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ARGUMENT 
 Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în 

activitatea de educaţie trebuie să se poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin 

proiectarea activităţii din unitatea de învăţământ atât pe termen scurt prin planurile operaţionale, cât 

şi pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare instituţională. Într-o societate în schimbare nu poate fi 

vorba decât de un alt tip de elevi, pentru care abordarea clasică, tradiţională, nu mai prezintă interes. 

Dorinţa de a studia se încadrează pe alte coordonate, în afara constrângerii şi prescrierii, coordonate 

bazate pe convingeri proprii şi motivaţii puternice, dictate de interesele legate de propria formare şi 

devenire. Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv – educativ, în 

concordanţă cu noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind păstrarea 

identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii (lifelong 

learning).  

 Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susţinută 

decât de un sistem de educaţie performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca 

premisă a incluziunii sociale. In acest context şcoala noastră urmăreşte să educe elevul nu numai 

pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un învăţământ cu un 

standard înalt de calitate. Potrivid prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate să-şi 

conceapă politici proprii în toate domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor. În acest fel se 

conferă acesteia rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor 

factorilor sociali interesaţi. Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces: la nivelul şcolii 

(democratizarea vieţii şcolii; inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare; asumarea responsabilă a 

deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ şi a condiţiilor de realizarea a acestuia), la 

nivelul consiliului local (implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului 

educaţional; asumarea de către autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii 

educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare 

pentru comunitate), la nivelul societăţii (corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii; 

integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; promovarea 

valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice). 

 Elaborându-şi propria ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile şi cererile 

comunităţii, fiecare şcoală depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile 

concrete ale comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii. 

Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi 

construieşte identitatea, însă aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care 

conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea profesională şi morală a 

celor care educă; structura genetică a elevilor; mediul familial şi social; o direcţionare şi structurare 

permanentă a învăţământului printr-o legislaţie bine racordată la realităţile şi tradiţia învăţământului 

românesc şi în concordanţă cu evoluţia societăţii pe plan naţional şi realizările învăţământului pe plan 

internaţional. Şcoala Gimnazială Nr.28, Galaţi funcţionează ca un tot unitar, creat din efortul structurii 

manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității locale, al Inspectoratului 
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Şcolar Judeţean și al altor parteneri implicați. Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra 

şcolii din punctul de vedere al imaginii acesteia şi stabilește direcțiile majore de progres, modalitatea 

de elaborare a acestuia permițând consultarea tuturor părților, implicarea în asumarea scopurilor, 

obiectivelor și acțiunilor propuse. El reflectă politica educațională pe termen mediu (5 ani), ținând cont 

de strategia educațională la nivel național, de contextul socio-economic actual și de apartenența 

europeană. Atenția este concentrată asupra finalității principale a educației, formulate în Legea 

Educaţiei Nationale : formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de 

cunoștințe, deprinderi / abilități și aptitudini, necesare pentru: 

a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor 

și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții; 

b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate; 

c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile; 

d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și 

universală și pe stimularea dialogului intercultural; 

e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului; 

f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului 

pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural, asigurând concentrarea tuturor 

domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii 

sistemice și comunitare) și asigurând coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

  

CONTEXTUL LEGISLATIV 
Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu: 

 Constituţia României 

 Legea Învăţământului nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 Agenda europeană pentru Dezvoltare Durabilă 2030 

 Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României, 2020-2030 

 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Galaţi (2021-2027) 

 Proiectul preşedinţiei – “România educată”, 2021 

 Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al judetului Galaţi pentru anul şcolar 2021-

2022 

 Legea privind asigurarea calitãţii în educaţie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar /OM 5447 

din 2020 

 RAEI al şcolii pentru anul 2020-2021 

 Alte ordine, note, notificări şi precizări M.E.N. 
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I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

1.1 ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITÃŢII ŞCOLARE 
 Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 

 Adresa: Strada Roşiori, Nr. 31 

 Tel/fax: 0236433413, e-mail: scoala28gl@yahoo.com  , site-ul şcolii: www.scoala28gl.ro  

 

         
Poziţionarea Şcolii Gimnaziale Nr.28 pe malul bătrânului fluviu – Dunărea 

 

 
 Tipul şcolii: şcoală gimnazială, cursuri de zi, învăţământ tradiţional; 

 Orarul şcolii: 800-1900 – două schimburi: 

- 800-1300 clasele  pregătitoare – a IV-a şi a VIII-a;  

- 1300-1900 clasele V-VII 

 Limba de predare: limba română 

 

mailto:scoala28gl@yahoo.com
http://www.scoala28gl.ro/
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1.2 SCURTÃ ISTORIE A ORGANIZAŢIEI 
Școala Gimnazială Nr. 28 a fost construită în cartierul gălățean Mazepa și dată în folosință la 15 

septembrie 1963. Conducerea de atunci a școlii era formată din  prof. Iosefina Greceanu – director și 

prof. Emilia Hendoreanu – director adjunct, iar secretar era d-na Maria Sînpetru. 

Procesul instructiv-educativ era asigurat de 12 învățători și 15 profesori, care predau celor 740 

de elevi aflați pe băncile școlii, în anul școlar 1963 – 1964. 

În anul 1964 Școala Nr. 28 s-a comasat cu Școala Nr. 6 – 464 elevi și cu Școala Nr. 5 – 364 elevi. 

Astfel, în anul școlar 1964 – 1965, Școala Nr. 28 funcționa cu un efectiv de 1568 elevi repartizați în 24 

săli de clasă, în două ture (în medie 35 elevi la fiecare clasă) și 64 cadre didactice (24 învățători și 40 

profesori) devenind școala de elită a orașului Galați. 

Din anul școlar 1969 – 1970 s-a introdus învățământul obligatoriu de 10 ani. Prima promoție de 

absolvenți ai Școlii generale de 10 ani, Nr. 28  a fost în anul școlar 1970 – 1971, având ca diriginte pe   

d-na prof. Botezatu  Irina, iar ultima promoție a absolvit clasa a X-a în anul școlar 1973-1974. 

Școala a fost vizitată de delegații de profesori din Elveția, în anul 1975, Cehoslovacia, în anul 

1978, China, în anul 1983 și Japonia, în anul 1989. 

A urmat o perioadă marcată de o creștere numerică  a populației școlare, efectivele claselor 

oscilând între 35 - 45 elevi/clasă. 

Colectivul de cadre didactice a ales ca patroni spirituali ai școlii pe Sfinții Trei Mari Dascăli ai lumii 

și Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan, sărbătoriți pe data de 30 ianuarie. Prima sărbătoare în prezența  Î.P.S. 

Cassian Gălățeanu, Episcopul Dunării de Jos și a unui sobor de preoți a avut loc la data de 30 ianuarie 

1993. De atunci s-a încetățenit tradiția acestui eveniment, legătura între școală –Biserica Trei Ierarhi și 

Episcopie, devenind o permanență. 

În perioada 1994-1995, școala a trecut printr-un proces de reabilitare, fiind consolidată structura 

de rezistență, care fusese afectată de cutremure. 

Începând cu data de 2 iunie 1995, Școala Generală Nr. 28, Galați se va numi Școala Gimnazială 

Nr. 28 ,,Mihai Eminescu”, la cererea cadrelor didactice și prin Decizia Nr. 152/iunie 1995, dată de 

Inspector Școlar General, prof. Vasiliu Mihai. 

Din anul 2007 până în anul 2010, școala a fost supusă unui nou proces de reabilitare și 

modernizare, fiind schimbat aspectul interior și exterior. S-a schimbat tâmplăria din lemn cu ferestre și 

uși de tip termopan, grupurile sanitare au fost placate cu gresie și faianță, parchetul vechi a fost 

înlocuit cu parchet laminat, soclul de pe holuri și din clase a fost placat cu lambriu, s-a introdus un 

sistem de supraveghere video în interior și exterior, toate birourile și sălile de clasă au fost racordate la 

rețeaua INTERNET, s-a îmbogățit baza materială cu calculatoare, copiatoare, videoproiectoare, 

laboratoare și cabinete moderne. În exterior s-a reușit acoperirea școlii cu tablă lindab și construirea 

unui teren de fotbal acoperit pe schelet metalic, în colaborare cu S.C. ,,Arena Dunării”. 

De asemenea, cu sprijinul Primăriei Municipiului Galați s-a reușit amenajarea unui spațiu de 

joacă  pentru elevii de la clasele mici şi ulterior, în iulie 2021 s-a inaugurat una dintre cele mai moderne 

săli de sport din judeţ. 
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În ultimii ani școala a crescut din punct de vedere numeric, populația școlară ajungând la 

începutul anului școlar 2021-2022 la 1079 de elevi.  

În prezent, Şcoala Gimnazială Nr.28 din Galaţi este una dintre cele mai mari unităţi şcolare din 

municipiu, având peste 1000 de elevi, deşi se află într-un cartier îmbătrânit şi este una dintre şcolile cu 

cele mai bune rezultate la evaluările naţionale, ceea ce denotă gradul sporit de atractivitate al 

acesteia.  

