătorul acţiunilor de
dezvoltare judeţeană. (v. http://www.cjneamt.ro/default.aspx).
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1.6. Prezentarea stadiului actual al resurselor
1.6.1.Cadrul instituţional şi administrativ
Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ
este o unitate de învăţământ preuniversitar acreditată şi face parte
din reţeaua şcolară naţională. Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu”
din Agapia, jud. Neamţ are personalitate juridică şi are conducere,
personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând,
în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională
şi decizională.
Managementul Şcolii Gimnaziale “Nicolae Grigorescu” din
Agapia, jud. Neamţ este asigurat in conformitate cu prevederile legale.
Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ este
condusă de Consiliul de Administraţie și de Director
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Şcolii
Gimnaziale “Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ se consultă,
după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral,
organizaţiile sindicale, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul
şcolar al elevilor precum şi cu autorităţile administraţiei publice
locale.
Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ
funcţionează pe baza Regulamentului Intern actualizat anual, iar
structura organizatorică este descrisă prin Organigramă. Conţinutul
Regulamentului Intern şi Organigrama sunt aduse la cunoştinţa
tuturor angajaţilor, elevilor şi părinţilor, în vederea asigurării
cunoaşterii, de către aceştia, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în
raport cu Şcoala Gimnazială “Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud.
Neamţ.
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1.6.2.

Performanţele elevilor

INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar
2014/ 2015
Nivel de
învăţământ
Preşcolar
Primar,
din care

Secundar
inferior
Gimnaziu,
din care

Anul şcolar

Număr de clase/
grupe

Număr de
copii / elevi

5
1

80
11

3
2
2
8
1
2
1
1
5

51
32
35
129
14
28
24
24
90

2014 / 2015
clasa
pregătitoare
cl. I
cl. a -II-a
cl. a -III-a
cl. a -IV-a
Total
cl. a -V-a
cl. a -VI-a
cl. a -VII-a
cl. a -VIII-a
Total

2014 / 2015

2014 / 2015

EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN ULTIMII 5 ANI

Nivel de învăţământ

Anul şcolar

Număr de
clase/ grupe

Număr de
copii / elevi

Preşcolar

2011/ 2012
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016

6
6
5
5
4

115
99
72
80
65

2011/ 2012
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
2011/ 2012
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016

6
6
8
8
6
7
5
5
5
6

106
109
134
129
117
123
106
103
90
95

Primar

Secundar inferior
Gimnaziu
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Situaţia la învăţătură

Elevi rămaşi
Elevi înscrişi
la sfârşt de an
început de an
an

Nivelul

Promovaţi

Repetenti

Procentul de
Promovabilitate

Retrasi

Clasa
pregatitoare

11

10

10

-

-

100%

Clasa I

51

49

49

-

-

100%

Clasa aII-a

-

-

-

-

Clasa a III-a

32

33

33

-

-

100%

Clasa aIV-a

35

35

35

-

-

100%

Total

129

127

127

-

-

100%

Clasa aV-a

14

14

14

-

-

100%

Clasa aVI-a

28

26

26

-

-

100%

Clasa a VII-a

24

23

23

-

-

100%

Clasa aVIII-a

24

24

24

-

-

100%

Total

90

87

87

-

-

100%

-

-

Absenteismul şi abandonul şcolar
În anul școlar 2015-2016 elevii Humă Mario Angelo și Bălțătescu Alexandru
Constantin, au un număr mare de absențe.

Evaluarea naţională
a) limba şi literatura română

Anul

Nr.
note
între
1–
1,99

%

2011

-

-

-

--

-

-

2012

-

-

11

1
2

3

1
3
4

3

2013

4
1
2

2014

9

Nr.
note
între
2–
2,99

%

3
9

Nr.
note
între
3–
3,99

%

9
18

Nr.
note
4–
4,99

1
3
-

%

3
8
-

Nr.
note
5–
5,99

%

5

2
5
3
1

14
9
5

10

Nr.
note
6–
6,99

8
4
4
3

%

22
11
12
14

Nr.
note
7–
7,99

6
4
5
1

%

16
11
15
5

Nr.
note
8–
8,99

10
9
7
6

%

27
25
20
27

Nr.
note
9–
9,99

8
6
8
2

%

22
17
23
9

Nr.
note
10

2
2
1

%

5
6
4

1

2015

4

2

2

8

1

4

3

13

2

8

3

Nr.
note
între
3–
3,99

%

Nr.
note
4–
4,99

%

Nr.
note
5–
5,99

%

Nr.
note
6–
6,99

%

Nr.
note
7–
7,99

8

13

6

25

4

17

-

-

Nr.
note
8–
8,99

%

Nr.
note
9–
9,99

%

Nr.
note
10

%

b) matematica
a)

2011
2012
2013
2014
2015

Nr.
note
între
1–
1,99

1
4

%

3
17

Nr.
note
între
2–
2,99

1
3

%

5
13

7
4
1
1

19
11
5
4

1.6.3.

1
8
6
4
2

7
9
2
4
2

3
22
17
18
9

19
25
6
18
9

9
4
5
4
1

24
11
14
18
4

8
2
9
4
3

%

22
6
26
18
13

6
2
2
1
4

16
6
6
5
18

5
3
5
3
3

13
8
14
13
13

Resurse umane

Personalul didactic:

Număr de
norme
didactice
/ posturi

Anul şcolar

Număr total
de cadre
didactice

2011/ 2012

27

23.38

2012/ 2013

23

20.88

2013/ 2014

25

21.66

25

22.49

2014/ 2015

2015/ 2016

22

18.94

Număr de cadre
didactice cu
norma de bază
în unitatea de
învăţământ/
procent din
număr de
persoane

Număr de
titulari/procent
din număr de
norme /
posturi

Număr de
cadre
calificate /
procent din
număr de
cadre
didactice

23
85.18 %
21
91.30 %
21
84 %

22.12
94.61 %
20.88
100 %
19.33
89.24 %

27
100 %
23
100 %
25
100 %

22

20.27

25

88 %

90.12 %

100 %

18

17.72

22

81.81 %

93.55 %

100 %
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Modalitatea angajării
pe post*
(titularizare, detaşare,
suplinire,
transfer;exprimare
numerică şi
procentuală)

24 tit / 3 supl
88.88 % / 11.12 %
23 tit
100 %
21 tit / 4 supl
84 % / 16 %
21 tit / 1 detasat /
3 supl
84 % / 4 % / 12 %
19 tit / 1 detasat /
2 supl
86.36 % / 4.54 % /
9.1 %

1
1
1
-

3
3
3
-

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr
personal
didactic
necalificat

Număr personal didactic calificat
Anul şcolar
Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu definitivat

Fără
definitivat

-

2011/ 2012

-

15

5

7

-

-

2012/ 2013

-

14

3

6

-

-

2013/ 2014

-

14

4

5

2

-

2014/ 2015

-

16

3

4

2

-

2015/ 2016

-

14

4

3

1

-

Personalul didactic auxiliar - număr pe categorii în anul şcolar 2014/ 2015
Numărul de personal este:

Categorie de personal

Număr
de
persoane
încadrate

Număr de
norme pentru
fiecare
categorie de
personal

sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea
categoriei respective
de personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal

Secretar

1

1

-

1

-

Administrator financiar

1

1

-

1

-

Administrator patrimoniu

-

-

-

-

-

Laborant

-

-

-

-

-

Tehnician

-

-

-

-

-

Informatician

-

-

-

-

-

Bibliotecar

-

-

-

-

-

TOTAL

2

-

-

2

-
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Personalul didactic auxiliar- total – evoluţia în ultimii 5 ani
Numărul de personal este:
sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea
categoriei respective
de personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal

Anul şcolar

Număr de persoane
încadrate

Număr de
norme pentru
fiecare
categorie de
personal

2011/ 2012

2

2

-

2

-

2012/ 2013

2

2

-

2

-

2013/ 2014

2

2

-

2

-

2014/ 2015

2

2

-

2

-

2015/ 2016

2

2

-

2

-

Personalul nedidactic (număr pe categorii):
Numărul de personal este:

Categorie de personal

Îngrijitori
Muncitori întreţinere
Fochist
Paznic
Sofer
TOTAL

Număr de
persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

5
1
6

3,5
1
4,5

3
-

la nivelul
normativelor
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

peste normativele
privind încadrarea
categoriei respective
de personal

2
1
3

3

-

Personalul nedidactic- total – evoluţia în ultimii 5 ani
Numărul de personal este:

Anul şcolar

Număr de persoane
încadrate

Număr de
norme pentru
fiecare
categorie de
personal

2011/ 2012

7

6

13

sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea
categoriei respective
de personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal

2

5

-

Numărul de personal este:
sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea
categoriei respective
de personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal

Anul şcolar

Număr de persoane
încadrate

Număr de
norme pentru
fiecare
categorie de
personal

2012/ 2013

7

6

2

5

-

2013/ 2014

7

6

2

5

-

2014/ 2015

6

4,5

3

3

-

2015/ 2016

5

3,5

3

2

-

1.6.4.