 

1.3 ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV 

1.3.1 BAZA MATERIALÃ A ŞCOLII 

Din anul şcolar 2021 – 2022, Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi are 2 corpuri de clădiri, unul aferent 

şcolii (parter plus douã nivele, cu o suprafaţă de 1142mp) şi o sală de sport (parter plus demisol cu 

suprafaţa de 1554mp),  însumând 6200 mp.  

Şcoala dispune de: 

 23 sãli de clasã unde învaţã 41 de colective de elevi, în 2 schimburi: 

- Clasele pregãtitoare  - a IV-a  şi a VIII-a – dimineaţa 

- Clasele V – VII – dupã-amiazã 

 

Învãţãmânt primar –  

nr. total de cls. 

Pregãtitoare Cls. I Cls. a II-a Cls. a III-a Cls. a IV-a 

23 5 5 4 4 5 

 

Învãţãmânt gimnazial – nr. total de cls. Cls. a V-a Cls. a VI-a Cls. a VII-a Cls. a VIII-a 

18 5 5 4 4 

 

Toate sãlile de clasã sunt dotate cu: 

- aparaturã audio/video reprezentatã de TV  LED sau plasmã şi/ sau videoproiectoare, laptopuri, 

imprimante, camere web, iar 10 sãli au în dotare table interactive; 

- conexiune la internet prin cablu şi wi-fi 

 Sãli cu destinaţie specialã: 

- Laborator de biologie  - cu anexã, dotat cu aparatură audio-video; 

- Laborator de fizicã – cu anexã, dotat cu videoproiector interactiv; 

- Laborator de chimie – cu anexã; 

- Cabinet de informaticã – dotat cu 32 calculatoare moderne legate în reţea, scanner, 

imprimantã, videoproiector, laptop şi cameră web; 

- Cabinet de asistenţã psihopedagogicã dotat cu calculator şi imprimantã; 

 Alte sãli/spaţii/anexe: 

- Biblioteca cu un numãr de 16000 volume; dotatã cu tablã interactivã, laptop, imprimantã şi 

care dispune de o anexã pentru manualele şcolare; 

- Un cabinet medical cu aparaturã şi dotare standard; 
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- O salã destinatã programului guvernamental „Lapte şi corn”; 

- O salã de gimnasticã; 

- Anexe pentru material didactic; 

- Anexe pentru personalul nedidactic al şcolii; 

- Cancelaria pentru personalul didactic; 

- Cabinetele directorului şi directorului adjunct; 

- Sãli pentru secretariat şi contabilitate dotate cu calculatoare, imprimante, copiatoare, 

scannere. 

Sala de sport dispune de:  

 Suprafaţă de joc (multifuncţională) de 1125mp, tribună cu 180 locuri, sala de şedinţe, cabinet 

medical, 4 vestiare dotate cu toalete şi duşuri, grupuri sanitare pentru public; 

 2 Săli de mese situate la demisol, cu locaţii pentru distribuirea hranei, grupuri sanitare, camere 

tehnice;  

 Platformă şi spaţii dedicate pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Condiţiile Şcolii Gimnaziale Nr.28 sunt bune, şcoala având autorizaţie sanitarã de funcţionare, 

centralã termicã proprie, racordarea la apã curentã, iluminat, sistem de supraveghere cu 16 camere de 

interior şi 4 de exterior. Cu toate acestea sunt anumite aspecte ce trebuie îmbunătăţite atât sub 

aspectul infrastructurii cât şi al dotării spaţiilor şcolare. 

 

1.3.2 RESURSELE UMANE 

I. Personalul şcolii: 

A. Personalul didactic: 61 cadre didactice 

- Ciclul primar: 23 învãţãtori 

 Titulari: 21, din care 18 grad.I, 3 grad II 

 Detasaţi: 2, din care 2 grad I  

- Ciclul secundar inferior: 38 profesori 

 Titulari: 28, din care 20 grad I, 5 grad II, 3 definitiv 

 Detaşaţi: 1 din care 1 grad I 

 Suplinitori calificaţi: 9 din care 1 dr.,  2 grad I, 2 grad II, 2 definitiv, 2 debutanţi 

 
Repartiţia pe grupe de vârstã a personalului didactic la începutul anului şcolar 2021 – 2022 
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Repartiţia cadrelor didactice pe grupe de vârstã ilustreazã un colectiv didactic experimentat, 

grupele de vârstã dominante fiind cele de peste 20 ani.  

Personalul didactic este preocupat de formarea şi perfecţionarea profesionalã, fapt ilustrat de  

înscrierea cadrelor didactice la grade, la programe de formare, de specializare, la cursuri doctorale, de 

participarea la întâlnirile metodico-ştiinţifice organizate la nivel local, regional şi chiar naţional, dar şi 

de preocuparea acestora de a publica lucrãri, articole, studii de specialitate şi de a organiza 

simpozioane sau conferinţe pe teme educaţionale. Menţionãm dintre acestea organizarea de către 

unitatea noastră a următoarelor evenimente educaţionale de anvergură: 

 Conferinţa regională „Incluziune şi perspectivă”, februarie 2019 având ca parteneri ISJ şi 

CCD Galaţi; 

 Simpozion regional „Casa de la şcoală”, ediţia I – ianuarie 2018, ediţia a II a – mai 2019. 

Parteneri ISJ şi CCD Galaţi; 

 Conferinţa internaţională „Interferenţe de succes pentru reconectare”, aprilie 2021, 

acţiune organizatã în parteneriat cu ISJ, CCD şi CJRAE Galaţi, Şcoli din Turcia, Estonia şi 

Asociaţia Edu2Grow, Portugalia. 

Mai mult, o parte din personalul unităţii este reprezentată de cadre didactice cu experienţă şi 

expertiză, fapt dovedit de includerea acestora în categoria profesorilor metodişti, responsabili de cerc 

metodic la nivel de judeţ sau mentori de practică pedagogică, unitatea noastră încheind (în ultimii 5 

ani) un protocol de colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul 

Universităţii “Dunărea de Jos”, Galaţi, pentru derularea programului de mentorat în învăţământ (13 

cadre didactice). 

 

B. Personal didactic auxiliar - calificat 

- 1 administrator financiar 

- 2 secretare 

- 1 administrator de patrimoniu 

- 1 bibliotecar 

- 1 laborant 

- 1 informatician 

C. Personal nedidactic 

- 1 muncitor de întreţinere 

- 2 paznici 

- 5 îngrijitoare 

II. Populaţia şcolarã 

Gradul de atractivitate al şcolii este ilustrat de evoluţia populaţiei şcolare din ultimii 5 ani, când 

unitatea noastră a înregistrat o creştere a numărului de elevi, în condiţiile unei scăderi generale a 

populaţiei de vârstă şcolară la nivelul municipiului Galaţi. 

În prezent Şcoala Gimnazială Nr.28 din Galaţi are un număr de 1069 de elevi, fiind una dintre cele 

mai mari unităţi şcolare din judeţ. 
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                                      Evoluţia efectivelor şcolare în perioada 2016-2021 
 

1.3.3 INDICATORII DE EVALUARE AI PERFORMANŢEI ŞCOLARE – CANTITAV ŞI    

CALITATIV 

 Promovabilitatea şcolii în ultimii 5 ani şcolari 

 
Promovabilitatea generalã în perioada 2016-2021 

 

 
Promovabilitatea pe cicluri primar/gimnazial (%) în perioada 2017-2021 

 

 Rezultate la Evaluarea Naţionalã pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în ultimii 5 ani şcolari 
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Promovabilitate Evaluare Naţională, clasa a VIII-a în perioada 2016-2021 

 

 

 Admiterea la licee 

 

 
Diagrama Admitere 2021 

 

 Conduita elevilor 
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Conduita elevilor în perioada 2016-2021 

 

 Analiza frecvenţei elevilor 

 

         
Frecvenţa elevilor în perioada 2016 – 2021 

 

 Rezultate notabile la concursuri şi olimpiade şcolare fazã judeţeanã/naţionalã (2013 – 2019):  

OLIMPIADA/CONCURS Locul 
I 

Locul 
II 

Locul  
III 

Menţiune Premiu 
special 

OLIMPIADA DE LB. ŞI LITERATURA 
ROMÂNÃ 

4 calificaţi  
la naţionalã 

2 calificaţi  
la naţionalã 

3 28 1la 
naţionalã  

OLIMPIADA DE LECTURÃ “ LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAŢÃ”  

- - - 6 - 

CONCURSUL “ CULTURÃ ŞI SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCÃ”  

1 - 1 3 1 la 
naţionalã  

CONCURSUL “ COPIII ROMÂNIEI CREAZÃ”  - 1 la naţionalã  - 1 la 
naţionalã  

- 

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ  - -   - 4 -  

OLIMPIADA DE FIZICĂ 2 calificaţi 
la naţionalã 

1 1 1 -  

OLIMPIADA DE LB. FRANCEZĂ 3; 1 la 
naţionalã  

3 - - -  

OLIMPIADA DE ED. TEHNOLOGICĂ 1 -  -  -  -  

OLIMPIADA DE RELIGIE  - -  -  1 -  

CONCURSUL  DE MATEMATICĂ 
„CRISTIAN CALUDE” 