Resurse materiale şi financiare

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
crt.
1.

Număr
spaţii
16

Tipul de spaţiu
Săli de clasă /grupă

Suprafaţă (mp)
768

2.

Cabinete*

-

-

3.

Laboratoare*

2

25

4.

Ateliere*

-

-

5.

Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport*

2

160

6.

Spaţii de joacă *

3

1000

23

1953

Număr
spaţii

Suprafaţă (mp)

1

48

-

-

Total

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.
crt.
1.

Tipul de spaţiu
Bibliotecă şcolară / centru de informare şi
documentare

2.

Sală pentru
servit masa*

3.

Dormitor *

-

-

4.

Bucătărie *

-

-

5.

Spălătorie *

-

-

6.

Spaţii sanitare*

1

24

7.

Spaţii depozitare materiale didactice

3

TOTAL

48
120
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.
crt.
1.

Secretariat

Număr
spaţii
1

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

1

30

3.

Contabilitate

-

-

4.

Birou administraţie*

-

-

TOTAL

2

42

Tipul de spaţiu

 Populaţie şcolară : 277 prescolari + elevi

Aceştia sunt repartizaţi astfel:
 Preşcolari 3 – 6 ani – 65 copii din care:
- 3 ani: 10 copii din care 5 băieţi şi 5 fete
- 4 ani: 26 copii din care 17 băieţi şi 9 fete
- 5 ani: 22 copii din care 9 băieţi şi 13 fete
- 6 ani: 7 copii din care 5 băieţi şi 2 fete
 Clasele I – IV : 117 elevi din care:
- Clasa pregătitoare : 27 elevi din care: 11 băieţi şi 16 fete
- Clasa a I-a : 11 elevi din care: 5 băieţi şi 6 fete
- Clasa a II-a : 47 elevi din care: 24 băieţi şi 23 fete
- Clasa a IV-a : 32 elevi din care: 17 băieţi şi 15 fete
 Clasele V – VIII : 95 elevi din care:
- Clasa a V-a : 32 elevi din care: 24 băieţi şi 8 fete
- Clasa a VI-a : 13 elevi din care: 5 băieţi şi 8 fete
- Clasa a VII-a : 27 elevi din care: 13 băieţi şi 14 fete
15

Suprafaţă (mp)
12

-

Clasa a VIII-a : 23 elevi din care: 13 băieţi şi 10 fete

Gădiniţa Sacalusesti
1gr.
1 cl.
Scoala Agapia
2.gr.
4 cl.

Scoala Filioara
1 gr.
6 cl.

TOTAL
15

16

Total,
din care

PREG.

I

II

4

-

-

-

Scoala Agapia

4

-

Scoala Filioara

6

1

Școala primară

1

-

NR.
CLASE/NIVEL
Grupe Grădiniţă

0.50 0.50

-

1

0.50 0.50

IV V VI VII VIII
-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Sacalusesti

REZULTATE - SCOLARIZARE

Rata abandonului scolar
-0Rata de promovabilitate
-100%-

Frecventa abaterilor
-0,5%

Promovabilitate
la testele nationale:
- Agapia-64,70%
- Filioara-89,47%

Rata de absolvire
– 100%

Ponderea elevilor
cu rezultate bune si foarte bune
-80%

Rata continuarii studiilor
-100%:
-liceu-82%
--SAM-16%

PROMOVABILITATE TESTE – FILIOARA 66.66 %
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Număr de cadre didactice: 22
Încadrarea personalului didactic este realizată după cum urmează:

- Învăţământ preprimar - 4
- învăţământ primar –
6
- învăţământ gimnazial – 12
o nr.cadrelor didactice cu performanţe în activitatea
didactică / ştiinţifică şi competiţională – 80 %

Din care:
Cadre
Didactice

Total

cu

cu

cu

Gr. I

Gr. II

Def.

suplinitori
calificaţi

Suplinitori
necalificaţi

Titulari

Educatoare

4

4

-

-

-

-

4

Învăţători

6

5

-

-

1

-

5

Profesori

12

5

4

3

-

-

11

18

NICOLAE GRIGORESCU
1838 - 1907













1 grădiniţa
8 săli de clasă
1 laboratoar fizică - chimie
1 cabinet lb.
română
1 sală sport
1 teren sport
1 laborator A.E.L
1 lot şcolar
1 cancelarie
1 sală secretariat
1 birou director






1 bucăţi Pentium III clasa IV
2 Pentium IV – administrativ
5 calculatoore conectate la internet
11 calculatoare A.E
: peste 4691 volume




şcoala dispune de mijloace de
învăţământ depăşite dar utile
mobilier nou
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Baza didactico-materiala
1 grădiniţă
8 săli clasa
2 laboratoare:
-fizică-chimie
-A,E.L.
1bibliotecă3282 volume
1 sala festivităţi
1 sala sport
1 teren sport
1 cancelarie
1 birou
Şcoala dispune de mijloace de
invăţământ

Cele trei lucruri esentiale pentru a infaptui ceva care
sa merite osteneala sunt munca staruitoare, perseverenta si
20
bunul simt. (Thomas Edison)

Şcoala dispune de mijloace de
invăţământ dar şi de:
- 1 clădire şcoală nouă
- 3 sali de clasa
- 1 sală sport
- 1 cancelarie

Școala dispune de
mijloace de învăţământ la
fel ca şi şcoala din Văratec
cu:
- 1 clădire şcoala nouă
- 3 săli de clasă
1 sala sport
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Anul 2016

CONSILIUL LOCAL:
- cheltuieli salariale – 799.500 lei
- cheltuieli materiale – 99.900 lei
- burse cociale – 6 mii lei
- incvestitii – 600 mii lei
- navetă- 10 mii lei

DONAŢII – SPONSORIZĂRI:
- pentru ajutorarea copiilor proveniţi din familii
cu putere economică slabă, procurarea de obiecte
de inventar, materiale sportive , premii, cadouri
pentru sărbătorile de iarnă, etc. :
peste 2.000 lei - anual

PROIECTE:
- pentru dotarea bibliotecilor cu cărţi, dischete,
casete video, C.D.-uri ,etc. peste 3 000 lei – anual
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ARIA CURRICULARĂ/
DISCIPLINA
I.Limbă şi comunicare
A.Limba şi literatura română
B.Limba franceză
C,Limba engleză
D.Limba latină
II.Matematică şi ştiinţe ale
Naturii
1.Matematica
2.Ştiinţe ale naturii
3.Fizică
Chimie
Biologie
III. Om şi societate
1. Educaţie civică
Cultură civică
2. Istorie şi geografie
Istoria românilor
Geografia românilor
3. Religie
IV. Arte
1. Educaţie plastică
2. Educaţie muzicală
V. Educaţie fizică şi
sport
VI. Tehnologii
1. Abilităţi practice
2. Educaţie tehnologică
VII. Consiliere şi orientare
Discipline opţionale
Nr. ore pe săptămână

I
8

II
8

III
8

IV
8

V
9

VI
8

VII
8

VIII
9

8
-

8
-

6
2
-

6
2
-

5
2
2
-

4
2
2
-

4
2
2
-

4
2
2
1

5
4
1
1

4
4
1

5
4
1
2

5
4
1
4

5
4
1
3

8
4
2
2
3

10
4
2
2
2
4

9
4
2
2
1
6

1
2

1
2

1
1
2

1
1
1
1
2

0
2
1
2

0
2
1
2

1
2
1
2

1
2
2
1
1

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

0,5
0,5
1

1
1
0
1

1
1
0
1

1
1
0
1

1
1
0
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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19

21

23

24

26

29

29
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Dacă înainte profesorul putea decide doar în privinţa strategiilor didactice şi a
evaluării interne, acum el decide în legătură cu :
- manualul folosit în clasă;
- tipul de curriculum pe care îl propune elevilor ( aprofundare,
extindere, opţionale );
- instrumente de evaluare internă;
- numărul de ore alocat unui obiect de studiu.
Introducerea curriculum-ului la decizia şcolii în practica educaţională aduce
cu sine schimbări importante.
Şcoala are posibilitatea de a-şi proiecta trasee educaţionale alternative,
folosind la parametrii maximi resursele umane şi materiale de care dispun.

Clasele I – IV

Ed. Financiară

Clasele V – VIII
Sportul - calitatea vieții
Minuni fizice și materiale
Fenomene meteorologice
Istoria Fizicii
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familii cu nivel de şcolarizare general şi mediu, din mediul
rural;
un procent important pensionari;
familii cu venituri modeste;
persoane fără ocupaţie sau plecaţi la muncă în
străinătate.
Comuna Agapia se constituie ca zonă economică defavorizată.
Atitudinea elevilor faţă de oferta educaţională este pozitivă.
Nu se semnalează cazuri de deviere comportamentală.

Foştii sau actualii profesori sunt cunoscuţi şi recunoscuţi
pentru performanţele elevilor pe care i-au îndrumat, pentru
activitatea lor metodico-ştiinţifică, pentru calitatea activităţii de
predare-învăţare-evaluare. Se evidenţiază preocupări consecvente
pentru sprijinirea tuturor elevilor, cu eforturi suplimentare pentru cei
cu dificultăţi în învăţare. Un interes deosebit se constată faţă de
activitatea de formare continuă, atât pe plan local, cât şi judeţean.

Relatiile interpersonale sunt în general, bazate pe colaborare,
deschidere, comunicare. Vom reveni asupra acestui punct în
paragraful referitor la Cultura organizaţională.

Directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate

prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului
educaţional, au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu
alte şcoli din judeţ, cu organizaţii/instituţii, cu comunitatea locală.
Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu.
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şanse egale,
cooperare,
munca în echipă,
respect reciproc,
toleranţă şi respect interetnic,
ataşamentul faţă de tradiţie, familie, copii,
respectul pentru profesie,
libertate de exprimare,
receptivitate la nou,
creativitate, entuziasm,
dorinţă de afirmare,
dorinţa de cultivare a imaginii şcolii în cadrul
comunităţii.
Colectivul didactic este activ în înlăturarea eventualelor tendinţe
de elitism profesional, individualism, competiţie neprincipială,
intelectualism, rutină, conservatorism şi automulţumire.
Conducerea şcolii a elaborat acest regulament care cuprinde
norme privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice.
În ceea ce priveşte climatul organizatiei scolare, am putea spune că
este :
un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt
de angajare a membrilor instituţiei şcolare;
este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile
dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect
şi de sprijin reciproc.
:
ascultă sugestiile colegilor,
face aprecieri frecvente, discrete şi sincere la adresa acestora,
le respectă competenţa,
le oferă o largă autonomie,
îi sprijină şi evită un control strict birocratic,
încurajează spritul de echipă.
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Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi
în conduita cadrelor didactice.

are o asezare fizico-geografica aparte, cu sate
inchegate, cu oameni harnici si dornici de a-si construi gospodarii
din ce in ce mai frumoase si mai moderne, cu doua lavre
manastiresti care s-au dezvoltat incepand cu secolul al XIV-lea.
Frumusetea peisajului a atras inca din secolul trecut personalitati
importante ale culturii si artei romanesti; B.P.Hajdeu si fiica sa Iulia,
I.L.Caragiale, B. St. Delavrancea, Al. Vlahuta, N. Grigorescu, G.
Cosbuc, C. Stere si altii.
Comuna Agapia este aşezată in partea de nord a judetului
Neamt. Asezarea comunei trebuie privita ca facad parte din doua
unitati fizico-geografice: in partea de
de vest se gaseste zona
montana, iar in partea de est, comuna este situata in zona central
vestica a depresiunii subcarpatice Ozana Topolita (Depresiunea
Neamtului).
Comuna Agapia este taiata de meridianul de 26 grade si 18
minute longitudine estica ce trece aproximativ prin Manastirea
Varatec si paralela de 47 grade si 10 minute latitudine nordică, ce
trece aproximativ prin Mânăstirea Agapia.
Comuna Agapia se găseşte la o altitudine de 500-800 m, la pola
muntilor Stânişoarei.
sa numără 4615 de locuitori.
Nivelul de dezvoltare socio-economică este scăzut, fapt datorat şi
condiţiilor geo-climatice: 70 % păşuni şi fâneţe, 30 % suprafeţe
arabile, activitate economică irelevantă.
Ocupaţiile de bază a locuitorilor sunt agricultura şi creşterea
animalelor, activităţi preponderent de subzistenţă, din care se obţin
venituri foarte mici. Foarte puţini lucrează în domeniul forestier.
Oamenii muncesc din greu pentru a-şi întreţine familia şi se preocupă
de educarea copiilor, interesaţi fiind de şcoală. Nivelul de trai scăzut,
determină preocuparea zilnică de asigurare a minimului de
subzistenţă.
Au început să se dezvolte activităţile de turism . s-au construit
pensiuni turistice , s-au modernizat locuinţe. Această activitate poate
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constitui o nouă sursă de venit şi de orientare şcolară în domeniul
turismului.
sunt preocupate de dezvoltarea economică
şi socială a comunei, de rezolvarea problemelor şcolii, căutând să
identifice fondurile suplimentare necesare pentru o finanţare
apropriată nevoilor învăţământului.
sunt conştienţi de necesitatea educaţiei şi a formării
profesionale, majoritatea optând însă pentru parcursul liceal,
Datorită dificultăţilor materiale în perspectiva continuării studiilor şi
a unei lipse de motivaţie, sub presiunea dorinţei de ocupare timpurie
a unui loc de muncă multi dintre ei nu urmeaza studii superioare.
sunt motivaţi în a asigura copiilor o educaţie
sănătoasă şi fac eforturi în acest sens. Colaborează eficient cu şcoala,
participă la activităţile de informare reciprocă, corectă, iau în
considerare sfaturile de orientare şcolară şi profesională.
în
acest
context,
se
preocupă
de
eficientizarea procesului de învăţământ, de motivarea elevilor pentru
învăţătură, de crearea unui tineret capabil să se descurce în ton cu
cerinţele actuale ale societăţii, deschise schimbărilor ce survin acum,
odată cu integrarea europeană.
Pentru rezolvarea majorităţii problemelor se pune în discuţie
necesarul de fonduri şi în această direcţie ne preocupă identificarea
de fonduri suplimentare pentru finanţare mai apropiată de nevoile
comunităţii, pe nevoile învăţământului. Aceasta presupune elaborarea
unor planuri concrete în vederea îmbunătăţirii resurselor materiale şi
financiare.
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom
apela la metoda (tehnica) SWOT și analiza Pest(e), analizând atât
mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere :
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A. Factori Politico-Legali

Politic

a) Legislaţia muncii:


permite angajarea de către şcoala a personalului calificat şi a specialiştilor

pentru


compartimentele deficitare ;
nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe

scăzute .
b) Activitatea partidelor politice


toate partidele politice promovează măsuri si politici educaţionale menite

să continue dezvoltarea si modernizarea sistemului ;


lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanţei partidelor

la guvernare.


stimularea creşterii natalităţii prin facilităţile acordate mamelor pentru

creşterea copiilor.
c) Activitatea de lobby


părinţii reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor şcolii şi a

performanţelor instructive-educative


cadrele didactice

prezentând

principalele

colaborează în cadrul comisiilor la nivelul şcolii
realizări

în

activitatea

instructiv-educativă

şi

performanţele obţinute de elevi.