2 6 4 12 1 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ  
„LUMINA MATH” 

15 17 20 27 -  

CONCURSUL DE MATEMATICĂ 
 „MATHGAL” 

 - -  1 3 -  

CONCURSUL  NAŢIONAL DE GEOGRAFIE 
„TERRA” 

 - 1 naţionalã -  1  naţionalã  - 

CONCURSUL INTERNAŢIONAL 
„STELELE ŞTIINŢEI” 

7 3 6 19 -  
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POVEŞTILE CANGURULUI 5 la naţionalã   2 -  -  -  

CANGURUL FRANCOFON 3  - -  -  -  

CANGURUL ENGLEZ 3  -  -  - -  

DISCOVER ENGLISH 2 4 2 9 -  

ENGLISH FOR EXAMS 1 -  -  1 2 

PLACEMENT TEST CAMBRIGE 2 -  -   - -  

CONCURSUL „±POEZIE”  - 1 -  4 -  

EURO JUNIOR 3 6 1  - -  

„FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ” 9 5 7 1 -  

„COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO” 3 3 7  - -  

CONCURSUL COMPER-comunicare 7 6 5 3  - 

CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE 
LITERARÃ  „CASTELLO DI DUINO” (ITALIA) 

-  -  -  -  1 

CONCURS „CU VIAŢA APĂR VIAŢA” 1/judeţ  - 1/judeţ   - -  

CUPA DHS  - -  1/judeţ -  -  

 

 Programe de cooperare comunitarã, proiecte, parteneriate şcolare: 

În ultimii 10 ani şcolari unitatea noastrã a derulat numeroase proiecte educaţionale la nivel 

internaţional, naţional, regional şi local: 

 

La nivel internaţional: 

- Parteneriat multilateral Comenius ,,A mânca sănătos, a face mişcare zilnic înseamnă a trăi 

înţelept!” (2010 – 2012); Şcoala Gimnazialã Nr. 28 a fost propunãtor şi coordonator european 

al proiectului derulat în parteneriat cu şcoli din Belgia, Marea Britanie, Franţa şi Italia; 

- Parteneriat educaţional  „Remedial education for migrants’ children” finanţat de Soros 

România (2011 – 2012); şcoala noastrã a fost propunãtor şi coordonator al proiectului în 

parteneriat cu Asociaţia Pãrinţilor Şcolii Gimnaziale Nr.28, şcoli şi asociaţii educaţionale din 

Serbia şi Macedonia; 

- Parteneriat bilateral Comenius : „Academia abilitãţilor civice” (2012 – 2014), derulat cu Şcoala 

Özel Konya Başak Koleji  - Turcia; 

-  Parteneriat în cadrul proiectului Erasmus +:  „Once Upon a Time...” (2014 – 2016) derulat cu 

şcoli din Spania, Turcia, Estonia, Belgia; 

- Parteneriat Erasmus +, KA219: “Open Europe, open hearts” (2017 - 2019) derulat în parteneriat 

cu şcoli din Spania, Turcia, Bulgaria şi Estonia; 

- Proiect Ersmus +, KA1, pentru formare profesională: “Educaţie timpurie pentru incluziune” 

(2017 - 2019); beneficiari ai cursurilor de formare derulate de Asociaţia educaţională 

Edu2Grow, Portugalia - 15 profesori din ciclul primar ai Şcolii Gimnaziale Nr.28, Galaţi; 

- Proiect Ersmus +, KA1, pentru formare profesională: “Cyberbullying – armonie şi siguranţă la un 

click distanţă” (2019 - 2021); beneficiari ai cursurilor de formare derulate de Asociaţia 

educaţională Edu2Grow, Portugalia - 16 profesori din ciclul primar şi gimnazial ai Şcolii 
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Gimnaziale Nr.28, Galaţi; 

- Parteneriat Erasmus +, KA229: “Sinergyes for remigrants children inclusion” (2020 - 2022) 

coordonat de Şcoala Gimnazială Nr.28 şi derulat în parteneriat cu şcoli din Cehia, Spania, 

Turcia, Lituania şi Estonia. 

 

La nivel naţional: 

- Proiectul educaţional “Dunăre. Prut. Siret. Educaţie şcolară”, (2017-2019) finanţat de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Durabile prin POPAM; 

- Concursul „Stelele ştiinţei” (CAEN) derulat  în parteneriat cu  Institutul Naţional pentru Fizica 

Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Bucureşti, ISJ Galaţi, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”(2016, 2017, 

2018, 2019); 

- „Familia mea”(CAEN - 2016, 2017, 2018, 2019); 

 

La nivel regional: 

- „Voluntariada copiilor”(CAERI - 2016, 2017, 2018, 2019); 

- „Prevenind, ne apãrãm viaţa” (CAERI - 2016, 2017, 2018, 2019); 

- „Noi primim prin ceea ce dãruim” (CAERI – 2016, 2017, 2018); 

- „Armonie şi mişcare” (CAERI – 2016, 2017, 2018, 2019). 

 

1.3.4 CULTURA ORGANIZAŢIONALÃ 

Şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt 

cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, 

libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin 

dinamism şi proactivism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc. Sincopele sunt abordate prompt pentru a împiedica acutizarea acestora. Tipul 

dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt distribuite în 

raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optimă a acestuia. Relaţiile 

interpersonale existente permit manifestarea valorilor mai sus exprimate: spiritul de iniţiativă,  munca 

în echipă, colaborarea şi respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, 

libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi 

nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de 

RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de 

pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în 

capacitățile lor creative și de autocontrol.  La nivelul şcolii a fost elaborat un Regulamentul Intern care 

cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic. 

Comparativ cu valorile evidenţiate în vechea deviză a şcolii (PROFESIONALISM, IMPLICARE, 

RESPONSABILITATE), perspectiva actuală adaugă BUCURIE ŞI PERSEVERENŢĂ, deoarece ne dorim cu 

toţii ca şcoala să fie nu doar un mediu sigur, ci şi un ambient prietenos, un climat incluziv, un spaţiu 
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potrivit pentru formarea, dezvoltarea şi manifestarea competenţelor elevilor, prin metode de educaţie 

formală, dar şi nonformală, clasice şi moderne, indoor şi outdoor, în incinta şcolii şi în comunitate. 

Ne dorim ca elevii noştri să recunoască şi să interiorizeze adevăratele valori, să se adapteze cu 

uşurinţă la situaţii noi, să deprindă abilităţi de viaţă, să gândească în mod critic şi creativ, să fie capabili 

de a găsi soluţii de rezolvare a problemelor din viaţa reală. 

Dorim să asigurăm un cadru optim de exersare a competenţelor-cheie specifice secolului al XXI-

lea şi de conştientizare a  valorilor naţionale şi europene, atât pentru elevi, cât şi pentru ceilalţi actori 

educaţionali. 

Valorile care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt: 

Dezvoltarea: Vom urmări perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea 

copetenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de 

lucru. 

Calitate şi eficienţă: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii 

instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii 

educaţionali. 

Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi 

demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative (co-teaching). 

Colaborare: Vom promova respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea activă cu părinţii, cu 

comunitatea, cu instituţiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei. 

 

 

DEVIZA ŞCOLII: 

PROFESIONALISM - IMPLICARE - BUCURIE - PERSEVERENŢĂ 
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1.4. PRIORITÃŢI LA NIVEL LOCAL ŞI NAŢIONAL 
Prioritãţile învãţãmântului românesc din perspectiva armonizãrii sistemelor educaţionale la nivel 

european pânã în 2030 sunt urmãtoarele: 

 Descentralizarea învãţãmântului preuniversitar, creşterea autonomiei şcolilor şi a autonomiei 

profesionale pentru cadrele didactice; 

 Realizarea unui sistem educaţional echitabil, eficient şi relevant, capabil de schimbare atunci 

când se impune; 

 Cunoaşterea şi aprofundarea Curriculumului Naţional; 

 Centrarea demersului didactic pe elev; 

 Asigurarea calitãţii educatiei şi formãrii oferite de şcoalã; 

 Flexibilizarea ofertei educaţionale în scopul racordãrii permanente a învãţãmântului la piaţa 

muncii. 

Şcoala Gimnazială Nr. 28 din municipiul Galaţi îşi proiectează întreaga activitate în relaţie cu 

priorităţile educaţionale la nivel naţional dar şi cu contextul educaţional judeţean (ref. evoluţia 

populaţiei şcolare, a personalului didactic calificat, mediul concurenţial al unitãţilor de învãţãmânt) – 

ilustrat de Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Galaţi, 2021 – 2027. 

Şcoala Gimnazială Nr.28, situată într-o zonă centrală, în vecinătatea unor unităţi şcolare şi a unor 

Colegii de prestigiu, va avea o misiune dificilă, aceea de a-şi păstra efectivele şcolare şi de a promova 

un învăţământ de calitate care să răspundă solicitărilor din ce în ce mai pretenţioase a comunităţii 

educaţionale gălăţene. 

Şansa şcolii va fi aceea de a se deschide către comunitate şi de a oferi servicii educaţionale la un 

standard cât mai ridicat pentru a rezista concurenţei. 

 

1.5. ANALIZA PEST(EL): 
DOMENII CONTEXT NAŢIONAL/ LOCAL 

POLITIC Şcoala se aflã într-un context politic relativ stabil dat de o lege cadru 

care reglementeazã activitatea unitãţilor de învãţãmânt la nivel 

naţional – LEN 1/2011, îmbunãtãţitã periodic  prin ordine, reglementãri, 

notificãri. 

Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca 

principală instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională 

la nivel regional şi local este în favoarea dezvoltării relaţiilor de 

colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră. De asemenea, contextul 

politic actual al României ca membră a Uniunii Europene, asigură 

mobilitatea cadrelor didactice în spaţiul european, şi nu numai, 

reflectată în deschiderea oferită şcolilor de către MEd de a accesa 

programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane şi 

financiare.  
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ECONOMIC Contextul economic mai puţin favorabil al regiunii de sud-est a 

României şi mai ales al judeţului Galaţi nu este stimulativ pentru 

instituţiile publice, implicit pentru învãţãmânt, pentru finanţarea 

complementarã a acestuia, în vederea creãrii unui cadru modern, sub 

aspectul dotãrilor materiale  şi formãrii profesionale la standarde 

europene. La nivelul municipiului Galaţi sunt puţine intreprinderi 

private care ar putea să susţină învăţământul general, sursa principală 

de finanţare rămânând bugetul naţional şi cel local (împovărat de 

numărul mare de unităţi educaţionle, sanitare, bugetare). 

Populaţia din circumscripţia şcolii se situează în zona medie şi peste 

medie a câştigurilor realizate lunar, existând însă diferenţe între 

situaţiile materiale ale elevilor şcolii. 

SOCIAL Sub aspect social existã atât aspecte pozitive cât şi negative: 
- Părinţii acordă o importanţă deosebită educaţiei copiilor, implicându-
se activ în aceasta; corpul profesoral este sprijinit în derularea unor 
activitãţi  extracurriculare; 
- Tabloul social al şcolii este însă unul eterogen. In şcoalã existã elevi ce 
provin din categorii sociale diferite (familii cu venituri foarte bune, dar 
şi familii cu venituri minime pe economie sau care trãiesc din alocaţiile 
copiilor; familii biparentale sau monoparentale; familii cu nivel 
intelectual ridicat, dar şi foarte scãzut, diversitate etnicã şi religioasã; 
copii crescuţi în familiile naturale, dar şi copii aflaţi în grija unor rude 
sau cunoştinţe în cazul pãrinţilor plecaţi la muncã  în strãinãtate). 
Această diversitate socială îşi pune amprenta asupra modului de 
organizare şi desfăşurare a procesului instructiv educativ. 

TEHNOLOGIC Din punct de vedere tehnologic, şcoala are un nivel bun al dotãrilor: 

aparaturã audio-video în toate sãlile de clasã, conexiune la internet prin 

cablu şi Wi-Fi, laboratoare cu dotare modernã, table interactive (10 

buc.), reţea de calculatoare, soft-uri educaţionale, etc. Aceast nivel 

tehnologic reprezintă premisa pentru un învăţământ ce încearcă să 

îmbine în mod eficient abordarea tradiţională cu cea modernă, mult 

mai atractivă din perspectiva elevilor.  

ECOLOGIC Municipiul Galaţi în care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială 

nr.28 are un grad de poluare destul de ridicat (atmosferică, fonică, 

estetică). Cartierul Mazepa în care este amplasată şcoala are însă o 

poziţie privilegiată, fiind în centrul urbei şi în vecinătatea fluviului 

Dunărea şi a falezei care oferă un ambient plăcut şi un grad de poluare 

mai redus. 

 Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme 

precise în protejarea mediului de către unităţile şcolare; ca urmare 

educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine o componentă 
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extracurriculară prioritară. 

 Şi unitatea noastră şcolară trebuie să se implice în rezolvarea 

problemelor de mediu prin implicarea în proiecte ecologice; 

La nivelul şcolii se deruleazã programe de educaţie civicã şi ecologicã 

pentru formarea în rândul elevilor a unor deprinderi de viaţã sãnãtoasã 

(„Voluntariada copiilor”, ”Educaţie pentru sãnãtate, educaţie pentru 

viaţã”ş.a.)  

LEGISLATIV Existã, în sistemul de învãţãmânt, repere legale care avantajeazã  sau 

dezavantajeazã unitatea nostrã şcolarã. Astfel, între reperele care oferã 

un avantaj se numãrã încluderea clasei pregãtitoare în rândul claselor 

primare, situaţie care a adus un spor de populaţie şcolarã în ultimii ani, 

iar dintre reperele care dezavantajeazã unitatea noastrã se aflã schema 

de personal subdimensionată, ocuparea posturilor în sistem centralizat, 

fără ca managerii sau Consiliul de Administraţie al şcolii să aibă un 

cuvânt de spus în selecţie, programul „Şcoalã dupã şcoalã” care nu se 

poate aplica tututror categoriilor sociale şi care nu are repere 

metodologice privind contabilizarea cheltuielilor; lipsa profesorilor de 

sprijin pentru copiii cu CES ş.a.   

Cel mai mare dezavantaj legislativ îl reprezintă însă baleiajul legislativ 

pe intervale scurte de timp, instabilitatea legislativă putând constitui o 

mare piedică în evoluţia unităţilor educaţionale. 

 

1.6. ANALIZA SWOT A STADIULUI DE DEZVOLTARE A ŞCOLII: 
Pentru a realiza o bunã diagnozã a organizaţiei școlare, vom apela la metoda SWOT, analizând 

activitatea pe urmãtoarele paliere: 

- Curriculum; 

- Resurse umane; 

- Resurse materiale și financiare; 

- Relaţii cu comunitatea și activitatea educativã. 

 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Pentru fiecare nivel de școlarizare existã 

material curricular corespunzãtor (planuri de 

ȋnvãţãmânt şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, 

softuri educaţionale); 

 Insuficienta utilizare a materialelor 

didactice, a tehnicii informaţionale şi a 

metodelor active în demersul didactic 

la ciclul gimnazial; 

 Suprapunerea cerinţelor, testărilor, 

ceea ce conduce la o distribuire inegală 
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 O bună colaborare, de tipul transferului  

curricular,  între învăţători şi profesori, 

mai ales pentru clasele ce termină ciclul primar 

ȋn vederea integrãrii cu uşurinţă a elevilor în 

ciclul secundar inferior (co-teaching); 

 Derularea la nivlelul școlii a unui program de 

pregãtire suplimentară şi remedială pentru 

Evaluãrile naţionale chiar şi în perioada 

pandemiei  (consolidarea noţiunilor specifice 

programelor școlare); 

 Proces instructiv-educativ de calitate 

demonstrat prin rezultate şcolare bune, 

procent de promovabilitate ridicat la evaluãrile 

naţionale, premii la olimpiadele, concursurile 

școlare, fazele naționale și județene; 

 Utilizarea unor metode didactice activ 

participative care includ utilizarea softurilor 

educaţionale şi a instrumentelor digitale cu 

scopul de a centra activitatea curriculară pe 

elev; 

 Folosirea instrumentelor de feedback pentru 

îmbunătăţirea demersului instructiv – educativ 

(fişe de progres, chestionare, baterii de teste pe 

nivel curricular);  

 O tradiţie instructiv-educativă concretizată 

printr-o imagine foarte bună a şcolii atât în 

comunitate cât şi la nivel judeţean. 

a efortului elevilor; 

 Formarea deficitară a cadrelor 

didactice pentru lucrul cu elevi cu CES 

sau cu ADHD; lipsa PIP-urilor la toate 

nivelurile curriculare; 

 Slaba implicare și informare  a 

profesorilor pe problematica 

proiectelor europene şi de finanţare; 

 Oferta școlii (CDŞ) nu satisface nevoile 

tuturor elevilor (opţiunile pentru 

disciplinele opţionale se fac ȋn funcţie 

de decizia majoritãţii); 

 Lipsa de consistenţă a ofertei 

curriculare la decizia şcolii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Ofertă consistentă a Med/ISJ/CCD/alţi 

furnizori de formare acreditaţi privind 

cursurile de perfecţionare şi formare continuă, 

înscriere la grade didactice; 

 CDŞ propus de MEd, oferă posibilitatea 

satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere 

în diferite domenii de activitate şi permite 

valorificarea abilităţilor individuale. ; 

 existenţa site-urilor specializate în oferirea de 

materiale şi soft-uri pentru cadre didactice. 

 oferta C.D.Ş. vine în sprijinul ameliorării 

 Modificările legislative în privinţa 

curriculumului naţional; 

 Supraaglomerarea programelor școlare 

transformã școala ȋntr-un mediu 

stresant, neatractiv pentru elevi; 

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru 

învăţare precum şi a interesului pentru 

această unitate de învăţământ ca 

urmare a insuficientei diversificãri şi 

adecvãri a C.D.Ş. la cerinţele şi 

solicitările comunitãţii. Există riscul 
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fenomenului de absenteism şcolar şi 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii 

intrinseci pentru învăţare; 

 

micşorării numărului de cereri de 

înscriere în instituţie. 