B.Factori econimici
a) Activitatea economică

Economic



reducerea activităţii economice influenţează bugetele familiilor cu copii;



apariţia unor firme private oferă oprtunităţi de sponsorizare a şcolii;

b) Politica monetară şi valutară


fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valorile de referinţă afecteză

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


la nivel local politica 29
bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele

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


scăderea veniturilor familiei generează demotivarea elevilor.

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


atitudine pozitivă faţă de muncă a majorităţii elevilor si părinţilor.

b) Rata natalităţii:

Social



scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolară crează

probleme de încadrare cu personalul didactic.
c) Nivelul educaţional


majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire medie şi superioară.



implicarea scăzută a părinţilor în actul educaţional;



prejudecăţile familiilor privind sistemul de învăţamânt din mediul rural;

 lipsa spiritului comunitar
 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială
D.Factori tehnologici
a)Dotarea, baza materială

Tehnologic



Dotarea şcolilor cu reţele de calculatoare cu server în laboratorul SEI şi
implementarea sistemului AeL;



Acces la televiziunea prin cablu şi alte dotări multimedia;



Acces informaţional prin INTERNET favorizează circulaţia liberă a
informaţiei în spaţiul european va influenţa pozitiv schimbarea
mentalităţii, inclusiv în ceea ce priveşte actul educaţional.

Ecologic





activitatea şcolii afectează în mică măsură mediul înconjurător;
proiectele realizate în şcoală favorizează educaţia pentru respectare
mediului;
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2.1. Diagnoza mediului extern - analiza PEST
2.1.1. Factorii politici
Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii
ca principală instituţie de educaţie, iar politica educaţională la nivel
regional şi local este orientată spre dezvoltarea relaţiilor de colaborare între
instituţiile locale şi şcoala noastră cu scopul descentralizării şi flexibilizării,
a descongestionării activităţii.
Contextul european
Strategia EUROPA 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi
incluzivă propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a
Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza
economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă,
productivitate şi coeziune socială.
În document este propusă abordarea tematică a reformelor
concentrată pe 3 priorităţi interdependente stabilite la nivelul statelor
membre:
Creştere inteligentă: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere
şi inovare
Creştere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive,
eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice
Creştere inclusivă: Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi
socială
Context naţional:
Programul de guvernare 2013-2016 reprezintă platforma-cadru
pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României,
în concordanţă cu politicile Uniunii Europene, având ca priorităţi realizarea
unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri
ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială.
În capitolul Educaţie, Programul de guvernare 2013-2016 se pliază
pe priorităţile Comisiei Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi
sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare
profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare
mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor
didactice în vederea atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional
fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt:
 reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de
10%;
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 creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de
30-34 ani la cel puţin 40%.
Respectând principiul subsidiarităţii, Guvernul şi Ministerul
Educaţiei vor da curs acelor politici care vor permite o mai bună gestionare
la nivel micro a resurselor publice, în raport cu obiectivele educaţionale şi
de dezvoltare regională pe care le au
de îndeplinit.
Descentralizarea nu se poate face însă fără întărirea legislaţiei privind
responsabilitatea publică şi fără protejarea instituţiilor de învăţământ de
interferenţele politicului. Aceste măsuri vor asigura întărirea ataşamentului
comunităţilor locale faţă de activităţile care au loc în şcoală, asigurarea
stabilităţii cadrelor didactice şi a echipelor de management şcolar şi
creşterea gradului de transparenţă.
V. http://www.drp.gov.ro.
2.1.2. Factorii economici
În descrierea mediului economic al regiunii Nord-Est, un indicator
relevant îl reprezintă Produsul Intern Brut Regional (PIBR), respectiv
ponderile sectoarelor economice (agricultură, industrie, comerţ, construcţii,
servicii) în acesta.
În anul 2008 PIBR a avut o valoare de 54940,9 milioane lei preţuri
curente, acesta reprezentând 10,6% din Produsul Intern Brut Naţional
(PIBN). Cât priveşte PIBR/locuitor acesta este 14772,6 lei/loc ceea ce
reprezintă 61,72% din PIB/loc la nivel naţional.
Privind contribuţia la formarea PIBR în 2008 serviciile şi-au adus
cea mai mare contribuţie cu 59,6%, urmate de industrie cu 18.8% şi
agricultură cu 10,4%. In servicii, aportul este asigurat în principal de
servicii publice (sănătate, învăţământ, administraţie publică), tranzacţii
imobiliare, transport-comunicaţii, comerţ şi construcţii.
In perioada 2002-2008, se constată că există o tendinţă de scădere a
ponderii agriculturii şi industriei la formarea PIBR (contribuţia agriculturii
a scăzut cu aprox. 45% iar cea a industriei cu circa 18%) şi o creştere a
contribuţiei serviciilor la acesta (aprox. 60%), şi a ponderilor deţinute de
construcţii, tranzacţii imobiliare şi comerţ.
Urmare a crizei economice şi financiare, în anul 2009 investiţiile
brute în domeniile şi subdomeniile economiei au scăzut faţă de anul
precedent. Subdomeniile în care s-au înregistrat scăderi semnificative sunt
următoarele: industria prelucrătoare (aprox. 40%), producţia de energie
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electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (96%), construcţiile
(49%), comerţul (37%), hoteluri şi restaurante (50%), informaţii şi
comunicaţii (66%), învăţământ (80%).
Ca pondere în totalul de investiţii brute se constată o creştere a
ponderii investiţiilor brute, în sănătate şi asistenţă socială (de la 0,46% la
0,90%), în distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare (de la 3,37% la 5,41%) şi în industria extractivă (de la
0,77% la 1,03%).
Agricultura şi silvicultura au înregistrat ca pondere o scădere
constantă, ajungând în 2008 la o valoare a ponderii de cca. 60% din
valoarea aferentă anului 2002. De asemenea, ponderea industriei a scăzut
într-o mai mica măsură în perioada analizată.
Construcţiile, ca pondere au avut o evoluţie – per total perioadă –
ascendentă, iar serviciile, în totalitatea lor au crescut cu aprox. 11,9
puncte procentuale. In cadrul serviciilor, subsectoarele: comerţ, hoteluri şi
restaurante şi transport, depozitare şi comunicaţii au cea mai importantă
pondere (aprox. 70% din total servicii).
Judeţul Neamţ dispune de un potenţial turistic ridicat, prin
resursele naturale, patrimoniul cultural şi arhitectural, staţiunile turistice,
etc. Judeţul deţine 552 de monumente, din care 109 de interes naţional.
Acestea includ situri arheologice, clădiri de interes istoric si arheologic,
case memoriale.
O alta formă importantă de turism este cel ecumenic. Mănăstirea
Neamţului cunoscută sub numele „Înălţarea Domnului” ridicată în timpul
lui Ştefan cel Mare în 1497 a fost un vestit lăcaş de cultură, Mănăstirea
Agapia a fost pictată în 1858 de Nicolae Grigorescu şi cuprinde un muzeu
cu piese de artă religioasă din sec. XVI-XIX. Mănăstirea Văratec, construită
în 1785 de maica Olimpiada, are tradiţia ca multe fete din familii boiereşti
să se călugărească în acest lăcaş. Mănăstirea Secu adăposteşte mormântul
lui Nestor Ureche, iar mănăstirea Sihăstria este o veche vatră de călugări
sihaştri. De asemenea, sunt cunoscute Schitul Sihla, biserica mănăstirii
Horaiţa, cu o formă mai puţin obişnuită, având un acoperiş ce conţine opt
turle şi mânăstirea Bistriţa, unde se găseşte mormântul lui Alexandru cel
Bun. Biserica "Naşterea Maicii Domnului" a Mănăstirii Tazlău se numără
printre cele mai importante monumente ale judeţului Neamţ. Primul
document care menţionează despre aceasta mănăstire este datat din
30.10.1458. Biserica "Naşterea Maicii Domnului" de la Tazlău este una
dintre ctitoriile monumentale ale lui Ştefan cel Mare.
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Deşi judeţul Neamţ are un potenţial turistic deosebit se constată o
scădere a numărului de turiştii sosiţi în judeţul Neamţ, efect probabil al
crizei economico-financiare. Aceeaşi tendinţă se regăseşte şi în evoluţia
duratei medii de şedere.
(v. PLAI Neamţ 2011-2020)
2.1.3. Factorii sociali
În perioada 2002-2009 la nivel judeţean se observă o tendinţa de scădere a
populaţiei ocupate active ; astfel de la 206.300 de persoane în 2002 s-a
ajuns la 188.300 de persoane ocupate în 2009, respectiv o scădere de
8,7%. Pe domenii de activitate scăderea cea mai accentuată s-a înregistrat
în agricultură 20.000, iar creşterea cea mai semnificativă în sfera serviciilor
12.000 de persoane.
Pe primul loc ca pondere a populaţiei ocupate se situează
agricultura; chiar dacă numărul celor cuprinşi în acest sector a scăzut an
de an, respectiv de la 102.200 de persoane (49,5%) în 2002 la 82.200 de
persoane (42,4)% în 2008. În 2009, ponderea a fost de 43.8% peste media
la nivel de regiune NE şi evident peste media la nivel de ţară, în dauna
celorlalte activităţi ale economiei naţionale.
Pe poziţia a II-a se situează serviciile care la nivelul judeţului Neamţ
s-au dezvoltat continuu de la 52.900 (25,6%) în 2002, la 66.500 (34,3%) în
2009. În cadrul serviciilor pe prima poziţie se află comerţul cu o pondere de
24,7% pentru anul 2007. Şi pentru acest sector economic se constată
trendul ascendent al celor cuprinşi în acest sector de activitate.
Transporturile şi tranzacţiile imobiliare cu 3% respectiv 3,3%, vin imediat
în urma comerţului, cu creşteri de 0,7 respectiv 1,5%. O creştere sensibilă
se resimte în domeniul hoteluri şi restaurante, de la 0,9% în 2002 la 2% în
2009, datorită dezvoltării zonelor turistice din judeţ. Concomitent trebuie
redusă şcolarizarea în domeniile cu profil tehnic, excepţie făcând
construcţiile.
Din evoluţia numărului mediu al salariaţilor pe activităţi ale
economiei în perioada 2002-2009, se observă o descreştere a numărului
mediu de salariaţi. În judeţul Neamţ a crescut numărul de salariaţi în
domeniul Servicii, predominant fiind Comerţul cu 12.000 de persoane. În
domeniul Industrie numărul salariaţilor a scăzut de la 44.600 de persoane
în 2002, la 32.700 în anul 2009, de asemenea în domeniul Agricultură şi
Silvicultură numărul salariaţilor a scăzut de la 102.200 de persoane la
82.500 de persoane pentru aceeaşi perioadă.
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Deşi anul 2009, a fost un an de criză numărul salariaţilor nu a
scăzut semnificativ, comparativ cu anii anteriori respectiv perioada 20042008, descreşterea a avut loc în domeniile Industrie, Agricultură şi
Silvicultură şi Construcţii, dar a fost o creştere importanta a numărului
salariaţilor în Domeniul Serviciilor, ceea ce a atenuat într-o oarecare
măsură efectul crizei economice la nivelul judeţului.
(v. PLAI Neamţ 2011-2020)
2.1.4. Factorii tehnologici
In cea ce priveşte infrastructura de transport, judeţul Neamţ este
caracterizat printr-o infrastructura relativ dezvoltată. Lungimea drumurilor
publice din judeţ este de 1867 de km, din care 423 de km sunt drumuri
naţionale. Procentul drumurilor modernizate este destul de scăzut, fiind de
25,1% pentru total drumuri publice si 97,1% din drumuri naţionale.
Densitatea drumurilor publice este de 31,7 km drum/100 km2 teritoriu,
valoare uşor scăzută faţă de media regională de 36,7 de km drum/100 km2
teritoriu. In cazul infrastructurii de transport pe căi ferate se constată o
diferenţă semnificativă între densitatea căilor ferate la nivel de judeţ (29,3
km/1000 km2 teritoriu) şi cea la nivel regional (43,9 km/1000 km2
teritoriu).
Din totalul de 349 de localităţi, 50 sunt conectate la sistemul de
distribuţie a apei potabile (14,3% - 2009), doar 14 au sistem propriu de
canalizare (4%), 16 sunt conectate la reţea de distribuţie a gazelor naturale
(4,5%) şi doar 3 în care se distribuie energie termică (0,8%).
In ceea ce priveşte comunicaţiile, numărul abonamentelor de
telefonie fixă este de 102312 în anul 2009, în creştere cu 12,8% faţă de
2005.
(v. PLAI Neamţ 2011-2020)
2.1.5. Factorii ecologici
Sistemul de Gestionare a Apei Neamţ acoperă aproape întreaga
suprafaţă a judeţului, cu excepţia părţii estice care este acoperită de
bazinul hidrografic al Râului Bistrița. Lungimea reţelei hidrografice
codificate a Judeţului Neamţ este de 2150 km; există un număr de 39 de
baraje folosite pentru producţia de electricitate, pescuit şi protecţie
împotriva inundaţiilor. Volumul total al acestor acumulări este de
1306,546 milioane m3.
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Reţelele de infrastructură rutieră, de apă şi canalizare provoacă
probleme în majoritatea judeţelor din nord-estul ţării. Tehnologia
industrială şi agricolă este în mod evident invechiţi, personalul are un nivel
scăzut de calificare, există totodată probleme de mediu cauzate de lipsa
resurselor de apă, despăduriri, alunecări de teren de amploare şi existenţa
stratului freatic la mare adâncime.
lmpactul deversării apelor uzate. Prin prisma utilizării apelor de
suprafaţă şi subterane, impactul apelor uzate deversate (tratate sau
netratate) poate fi multiplu. Cele mai relevante impacturi sunt:
lmpact negativ asupra utilizării surselor de suprafaţă / surselor
subterane ca şi surse pentru apă potabile.