 Avalanşa de oferte de manuale şi 

auxiliare şcolare poate crea fenomenul 

de saturare şi chiar respingere a 

alternativelor curriculare. 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 personal didactic calificat în proporţie de 100 %; 

 personalul didactic stabil – 90,2% personal 

titular;  

 ponderea cadrelor didactice titulare cu grad 

didactic I este de 72 % (44 profesori); 7 cadre 

didactice sunt înscrise sau au susţinut 

doctoratul;  

 ponderea cadrelor didactice cu performanţe în 

activitatea didactică (olimpiade şi concursuri 

şcolare) este de 48 %; 

 o bună parte a personalului didactic (26%) este 

resursă educaţională pentru programul de 

mentorat în învăţământ (16 cadre didactice – 5 

învăţători şi 11 profesori); unitatea noastră 

şcolară fiind bază de practică pedagogică alaturi 

de CNCN, Galaţi în programul propus de MEd;  

  procent mare de elevi admişi în liceele de 

renume din oraş; 

 relaţiile interpersonale (profesor – elev, 

conducere – subalterni, profesori – părinţi, 

profesori – profesori, etc.) existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ, responsabil; 

  există o bună delimitare a responsabilitãţilor 

cadrelor didactice, precum şi o bună 

coordonare a acestora; 

  ameliorarea relaţiei profesor – elev prin 

intermediul Consiliului Elevilor; 

 elevi cu potenţial intelectual bun şi spirit 

competitiv; 

 slaba participare la cursuri de formare şi 

perfecţionare datorită accesului la 

acestea prin achitare de taxe; 

 slaba implicare a cadrelor didactice în 

activitatea de cercetare ştiinţifică şi 

metodică; numărul mic de lucrări, 

articole, cărţi, auxiliare didactice 

publicate comparativ cu potenţialul 

corpului profesoral; 

 scăderea motivaţiei şi interesului 

pentru activităţile profesionale 

(colaborare cu părinţii, perfecţionare, 

activităţi extracurriculare, 

confecţionarea materialelor didactice, 

pregătirea cu profesionalism a lecţiilor, 

etc.) poate genera un demers didactic 

neatractiv;  

 ancorarea în tradiţional a unor cadre 

didactice  cu privire la: organizarea şi 

desfãşurarea lecţiilor, centrarea 

activităţii didactice pe nevoile elevului, 

digitalizarea învăţământului; 

 neimplicare în iniţierea unor programe 

de parteneriat la nivel internaţional; 

 cadrele cu norma didactică în mai multe 

şcoli au o responsabilitate profesională 

diluată; 

 formaţiuni de elevi supradimensionate. 

 lipsa de motivaţie a unor elevi pentru 

activitatea educativă; 
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  lipsa fenomenului de abandon şcolar şi a 

cazurilor de delicvenţă juvenilă;  

 personal auxiliar ce desfăşoară o activitate 

legală, transparentă şi anticipativă eficientă, 

fapt ilustrat de acţiunile de audit extern. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 întâlnirile frecvente ale cadrelor didactice cu 

colegii din alte unităţi în vederea diseminării 

bunelor practici;  

 varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de C.C.D., I.S.J., 

Universitatea „Dunărea de Jos”ş.a.; 

 deschiderea şcolii către Comunitatea locală 

permite ajustarea unor disfuncţii  la nivel 

organizaţional; 

 atragerea populaţiei şcolare din alte 

circumscripţii datorită prestigiului unor cadre 

didactice, a ofertei curriculare şi 

extracurriculare. 

 

 criza de timp a părinţilor reduce 

implicarea familiei în viaţa şcolară. 

Acest lucru se reflectă atât în relaţia 

profesor-elev cât şi în performanţa 

şcolară a elevilor; 

 lipsa de supraveghere a copiilor ce au 

părinţii plecaţi la muncă în străinătate; 

 acomodare dificilã a elevilor care revin 

din străinătate; 

 scăderea îngrijorãtoare a populaţiei 

şcolare din arealul şcolii din cauza 

realităţilor socio-umane: îmbătrânirea 

populaţiei şi concurenţa colegiilor din 

vecinătate;  

 creşterea numărului elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale; 

 o depreciere a statutului profesorului în 

societate (plecând de la nivelul 

guvernării şi încurajată de mass-media), 

ceea ce determină dificultăţi în 

impunerea cadrului didactic, ca 

principal factor al educaţiei, în faţa 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea 

în normele de igienă corespunzãtoare; 

 existenţa cabinetelor, laboratoarelor 

funcţionale pentru anumite discipline: 

informatică, fizică şi chimie, biologie, istorie 

si geografie; 

 baza tehnico-materialã a şcolii este bunã: 

 spaţiu insuficient pentru desfăşurarea 

activităţii într-un singur schimb;  

 nu toate spaţiile şcolare sunt adaptate unui 

învăţământ de calitate (uzura mobilierului, a 

aparaturii audio-video); 

 număr insuficient de calculatoare raportat la 

numărul elevilor din şcoală; 
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sãlile sunt dotate cu aparaturã audio-video, 

şcoala dispune de un sistem  de 

monitorizare intern şi extern, conexiune la 

internet, un teren de joacã, o sală de sport 

modernă şi o centralã termică ce îi asigurã  

independenţã energeticã.  

 lipsa fondurilor pentru recompensarea 

activităţilor de performanţă ale elevilor şi 

cadrelor didactice; 

 slaba implicare a unor cadre didactice în 

păstrarea bunurilor materiale ale şcolii; 

 există situaţii când resursele umane şi 

materiale ale şcolii nu sunt optim 

valorificate. 

 material didactic depãşit şi insuficient. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 descentralizarea şi autonomia instituţională 

susţinută prin repere legale; 

 posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi 

donaţii; 

 existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în 

vederea obţinerii unor fonduri 

extrabugetare; 

 posibilitatea accesării de fonduri europene 

de către personalul didactic, prin proiecte cu 

finanţare externă; 

 ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a echipamentelor 

existente; 

 reducerea finanţării şcolii în ceea ce 

priveşte achiziţionarea de material didactic, 

consumabile, reparaţii capitale etc. 

 degradarea spaţiilor şcolare din cauza 

resurselor financiare limitate pentru 

întreţinerea şcolii. 

 

 

RELAŢIA CU COMUNITATEA ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 o bună implicare a elevilor în activităţile 

extraşcolare şi extracurriculare la nivel de 

şcoală şi în comunitate (excursii, serbări, 

strângeri de fonduri pentru persoane 

defavorizate, acţiuni caritabile la Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă); 

 rezultate foarte bune la concursurile 

artistice şi sportive, fazele naţionale şi 

judeţene ; 

 întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor şi buna colaborare cu părinţii la 

nivelul comitetelor de părinţi pe clasă; 

 implicarea Asociaţiei părinţilor şcolii în 

derularea proiectelor educative; 

 preşedintele Consiliului Reprezentativ al 

 legăturile cu firme şi licee în vederea 

realizării unei orientãri vocaţionale 

adecvate sunt insuficiente şi necoordonate; 

 interes redus al unor profesori în a 

identifica posibilităţi de colaborare în 

comunitate sau cu alţi parteneri naţionali şi 

europeni determinată de necunoaşterea 

unor limbi de circulaţie internaţională. 
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Părinţilor este activ şi implicat în activităţile 

ce se defăşoară la nivelul şcolii; 

 buna colaborare între director/director 

adjunct şi coordonatorul de programe 

educative şi extraşcolare; 

 relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea 

rolului şi locului şcolii în comunitatea 

locală, cu reprezentanţii administraţiei 

locale; 

 o bună colaborare cu Poliţia, CJRAE, ISJ, 

CCD, Biblioteca Judeţeanã; 

 parteneriate educaţionale cu: Universitatea 

„Dunãrea de Jos”-Galaţi, Complexul Muzeal 

de Ştiinţele Naturii  „Rãzvan Angheluţã”- 

Galaţi, Centrul cultural  „Dunãrea de Jos”- 

Galaţi, Organizaţia „Salvaţi copii”, Centrul 

de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţã, Centrul „Europe Direct”- Galaţi, 

Organizaţia „Inimã de copil”, Asociaţia 

Naţionalã „Cultul Eroilor”-Galaţi, Fundaţia 

IKON, Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”, VOX TV; 

 Consiliul elevilor activ şi implicat în 

problematica şcolii şi comunitãţii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, 

Biserica, Poliţie, instituţii culturale); 

 interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 

educaţională şi de a desfăşura activităţi 

tematice la nivelul şcolii noastre; 

 creşterea atractivităţii şcolii prin colaborări 

cu entităţi educaţionale acreditate la nivel 

naţional şi internaţional (Cambridge, Delf). 

 disponibilitatea unor instituţii omoloage 

pentru schimburi de experienţă; 

 posibilitatea promovării imaginii şcolii în 

comunitate prin intermediul site-ului şcolii, a 

paginii oficiale de facebook, a publicaţiilor 

 neimplicarea posibililor parteneri 

comunitari în derularea unor proiecte 

educaţionale;  

 incapacitatea unor părinţi de a-şi asuma 

educaţia propriilor copii şi transferarea 

exclusivă a responsabilităţii asupra şcolii. 
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locale sau a posturilor de televiziune. 

NEVOI IDENTIFICATE:  

 Aflatã ȋntr-o comunitate eterogenã din punct de vedere socio – economic și cultural, școala 

trebuie sã ofere beneficiarilor direcţi, un ansamblu de programe educative menite sã formeze 

elevilor competenţe cheie/de bazã, ȋn vederea unei bune orientãri profesionale și inserţii sociale.  

 Şcoala trebuie sã se „deschidã” cãtre comunitate, devenind un partener real pentru aceasta, 

având capacitatea de a se plia pe nevoile exprimate de beneficiari. 

 Ţinând cont de mobilitatea forţei de muncã, la nivel european, școala are misiunea de a le forma 

elevilor mentalitãţi deschise cãtre comunicare, cooperare și toleranţã faţã de alte comunitãţi, 

etnii, categorii sociale, având ca punct de plecare conștiinţa propriei identitãţi culturale.  

 Personalul didactic este receptiv la schimbãrile aduse de reforma ȋn educaţie, dar nu ȋndeajuns 

de motivat și capabil de a-și adapta demersul didactic particularitãţilor fiecãrui elev. De aceea, se 

impune gãsirea unor cãi de eficientizare a activitãţii educative.  

 

II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE 

DE EVOLUŢIE 
Motto: „Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru” (Nicolae Iorga) 

 

2.1  VIZIUNEA ŞCOLII 
Şcoala Gimnazială Nr. 28 va deveni o şcoală europeană, performantă, capabilă să ofere programe 

de înaltă calitate, să asigure un climat stimulativ, de cooperare şi siguranţă, să promoveze identificarea 

şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai 

potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice. 

 

2.2  MISIUNEA ŞCOLII 
Şcoala Gimnazială Nr. 28  îşi propune să dezvolte un mediu educaţional favorabil învăţării, în care 

elevii să aibă oportunităţi egale de formare a competenţelor de bază şi a competenţelor-cheie, în 

perspectiva pregătirii lor la standarde europene, pentru integrare socială şi competiţie profesională. 

În şcoala noastră, elevul va beneficia de un învăţământ: 

- retehnologizat, prin accesul în laboratoare dotate corespunzător, prin utilizarea reţelei 

informaţionale, a tehnologiilor didactice audiovizuale ş.a.; 

- bazat pe managementul profesional, orientat către promovarea performanţelor, a învăţării pe 

tot parcursul vieţii, a inovaţiilor şi a dimensiunii europene în sistemul şi practicile educaţionale. 

Direcţiile principale spre care se vor orienta demersurile noastre sunt: susţinerea unui 

învăţământ modern, cu strategii diferenţiate menite sã faciliteze procesul de învãţare pentru toţi elevii  

indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnicã, religioasã sau de altã naturã, prin oferirea de 

şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive, furnizarea unui curriculum opţional proiectat în consens 
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cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor, participarea la programe europene şi la proiecte educative de 

cooperare cu parteneri educaţionali/sociali. 

 

2.3 ŢINTE STRATEGICE 

T1     Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat 

şi atractiv, orientat spre performanță şi valorificarea potenţialului individual al 

fiecărui elev;  

T2  Creşterea perfomanţei şcolare prin ridicarea mediei de promovare a Evaluării 

Naţionale la finalul clasei a VIII a, cu cel puţin 80 sutimi la matematică şi 60 de 

sutimi la română, până în 2025; 

T3  Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare creării strării de 

bine a participanţilor  la educaţie şi reducerii absenteismului şcolar in următorii 4 

ani cu cel puţin 20%; 

 T4 Sporirea gradului de atractivitate al Şcolii prin intermediul unui proces instructiv 

educativ imbunătăţit ca urmare a participării a cel puţin 80% din personalul școlii 

la formarea continuă corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor 

educaționale deschise; 

T5    Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea, în următorii 4 ani a unui 

număr de cel puţin 3 proiecte europene şi naţionale şi a numeroase proiecte 

locale şi regionale, în concordanţă cu noile educaţii (educaţie pentru mediu, 

pentru sănătate, educaţie financiară şi anteprenorială, educaţie pentru cetăţenie 

democratică etc.) cu scopul promovării unei imagini pozitive în comunitate. 

 

2.4 OBIECTIVE STRATEGICE: 

ŢINTA 1 

         Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevilor, prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi 

atractiv, orientat spre performanță şi valorificarea potenţialului individual al fiecărui 

elev;  

 

Motivarea alegerii ţintei :  

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională 

a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și 

dezvoltarea personală. 
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2. Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului, inclusiv a celui la 

decizia şcolii şi a proiectării didactice.  

3. Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale plenare  

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

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

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

informațională, metodele activ-participative.  

5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării curriculei la decizia şcolii. 

 

Resurse strategice: 

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

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

programe școlare pentru curriculum TC şi CDŞ, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, 

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale 

didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEd, site ARACIP, site ISJ, legislație 

actualizată; 

 Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili curriculari, metodiști, 

formatori, mentori din cadrul școlii și, dacă este cazul, experți din exterior; 

 Resurse de timp : alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI 

 Resurse de autoritate localã şi naţionalã  : MEd, ISJ, CCD, CJRAE. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea 

bazei materiale 

şi atragerea de 

resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

 O1 Cunoașterea de 

către toate cadrele 

didactice a 

documentelor de 

politică educaţională 

elaborate extern şi 

intern 

(MENCŞ, ISJ, școală) 

și implementarea lor 

prin documentele 

 O5 Atragerea de 

resurse financiare 

extrabugetare în 

vederea realizării 

activităţilor practice 

în cadrul orelor de 

CDŞ;  

 O6 Asigurarea bazei 

logistice necesare 

mediatizării 

 O7 Stimularea 

abilităţilor de 

comunicare şi 

creativitate a 

elevilor;    

 O8 Susţinerea 

cadrelor didactice în 

propunerea şi 

elaborarea de CDŞ 

uri atractive pentru 

 O9 Reconsiderarea 

ofertei educaţionale 

în funcţie de nevoile 

specifice ale 

comunităţii şi 

resurselor de care 

dispune şcoala;  

 O10 Implicarea 

membrilor 

comunității locale în 
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specifice 

curriculumului la 

decizia şcolii; 

 O2 Adaptarea 

curriculumului 

naţional la nevoile 

de dezvoltare 

personală ale 

elevilor prin 

conceperea CDŞ (pe 

cicluri de 

învăţământ/ nivel de 

clase/ arii 

curriculare); 

 O3 Implementarea 

curriculum-ului la 

decizia şcolii 

utilizând cele mai 

eficiente mijloace şi 

metode pentru 

stimularea 

interesului elevilor; 

 O4 Diversificarea 

ofertei de opţionale, 

prin propunerea 

unor programe 

personalizate, 

atractive. 

activităţilor derulate 

în cadrul orelor de 

CDŞ şi promovării 

ofertei educaţionale 

a şcolii. 

 

nevoile de dezvoltare 

ale elevilor; 

 

desfăşurarea 

anumitor activităţi 

din cadrul CDŞ;  

 O11 Promovarea 

imaginii şcolii în 

comunitate prin 

organizarea de 

activităţi, 

prezentarea 

rezultatelor elevilor  

în buletinul 

informativ , revista 

şcolii, site-ul 

școlii, pagina de 

facebook etc. 

 

 

Rezultate aşteptate: 

 dezvoltarea gândirii critice, a inteligenței emoționale și a stimei de sine în rândul elevilor, prin 

prezentarea proiectelor individuale și de grup; 

 dezvoltarea competențelor de lucru în echipă și de comunicare interculturală prin activități 

formale și nonformale;  

 obținerea de fonduri pentru realizarea de activități concrete (excursii, expoziții etc.) 

 implicarea membrilor comunității în derularea unor activități în cadrul orelor de opțional; 

 îmbunătăţirea imaginii şcolii la nivelul comunităţii. 
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ŢINTA 2 

         Creşterea perfomanţei şcolare prin ridicarea mediei de promovare a Evaluării 

Naţionale la finalul clasei a VIII a, cu cel puţin 80 sutimi la matematică şi 60 de 

sutimi la română, până în 2025; 

 

Motivarea alegerii ţintei :  

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională 

a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și 

dezvoltarea personală;  

2. Accesul într-o treaptă superioară de educaţie nu este doar un drept ci o obligaţie, învăţământul 

de 12 clase fiind obligatoriu. Rezultatele Evaluărilor Naţionale sunt esenţiale pentru accesul într-

o formă superioară de învăţământ.  

3. Adaptarea curriculum-ului la disciplinele de examen si proiectarea didactică pentru orele de 

pregătire trebuie să se facă având în vedere adaptarea programelor la specificul de învăţare a 

fiecărui elev; 

4. Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai 

eficient de către cadrele didactice; 

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

actul instructiv-educativ. 