lmpact negativ asupra utilizării surselor de suprafaţă / surselor
subterane pentru irigări.

Reducerea gradului de utilizare a apelor de suprafaţă pentru
pescuit.

Folosirea apei de suprafaţă / apei subterane pentru domenii
industriale (apa de răcire, apa tehnologică, apa de spălare)

lmpact negativ asupra utilizării apelor de suprafaţă ca şi zone de
agrement in regiuni cu importante concentrări de populaţie.

lmpact negativ general asupra ecosistemelor acvatice ale emisarilor
care necesită protecţie.
Problemele de calitate a apei provocate de deversările de apă uzată pot fi de
ordin igienic, toxic, fizic sau estetic.


(v. PLAI Neamţ 2011-2020)
2.1.6. Factorii legislativi
Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul
adaptării la cerinţele actuale ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea
economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul României a
promovat Legea Educaţiei Naţionale. S-a acordat o atenţie deosebită
tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând
o parte obligatorie dar nu şi suficientă a soluţiei necesare pentru
modernizarea sistemului de educaţie. Din păcate, nu s-au adoptat
principalele legi subsecvente Legii Educaţiei Naţionale. De asemenea
demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări
financiare corespunzătoare.”
Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional
românesc vizează următoarele schimbări:
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 Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii
moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor
Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea
reglementează educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3
ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); introducerea clasei
pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului
gimnazial la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12
clase.
 Modernizarea şi descongestionarea curriculumului
Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea
programelor şcolare prin reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie
memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor programe. Legea
introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are
nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru
cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa
muncii.
 Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor
Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare
a elevilor.
Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor
înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite în contexte
de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va putea afla
parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui
deosebite. Evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la
finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a.
 Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi
finanţare în sistem
Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile
locale.
Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea
banilor publici va deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte
educaţionale strategice.
 Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile
dezavantajate
Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii este una din principalele
ţinte ale PNR Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează
atingerea unui nivel de 14,8% în 2013, de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020,
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în condiţiile unui scenariu realist de dezvoltare economică şi în care se vor
implementa măsurile propuse.
Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în
situaţii de risc şi atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul
educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după şcoală” sau „A
doua şansă”.
 Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic
Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza
prin: asigurarea dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor
profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera
tehnologică) şi postliceal.
 Reformarea politicilor în domeniul resursei umane
Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de
licenţă într-o specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul
practic cu durata de un an. Evoluţia în cariera didactică se va realiza prin
gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - emerit în
sistemul de învăţământ preuniversitar.
Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se
îmbunătăţească în urma înfiinţării corpului naţional de experţi în
management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a
cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de
formare în domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre
didactice vor putea ocupa funcţii de
 Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii
Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare
profesională pe tot parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi
stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor obţinute în contexte
educaţionale formale, informale şi non-formale.
Analizând
impactul acestor măsuri asupra ţintelor școlii noastre,
constatăm că viziunea asupra legislaţiei favorizează și atingerea unor ţinte
ale școlii, cum ar fi creșterea calităţii procesului educaţional, formarea
cadrelor didactice și asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru
şcolarii proveniţi din grupurile dezavantajate.

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela
la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul
extern, pe următoarele paliere :
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Oferta educaţională este, în general, caracterizată prin
atractivitate.
Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul
material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare,
programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale,
caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme,
îndrumătoare, etc.).
Organizarea defectuoasă a CDŞ :
Normele şi reglementările prevăd completarea catedrelor la
nivelul comunei. Din punct de vedere legislativ, oferta şcolii
nu poate satisface uneori nevoile tuturor elevilor;
Managerial / administrativ – opţiunile se realizează în
funcţie de decizia majorităţii elevilor clasei şi este uneori
determinată de necesitatea rezolvării unor probleme de
încadrare;
Resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor
cadrelor didactice (de ex. abilităţi IT) în raport cu solicitările
beneficiarilor (părinţilor şi copiilor) , necunoaşterea legislației
întârzie luarea deciziilor ;
Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor
solicitărilor
(opţiunilor)
beneficiarilor.
Numărul
calculatoarelor din şcoală este suficient, dar nu toţi profesorii
au abilităţi de operare PC.
: parteneriate educaţionale cu alte instituţii/
organizaţii;
Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi
solicitările părinţilor şi elevilor, legate de corelarea cu oferta de pe
piaţa muncii, poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare
precum şi interesul familiei pentru continuarea studiilor.
Comunicarea încă deficitară între şcoală, CCD şi Inspectoratul
Şcolar poate afecta buna organizare a curriculumului şcolii.
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personal didactic calificat în proporţie de 100 % ;
ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I sau II
este de 70 %;
ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea
didactică este de 47,36 %;
există un interes constant al majorităţii cadrelor didactice
pentru formarea continuă organizată la nivel local , judeţean şi
naţional;
relaţiile interpersonale (profesor - elev, conducere - subalterni,
profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) existente
favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice
(există comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună
coordonare a acestora;
ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul C.elevilor.
întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice
şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii,
consultaţiile);

se constată o slăbire a motivaţiei profesionale, datorată salariilor
mici;
slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare în
sistemul creditelor, datorită accesului la aceste cursuri prin
achitarea de taxe;
lipsa unui cabinet de consultanţă psihopedagogică în şcoală;
conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unui mic număr
de cadre didactice;
reticenţa acestora privind aspecte precum : organizarea şi
desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile
elevului, informatizarea învăţământului etc.;
uşoară scădere a motivaţiei şi interesului pentru activităţile
profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionare, activităţile
extracurriculare,
confecţionarea
materialelor
didactice,
pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.);
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numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice
în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei,
creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună;
varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de
CCD, ONG, universităţi;
posibilităţile financiare extrabugetare şi parteneriale de
stimulare, motivare a cadrelor didactice;

absenţa din mediul familial sau criza de timp a părinţilor,
datorată actualei situaţii economice, care reduce implicarea
familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia
profesor - elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor.
Reducerea populaţiei şcolare datorată scăderii natalităţii;

susţinerea materială din partea Consiliului Local, pentru
realizarea unei finanţări corespunzătoare;
starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de
igienă corespunzătoare;
existenţa sălilor, cabinetelor funcţionale, a laboratorului
informatizat;
şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare;
şcoala are bibliotecă;

fondul de carte al bibliotecii nu este suficient reactualizat;
materialul didactic este insuficient şi depăşit la unele
discipline;
lipsa softului educaţional la anumite discipline;
nu există sală de sport;
lipsa grupurilor sanitare în interior şi a canalizării;
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fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor
didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor instrumente,
echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor
şcolare;

descentralizare şi autonomie instituţională;
oferta de parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi),
ONG, firme;
parteneriate europene, proiecte cu finanţare comunitară
nerambursabilă;
programe guvernamentale;
administrarea restrictivă a resurselor materiale şi financiare
existente;
degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti
limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii;
conştiinţa morală a elevilor insuficient dezvoltată privind
păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare;
ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura
morală a echipamentelor existente.

 semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu
reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile,
cu reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, ai organizaţiilor
cu profil educaţional preventiv;
 întâlniri semestriale cu Comitetul reprezentativ al părinţilor,
suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;
 dezvoltarea relaţiei profesori – elevi – părinţi se realizează şi prin
intermediul activităţilor extracurriculare culturale şi artistice;
 cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind
desfăşurarea de activităţi comune părinţi – profesori – elevi;
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 există legături de parteneriat cu primăria, dar aceasta nu poate
face faţă necesarului de cheltuieli pentru asigurarea calităţii
actului educaţional;
 slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri;
 nivelul de şcolarizare şi de educaţie foarte scăzut al unor familii ;
 puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică participarea activă şi
reactivă a părinţilor;
 lipsa unor contacte cu diverse instituţii pentru realizarea unor
activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee,
vizionări de spectacole, acţiuni caritabile etc., care ar contribui la
implicarea mai activă a elevilor în mediul comunitar şi la
socializarea lor;
 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în
sprijinul şcolii (Primăria, ONG-uri, Biserica, Poliţia);
 interesul altor şcoli/instituţii pentru schimburi de experienţă;

 nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la
slaba implicare a acestora în viaţa şcolară;
 instabilitate la nivel social şi economic;
 slaba informare privind specificul / inadecvarea activităţilor
propuse de către instituţiile partenere (incompatibilitate PHARE
etc.);
 incapacitatea de cofinanţare a unor proiecte;

:
- ciclul primar – integrarea elevilor cu uşurinţă în ciclul gimnazial
- ciclul gimnazial – pregătirea elevilor pentru promovarea cu rezultate
bune a Tezelor cu subiect unic.
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Raţiunea de a fi şi modul de a exista al şcolii se
pot rezuma astfel :
☼ şcoala urmăreşte realizarea instruirii
elevilor săi la cel mai înalt nivel precum şi
dezvoltarea talentelor şi intereselor fiecăruia;
☼ elevii sunt învăţaţi să gândească critic, să
lucreze independent, să comunice efectiv, să
manifeste respect fată de ei înşişi, faţă de cei
din jurul lor şi fată de mediul înconjurător;
☼ acceptând provocarea reformei, elevii noştri
vor fi pregătiţi să înfrunte viaţa cu încredere şi cu
puternic simţ al propriei valori.
Întregul personal al şcolii împreună cu familia
şi celelalte componente ale societăţii are dorinţa
de a ajuta elevii să răspundă acestei provocări
încurajându-i să-şi descopere capacităţile şi
talentele fiecăruia dintre ei, să demonstreze
flexibilitate şi capacitate de integrare în medii
diverse să-şi formeze capacităţile şi motivaţiile
proprii învăţării permanente.
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Misiunea Şcolii Agapia constă în furnizarea,
în cadrul comunităţii şi în parteneriat cu aceasta, de
servicii educaţionale de calitate, adecvate nevoilor
observate la solicitanţi şi, prin asigurarea parcursului de
dezvoltare a fiecărui elev, realizarea unui învăţământ
individualizat, menit să permită formarea, în deplina
siguranţă, a persoanei, a unui adolescent competent şi
responsabil, întreprinzător şi creativ, dornic să-şi
desăvârşească formarea profesională, capabil să
comunice şi să se integreze social, abil şi disponibil să
înveţe pe tot parcursul vieţii, mobil şi conştient de
apartenenţa sa la comunitate, de necesitatea de a
contribui la prosperitatea acesteia, în respect faţă de
valorile democratice.
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- toţi copiii deţin capacitatea de a învăţa , de aceea obiectivul şcolii este
acela al îmbunătăţirii continue a performanţelor lor şi a încrederii în
sine prin recunoaşterea şi încurajarea oricărei acumulări pozitive;