 

Resurse strategice: 

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

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

programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice 

disciplinelor de examen, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site Med – ordine de ministru şi 

programe de studiu pentru disciplinele specifice examenului de Evaluare Naţională,  site ISJ, site-

ul şcolii; 

 Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili curriculari, metodişti, 

experți din exterior; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea unui program de 

pregătire suplimentară a elevilor  în vederea susţinerii examenelor din cadrul Evaluării Naţionale; 

 Resurse de autoritate şi putere : MEd, ISJ. 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea 

bazei materiale 

şi atragerea de 

resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 



    PDI, 2021 – 2025, Şcoala Gimnazială nr.28, Galaţi 
  

29 

 

 O1 Cunoaşterea 

programelor şcolare 

pentru disciplinele 

de examen de la 

Evaluarea Naţională  

şi adaptarea 

demersului 

curricular 

specificului 

colectivului de elevi 

în vederea obţinerii 

celor mai bune 

rezultate; 

 O2 Restructurarea 

metodelor şi 

instrumentelor de 

evaluare curentă şi 

sumativă la 

disciplinele de 

examen conform 

principiilor de 

elaborare ale noilor 

subiecte de la 

Evaluarea Naţională; 

 O3 Incurajarea 

corpului profesoral 

de specialitate în 

realizarea şi 

ofertarea unui CDŞ 

menit să consolideze 

informaţia 

dobândită la 

disciplinele de TC 

evaluate la 

examenele 

naţionale. 

 

 O4 Asigurarea bazei 

logistice (aparatură, 

audio-video, 

copiatoare, etc) 

pentru desfăşurarea 

examenelor de 

evaluare a 

elevilor claselor a II-

a, a IV-a, a VI-a şi a 

VIII-a conform 

prevederilor legale; 

 O5 Atragerea de 

fonduri în vederea 

achiziţionării unor 

softuri educaţionale 

sau teste 

standardizate pentru 

exersarea 

competenţelor şi 

abilităţilor dobândite 

la disciplinele de 

examen. 

 O6 Dezvoltarea 

motivaţiei intrinseci 

pentru învăţare, în 

rândul elevilor, prin 

acţiuni ale 

psihologului şi 

consilierului şcolar, 

prin implicarea 

părinţilor în acţiuni 

comune şcoală-

familie;  

 O7 Stimularea 

cadrelor didactice  în 

vederea  participării 

la cursuri de formare 

menite să releve noi 

modalităţi de 

predare – evaluare la 

disciplinele de 

examen; pentru 

cunoaşterea şi 

aplicarea de strategii 

diferenţiate de lucru 

cu elevii, inclusiv a 

celor cu CES. 

 O8 Dezvoltarea unui 

parteneriat cu 

furnizori de formare 

pentru corpul 

profesoral dar şi cu 

părinţii elevilor care 

urmează să susţină 

examene naţionale 

pentru consiliere şi 

informare. 

Rezultate aşteptate: 

Imbunătăţirea capacităţii elevilor de înţelegere şi rezolvare a noilor cerinţe din probele de evaluare; 
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 Creşterea notelor la evaluările curente şi sumative obţinute de toţi elevii, dar şi a rezultatelor de la 

Evaluările naţionale de la finalul claselor a II a, a IV a, a VI a şi a VIII a;  

 Specializarea cadrelor didactice în demersul curricular diferenţiat; 

 Îmbunătăţirea gradului de participare şi implicare a elevilor la activităţile curente;  

 Creşterea calităţii procesului de evaluare/autoevaluare a elevilor;  

 Îmbunătăţirea comunicării cu elevii şi părinţii; Creşterea implicării părinţilor în educaţia copiilor. 

 

ŢINTA 3 

 

Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare creării strării de bine 

a participanţilor  la educaţie şi reducerii absenteismului şcolar in următorii 4 ani cu cel 

puţin 20%; 

 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională 

a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și 

dezvoltarea personală; 

2. Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi 

activitatea educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea 

comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor; 

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

personalităţi armonioase, autonome şi creative;  

4. Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai 

eficient de către cadrele didactice; 

5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală, a stării de bine  este o idee asumată de către toţi 

factorii implicaţi în actul instructiv-educativ. 

Resurse strategice: 

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

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

programe școlare, auxiliare curriculare, softuri educationale); materiale didactice specifice 

disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEd, site ARACIP, site ISJ, legislație 

actualizată; 

 Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experți CJRAE; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere : MEd, ISJ. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE: 
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Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea 

bazei materiale 

şi atragerea de 

resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

relatiilor 

comunitare 

 O1 Susţinerea în 

cadrul orelor de 

consiliere şi 

orientare a unor 

teme privind 

educaţia rutieră, 

combaterea 

traficului de 

persoane, riscurile 

consumului de 

droguri și substanțe 

interzise, educaţie 

pentru sănătate, 

educaţie pentru 

mediu, financiară şi 

antreprenorială, 

educaţie 

multiculturală, 

multietnică etc. 

 O2 Reactualizarea 

ROF cu unele 

sancţiuni în cazul 

nerespectării 

normelor de 

conduită în şcoală 

 O3 Menţinerea în 

incinta şi perimetrul 

şcolii 

a unui climat de 

siguranţă, 

a unui ambient 

propice 

actului educaţional 

prin 

 O4 Atragerea de 

resurse financiare 

necesare 

modernizării 

spaţiului şcolii, a 

bazei materiale ca 

suport pentru 

crearea unui 

ambient plăcut şi a 

unui cadru propice 

necesare unui act 

didactic de calitate, 

la standarde 

europene;  

 O5 Monitorizarea 

respectarii de către 

elevi şi personalul 

şcolii a legislaţiei în 

vigoare, a 

prevederilor 

Regulamentului 

intern referitoare la 

deteriorarea 

bunurilor din 

patrimoniul şcolii. 

 O6 Alocarea de 

fonduri în bugetul 

anual al şcolii pentru 

formarea 

personalului în 

direcţia educaţiei 

incluzive, a 

combaterii 

excluziunii şi a 

 O7 Angrenarea unui 

număr cât mai mare 

de cadre didactice în 

formarea în direcţia 

educaţiei incluzive, a 

combaterii 

excluziunii şi a 

dezvoltării 

comportamentelor 

de tip acceptare şi 

toleranţă. 

 O8 Formarea 

mediatorilor şcolari 

în rândul elevilor şi 

antrenarea acestora 

în programe de 

educaţie incluzivă 

derulate la nivelul 

şcolii. 

  O9 Incheierea de 

parteneriate cu 

instituţii din sfera 

educaţională sau a 

asigurării siguranţei 

pentru crearea unei 

stări de bine la 

nivelul şcolii atât în 

rândul elevilor cât şi 

a personalului 

(CJRAE, CCD, Poliţie, 

SAM, DSP, ONG-uri) 

 O10 Promovarea 

acţiunilor referitoare 

la siguranţa şcolară 

în comunitatea 

educaţională a şcolii. 
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implicarea elevilor, 

cadrelor didactice, 

parinţilor şi 

Consiliului 

local în acţiuni de 

valorizare a elevilor 

şi de combatere a 

stigmei, violenţei, 

bullyingului etc.  

dezvoltării 

comportamentelor 

de tip acceptare şi 

toleranţă. 

 

 

Rezultate aşteptate: 

 Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi 

orientare şi activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare având în vedere asigurarea 

condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

 Numărul elevilor implicaţi în activităţi eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor 

faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare; 

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

siguranţă din şcoală; 

 Imbunătăţirea gradului de participare a elevilor la cursuri şi scăderea cu cel puţin 20% a 

absenteismului la nivelul unităţii. 

 

ŢINTA 4 

        Reducerea decalajelor educaţionale generate de Pandemie şi Sporirea gradului de 

atractivitate al Şcolii prin intermediul unui proces instructiv educativ imbunătăţit 

ca urmare a participării a cel puţin 80% din personalul școlii la formarea continuă 

corespunzătoare utilizării tehnologiei și a resurselor educaționale deschise; 

 

Motivarea alegerii ţintei : 

 Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea 

obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii 

şcolare;  

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

cadre didactice, orientat spre performanţă, prin adaptarea la noul context educaţional digital;  

 Elaborarea de strategii didactice diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru 

toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, 

prin promovare unui învăţământ incluziv;  

Resurse strategice: 

 Resurse umane: managerii, cadrele didactice, furnizori de formare profesională; 
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 Resurse materiale şi financiare: oferte de formare profesională, echipamente IT, birotică şi 

consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEd, site CCD, site ISJ,  legislație 

actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză : echipa managerială, responsabil cu formarea profesională, 

formatori;  

 Resurse de timp: alocate anual pentru participarea la cursurile de formare profesională;  

 Resurse de autoritate şi putere :  MEd, ISJ, CCD. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea 

bazei materiale şi 

atragerea de resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 O1 Valorificarea 

eficientă şi oportună 

a cunoştinţelor 

dobândite în cadrul 

cursurilor de 

formare şi 

conturarea unor 

strategii didactice  

care să îmbine 

utilizarea celor mai 

noi tehnologii cu 

metodele moderne 

şi tradiţionale de 

predare-învăţare- 

evaluare, atât în 

mediul clasic cât şi în 

cel on-line; 

 O2 Crearea de 

conţinut educaţional 

atât în mediul clasic 

cât şi în cel virtual; 

 O3 Realizarea 

platformei de e-

learning la nivelul 

şcolii, încărcată cu 

 O5 Alocarea de 

fonduri bugetare 

necesare formării 

profesionale ; 

 O6 Atragerea de 

resurse bugetare/ 

extrabugetare 

pentru achiziţia 

aparaturii necesare 

desfăşurării 

activităţilor 

educaţionale în 

mediul on-

line/hibrid; 

 

 O7 Profesionalizarea 

cadrelor didactice 

prin participarea la 

cursuri de formare 

specifice noilor 

educaţii;  

 O8 Dezvoltarea 

competenţelor 

digitale; 

 

 O9 Dezvoltarea de 

parteneriate cu 

furnizorii de formare 

profesională: DPPD 

din cadrul 

Universităţii 

“Dunărea de Jos”, 

Galaţi, CCD, CJRAE, 

ISJ Galaţi etc. 