- politicile de transformare a organismului social într-unul democratic, de
construire a statului de drept, având la bază principiile de organizare şi
de funcţionare a economiei de piaţă;

- programul de reformă structurală a învăţământului românesc;
- copiii cât şi aspiraţiile lor nu trebuie îngrădite, iar profesorii trebuie să fie
facilitatori şi mentori nu doar manageri, supervizori sau instructori,

- întreaga atenţie este concentrată asupra beneficiarilor interni şi externi;
- sistemul de apreciere al activităţii membrilor colectivului didactic şi
auxiliar este structurat pe creşterea încrederii în sine ţi a competenţelor.
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Accesul egal şi sporit la educaţie, asigurarea
calităţii în educaţie şi a formării profesionale,
reconsiderarea resursei umane – ca principal factor
formator, dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a
culturii organizaţionale, promovarea formării
continue şi a învăţării pe tot parcursul vieţii,
promovarea unui management eficient, construcţia
unui mediu intercultural
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1. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate
ariile de activitate majoră (educativ, ştiinţific, financiar,
administrativ) pentru a dezvolta caracteristici
instituţionale de calitate

2.
3.

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de
competenţă şi performanţă al elevilor.
Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului
managerial administrativ prin refacerea infrastructurii şi
dezvoltarea bazei didactico – materiale a şcolii, atragere a
resurselor financiare.

4. Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active
folosind tehnica de calcul, asigurarea accesului fiecărui elev la
calculator printr-un program de informatizare a procesului de
învăţământ.
5. Dezvoltarea la elevi a competenţelor sociale şi de comunicare în
societatea modernă, perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor
specifice localităţii prin diversificarea ofertei curriculare şi
extracurriculare, realizarea unui învăţământ incluziv.
6.

Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate, prin promovarea unei
politici de colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii
neguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a
instituţiei.
Instruirea şi formarea omului pentru a se adapta
cerinţelor societăţii viitoare reprezintă cel mai complex
deziderat al oricărui sistem de învăţământ. Astfel, motivarea
alegerii acestor ţinte se găseşte atât în misiunea şcolii, cât şi în
analiza de nevoi. Ţintele au ca obiect elevul pentru că toate
acţiunile noastre sunt îndreptate în folosul elevului. Viitorul va
fi în mâna acestor elevi şi nu ne putem permite să nu avem
grijă de el, să nu-i pregătim pe elevi atât din punct de vedere
ştiinţific, cât şi moral.
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OS1. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de
activitate majoră (educativ, ştiinţific, financiar, administrativ) pentru
a dezvolta caracteristici instituţionale de calitate
OG.1.1.
Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere,
de execuţie şi de monitorizare şi control adecvate unui
management educaţional eficace şi eficient
OG.1.2.
Facilitarea participării tuturor categoriilor interesate la
deciziile importante ale Şcolii Gimnaziale “Nicolae Grigorescu”
din Agapia, jud. Neamţ
OG.1.3.
Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi
externă
OG.1.4.
Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute
pentru asigurarea atingerii obiectivelor specifice tuturor
compartimentelor Şcolii Gimnaziale “Nicolae Grigorescu” din
Agapia, jud. Neamţ
OS2. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de
competenţă şi performanţă al elevilor
OG.2.1.
Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul
identificării gradului de conformitate cu standardele de acreditare
reglementate
OG.2.2.
Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri
active în domeniul instructiv-educativ, resurse umane, bază
materială, relaţii externe
OG.2.3.
Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele
evaluării instituţionale sistematice
OS3. Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului
managerial administrativ prin refacerea infrastructurii şi dezvoltarea
bazei didactico – materiale a şcolii, atragere a resurselor financiare
OG.5.1. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli adecvând
obiectivele strategice ale Şcolii Gimnaziale “Nicolae Grigorescu”
din Agapia, jud. Neamţ cu cerinţele unei bune guvernări
financiare
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OG.5.2. Optimizarea bazei materiale în corelaţie cu cerinţele de
implementare a unui învăţământ modern şi cu cerinţele de
îmbunătăţire a calităţii
OG.5.3. Conducerea activităţilor specifice Compartimentului FinanciarContabilitate în condiţii de eficienţă şi transparenţă
OG.5.4. Organizarea activităţilor aferente achiziţiilor publice în condiţii
de legalitate, economicitate şi oportunitate
OS4. Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active
folosind tehnica de calcul, asigurarea accesului fiecărui elev la
calculator printr-un program de informatizare a procesului de
învăţământ
OG.4.1.
Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale
personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând
indicatori de performanţă adecvaţi misiunii Şcolii Gimnaziale
“Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ
OG.4.2.
Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a
personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea
de oportunităţi de formare continuă
OG.4.3.
Sprijinirea personalului didactic debutant în vederea
adaptării la cerinţele de calitate ale Şcolii Gimnaziale “Nicolae
Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ
OG.4.4.
Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a
specializării şi promovarea de parteneriate cu mediul
universitar

OS5. Dezvoltarea la elevi a competenţelor sociale şi de comunicare în
societatea modernă, perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor specifice
localităţii prin diversificarea ofertei curriculare şi extracurriculare,
realizarea unui învăţământ incluziv
OG.3.1.
Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor potenţiali ai
educaţiei la programele de studii ale Şcolii Gimnaziale “Nicolae
Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ
OG.3.2.
Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice
pentru corelarea Curriculum-ului Naţional şi a Curriculumului la Decizia Şcolii cu oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale
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“Nicolae Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ
OG.3.3.
Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare
din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării
activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe cerinţele lor
educaţionale
OG.3.4.
Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor
aplicarea sistemului de evaluarea naţională periodică

prin

OG.3.5.
Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu
cerinţe educaţionale speciale
OG.3.6.
Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin
organizarea şi participarea la olimpiade, concursuri, competiţii
OG.3.7.
Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva
educaţiei nonformale şi informale
OG.3.8.
Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de
identificare a nevoilor beneficiarilor direcţi şi de optimizare a
procesului instructiv-educativ

OS6. Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate, prin promovarea unei
politici de colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii
neguvernamentale în cadrul procesului de dezvoltare a instituţiei
OG.6.1.
Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de
partener educativ al părinţilor
OG.6.2.
Crearea
de
oportunităţi
pentru
dezvoltarea
implementarea unor proiecte educaţionale complexe

şi

OG.6.3.
Promovarea
imaginii
Şcolii
Gimnaziale
“Nicolae
Grigorescu” din Agapia, jud. Neamţ în comunitatea locală,
bazată pe principii de marketing educaţional
OG.6.4.
Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi
naţional
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 Promovarea la toate disciplinele şi în CDŞ specific a
relaţiilor deschise şi a tehnicilor de comunicare, negociere şi
participare partenerială, a spiritului întreprinzător;
 Adecvarea curriculară la solicitările comunităţii;
 Abordarea în studiul disciplinelor din trunchiul comun
şi CDŞ, a noilor tehnologii de informare şi comunicare;
 Diversificarea activităţilor de consiliere şi orientare
pentru compatibilizarea formării / opţiunilor pentru parcursul de
formare profesională, în funcţie de cererea forţei de muncă în arealul
local şi limitrof;

 Programe de formare a cadrelor didactice şi părinţilor
pentru comunicare, negociere şi participare (inclusiv TIC);
 Formarea cadrelor didactice în managementul proiectelor
(inclusiv TIC);
 Programe comune cu partenerii, cu agenţii economici, de
formare antreprenorială în domeniu;
 Accesarea, în parteneriat cu Primăria, de fonduri
structurale;
 Identificarea de resurse extrabugetare, pentru
ameliorarea dotării cu soft educaţional şi furnituri, în vederea
asigurării calităţii actului educaţional;
 Recondiţionarea şi/sau achiziţionarea de echipamente,
furnituri specifice activităţii unităţii de învăţământ;
 Achiziţionarea de materiale şi soft educaţional, după o
atentă examinare a pieţei, şi negocieri pentru obţinerea de facilităţi
suplimentare;
 Achiziţionarea de materiale informative pentru realizarea
punctelor de documentare, a bazelor de date.
 Participare la programe guvernamentale, locale/regionale şi
în parteneriate internaţionale;
 Solicitarea sprijinului şi colaborării cu agenţi economici;
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 Realizarea, în parteneriat cu alte instituţii, a unor activităţi
şcolare şi extraşcolare;

o
o
o
o
o
o

oferta curriculară
calificarea şi prestigiul personalului didactic
baza materială a şcolii
modul în care şcoala răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii
performanţele şi succesele Şcolii Agapia
Realizarea unei pagini web a şcolii

REZULTATE AŞTEPTATE
A). CURRICULUM
1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi
părinţilor în procent de peste 90%.
2. Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea
ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în
afara programului de şcoală.

B). RESURSE UMANE
1. 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode
activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă
şi individuale ale fiecărui elev;
2. 40%

din numărul cadrelor didactice care predau la

gimnaziu vor efectua cel puţin un stagiu de formare în
specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a
asigura managementul eficient al clasei.
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C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE
1. Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie
şi igienă;
2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi
în unitatea şcolară.
3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în
cadrul programelor naţionale sau internaţionale.

D).RELAŢII COMUNITARE
1. Creşterea cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat
încheiate cu unităţile şcolare judeţ;
Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile
locale pentru derularea de proiecte pe diferite
V. PROGRAME DE DEZVOLTARE
Nr. Domeniul
Crt. funcţional
1.
CURRRICULUM
ŞI VIAŢA
ŞCOLARĂ

2.

RESURSE
UMANE

Obiective propuse
Realizarea şi aplicarea unui
chestionar pentru cunoaşterea
intereselor elevilor şi părinţilor
pentru disciplinele opţionale;
Elaborarea programelor pentru
disciplinele opţionale alese de
elevi;
Proiectarea activităţilor
extracurriculare şi cuprinderea
tuturor elevilor într-o formă de
activitate nonformală.
Participarea cadrelor didactice
la programe de formare;
Creşterea calităţii procesului
de predare-învăţare şi
asigurarea educaţiei de bază
pentru toţi elevii;
Perfecţionarea cadrelor
didactice privind
managementul clasei;
Implicarea cadrelor didactice
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2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

3.

4.

în activităţi de cercetare
pedagogică în vederea
elaborării de materiale
metodice şi instrumente de
activitate didactică (fişe, teste);
Perfecţionarea cadrelor
didactice în utilizarea
calculatorului şi creşterea
numărului de lecţii în Sistemul
Educaţional Informatizat.
Asigurarea condiţiilor
RESURSE
MATERIALE ŞI materiale optime pentru
desfăşurarea procesului
FINANCIARE
instructiv-educativ;
Asigurarea finanţării pentru
activităţi de întreţinere şi
dezvoltare a patrimoniului;
Procurarea de fonduri
extrabugetare pentru
achiziţionarea de materiale şi
pentru acordarea de stimulente
materiale şi premii pentru
performanţe şcolare şi
didactice.
Creşterea funcţionalităţii
platformei SEI;
Gestionarea de către învăţători,
diriginţi şi comitetele de
părinţi ale claselor a
patrimoniului din sălile de
clasă;
Identificarea de programe de
finanţare externă şi scrierea de
proiecte.
Realizarea unui proiect de
RELAŢII
parteneriat cu Şcoala
COMUNITARE
Gimnazială Bălțătesti
Identificarea de noi surse de
finanţare pentru realizarea
proiectului cultural “Dansuri
populare ”
Înfiinţarea unui teatru de
păpuşi în parteneriat cu Teatrul
“Cărăbuş”;
Realizarea de campanii de
strângere de fonduri în
parteneriat cu Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor.
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VII. PLANUL OPERAŢIONAL

anexat

 Reabilitarile si dotarile cabinetelor şi laboratoarelor trebuie
sa corespunda standardelor in vigoare - Fisele de inventar
cu dotarile prevazute,certificate de origine pentru
mobilierul şi aparatura achizitionată, notele de receptie,
certificatele de calitate;
 Elaborarea proiectelor manageriale anuale, semestriale
precum şi îmbunătăţirea prezentului PDI ţinând cont de
ţintele strategice, de realitatea concretă din comunitate şi
de disponibilităţile colectivului şcolii – existenţa acestor
documente;
 Eficientizare a activităţii, respectând organigrama şi
redistribuirea atribuţiilor pe înclinaţiile şi plăcerea fiecărui
cadru didactic. – raportările comisiei pentru calitate şi
eficienţă din fiecare an;
 Cuantificarea serviciilor prevăzute în fişa postului să fie
reală şi corectă pentru a elimina inflaţia de calificative FB,
strâns legate de rezultatele obţinute de elevii noştri –
existenţa fişelor de evaluare, raportărille semestriale şi
anuale în cadrul Consiliului Profesoral;
 Colaborare cu mass-media locală, în vederea popularizării
ofertei educaţionale şi experienţei noastre pozitive .
existenţa articolelor în presa locală cu referire la
activitatea unităţii, aprecierile elevilor, părinţilor şi
comunităţii locale;
 Utilizarea de către toţi elevii a mijloacelor moderne de
informare şi comunicare – aprecierile părinţilor, elevilor şi
a membrilor comunităţii locale;
 Rezultate bune şi foarte bune la evaluările externe şi
activităţile extracurriculare – statistice şcolii a ISJ Neamţ,
existenţa diplomelor şi a premiilor obţinute.
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Monitorizarea se va face pe subproiecte urmarind modificarile in
implementarea activitatilor sau daca planul de lucru trebuie
modificat. Acest lucru se va urmari lunar specificand indicatorii
ce denota schimbarea propusa pentru atingerea obiectivelor. Se
vor culege si vor fi mentionate in evidente specifice de catre
responsabilii de proiecte, lunar, urmatoarele:
 informatii despre activitati;
 informatii despre rezultate;
 informatii despre resurse, inclusiv cele financiare.
Aceasta va fi realizata in rapoarte periodice pentru perioade
prestabilite de timp, avandu-se in vedere:
 revizuirea cerintelor de raportare evidentiate in fiecare
proiect
 determinarea indicatorilor ce reflecta cel mai bine
progresul actiunilor
 organizarea datelor si completarea acestora
 elaborarea unei forme a raportului.
Astfel se pot pune in evidenta care dintre activitati se
deruleaza conform planificarii, care sunt in devans si care in
intarziere. Raportarea va specifica: perioada la care se refera
raportul, obiectivele si activitatile planificate, desfasurate,
rezultate obtinute, reurse folosite (financiare, comunitare),
probleme intalnite, planuri de viitor, modificari in cadrul
activitatilor prognozate si a resurselor necesare.
Se va avea in vedere si o noua analiza SWOT estimand
impactul proiectului periodic si final. Incheierea lui presupune si
realizarea unor declaratii de intentie pentru continuitatea
proiectului.
Se va proceda cu fiecare grup de interes in parte la
prezentarea tintelor strategice si stabilirea obiectivelor comune
planului de dezvoltare scolara cu cea a agrupului respectiv.
Acestea vor fi consemnate in registrele de procese verbale,
urmand ca deciziile comune sa fie afisate la avizier, comunicate
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in scris, prin posta sau prin communicate
in presa sau prin
mijloace media.
Cu agentii economici, parintii, comunitatea locala, respectiv
primaria, se vor realiza intruniri, invitatii la activitati comune si
informare reciproca asupra activitatilor comune desfasurate.