 O10 Promovarea  

activităţilor şcolii ce 

evidenţiază utilizarea 

noilor tehnologii în 

educaţie (de ex. 

Meet and Code – 

iniţiere în 

programare).   
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resurse educaţionale 

deschise, pe 

disciplină şi  nivel de 

clasă. 

 O4 Împărtăşirea 

bunelor practici în 

cadrul unor 

evenimente 

educaţionale 

realizate la nivelul 

şcolii sau local, 

judeţean, naţional 

sau chiar la nivel 

internaţional. 

 

Rezultate aşteptate: 

 participarea a cel puţin 40% dintre cadrele didactice la programe de formare, inclusiv a celor pentru 

dezvoltarea competențelor digitale; 

 aplicarea informațiilor, competențelor dobândite în cadrul cursurilor de formare, în activităţile 

didactice;  

 creşterea atractivităţii şcolii prin îmbunătăţirea frecvenţei elevilor. 

 

ŢINTA 5 

         Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea, în următorii 4 ani a 

unui număr de cel puţin 3 proiecte europene şi naţionale şi a numeroase proiecte 

locale şi regionale, în concordanţă cu noile educaţii (educaţie pentru mediu, 

pentru sănătate, educaţie financiară şi anteprenorială, educaţie pentru cetăţenie 

democratică etc.) cu scopul promovării unei imagini pozitive în comunitate. 

 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Noul program Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru 

derularea de proiecte de mobilitate sau partenetiate strategice.  

2. Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participrea 

la proiectele naţionale dar, mai ales europene .  

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

îndeplini misiunea.  

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

5. ANPCDEFP oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.  
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6. Şcoala are un nivel bun al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 

 

Resurse strategice: 

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

 Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, 

granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEd, site ANPCDEFP, site ISJ,  

legislație actualizată 

 Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, 

formatori, experți din exterior (inspectori ANPCDEFP); 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din 

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;  

 Resurse de autoritate şi putere : ANPCDEFP, MEd, ISJ. 

 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Devoltarea 

bazei materiale şi 

atragerea de resurse 

financiare 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 O1 Informarea 

cadrelor diactice şi a 

elevilor în legătură 

cu posibilitatea 

desfăşurării unor 

proiecte de 

parteneriat strategic 

sau de mobilitate a 

cadrelor didactice şi 

a elevilor, cu 

aplicabilitate în 

activităţile 

curriculare; 

 O2 Stimularea 

elevilor şi cadrelor 

didactice în vederea 

realizării unui 

schimb de 

experienţă  prin 

intermediul 

 O5 Reorganizarea 

spaţiului „Programe 

europene”, pus la 

dispoziţia cadrelor 

didactice şi elevilor 

implicaţi în 

realizarea 

proiectelor; 

 O6 Atragerea de 

resurse 

extrabugetare 

pentru sprijinirea 

apariţiei revistei 

şcolii şi promovarea 

imaginii şcolii 

(proiectele 

internaţionale, 

naţionale şi 

regionale aflate în 

derulare); 

 O8 Informarea 

cadrelor didactice cu 

privire la 

oportunităţile de 

colaborare 

europeană în cadrul 

programelor 

Erasmus +; 

 O9 Formarea 

cadrelor didactice 

pentru elaborarea 

aplicaţiilor în 

programul Erasmus+; 

 O10 Diseminarea în 

cadrul unor activităţi 

specifice şi  pe site-ul 

şcolii, a experienţei 

participării la 

programele 

europene, naţionale, 

 O11 Popularizarea 

activităţii şcolii, a 

rezultatelor obţinute 

de elevi şi cadre 

didactice în cadrul 

proiectelor, în 

comunitate şi în 

afara acesteia (mass-

media, internet, 

publicaţii, revista 

şcolii), în vederea 

creşterii prestigiului 

şcolii şi a 

sentimentului de 

apartenenţă al 

elevilor şi al cadrelor 

didactice la o 

entitate educaţională 

valoroasă; 

 O12 Iniţierea unor 
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internetului (email, 

e-twinning, alte 

aplicații, forumuri de 

discuţii) în cadrul 

unor proiecte 

educaţionale; 

 O3 Realizarea de 

proiecte comune cu 

alte şcoli (lingvistice, 

de cercetare, 

excursii tematice 

etc.) din zonă, din 

ţară şi/sau din 

străinătate. 

 O4 Crearea de 

cercuri tematice 

transdisciplinare la 

nivelul şcolii şi 

încurajarea elevilor 

cu potenţial 

performativ de a 

participa la cursurile 

Centrului de 

excelenţă sau ale 

Palatului Copiilor. 

 O7 Alocarea 

corespunzătoare a 

fondurilor în 

proiectul Erasmus +; 

 

regionale. proiecte de 

colaborare cu 

instituţii de 

învãţãmânt superior,  

ONG-uri, firme 

private; 

 O13 Continuarea 

parteneriatelor cu 

institutiile din cadrul 

comunităţii .ă 

 

Rezultate aşteptate: 

 Cadre didactice şi elevi beneficiari ai pogramelor Erasmus+; 

 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru 

proiecte strategice sau de mobilitate; 

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare; 

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate; 

 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni 

mai conştienţi de rolul şi de importanţa pe care îl au în şcoală. 

 

PROGRAME DE DEZVOLTARE: 

Nr. crt. Domeniul funcţional Programe propuse 

1.  CURRRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ Calitatea procesului instructiv-educativ prin CDŞ 

diversificat şi atractiv – Ţinta 1 
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Creşterea performanţei şcolare – Ţinta 2 

2.  RESURSE UMANE Formare profesională – Ţinta 4 

3.  RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE Condiţii de studiu şi de siguranţă – Ţinta 3  

4.  RELAŢII COMUNITARE Dimensiunea europeană a şcolii; Vizibilitatea şcolii 

în comunitate – Ţinta 5 

 

 

III. REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE 

DEZVOLTARE  
 

CONSULTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PDI 
 

3.1 CONSULTAREA 
 

Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI: 
Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor; 
1. Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI; 
2. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, autorităţilor locale; interpretarea datelor  statistice la nivel 
regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu prioritățile identificate la nivel regional şi 
local prin SDD. 

3. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informațiilor în vederea 
analizei mediului extern; 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare; 
5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesitã dezvoltare spre consultarea 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul ședințelor de catedră, elevilor şcolii, 
în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor partenerilor sociali ai şcolii.  

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea  
obiectivelor şi priorităţilor. 

7. Elaborarea planurilor operaţionale. 
 
Surse de informaţii: 

 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale Comisiei pentru curriculum, Consiliului 
elevilor, Consiliului reprezentativ al pãrinţilor, documente care  atestă parteneriatele şcolii, oferta 
de şcolarizare); 

 Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale responsabililor curriculari, rapoarte ale 
Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte 
compartimente ale şcolii - secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă); 

 Documente de prezentare şi promovare a şcolii; 

 Site-uri de prezentare a judeţului Galaţi; 

 SDD Galaţi (2021-2027); 

 Anuarul statistic al judeţului Galaţi; 



    PDI, 2021 – 2025, Şcoala Gimnazială nr.28, Galaţi 
  

38 

 

 Chestionare, discuţii, interviuri; 

 Rapoarte scrise ale ISJ  întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoalã. 
 
3.2 MONITORIZAREA acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2021-2022, urmărindu-se 

mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea 
realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.  

In procesul de monitorizare se urmăreşte : 
- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor; 
- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor; 
- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc : 

 observaţiile; 

 discuţiile cu elevii; 

 asistenţa la ore; 

 sondaje scrise şi orale; întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de 
administraţie, Consiliu profesoral, etc. 

 
3.3 EVALUAREA 

Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar când se vor 
inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan de acţiune al 
şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce se impun la momentul potrivit. 

Instrumente de evaluare 
Evaluarea acestui proiect îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele : 
• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate; 
• acţiuni corective în situaţii când performanţa este mai mică decât aşteptările.  
Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, folosind ca instrumente 
de evaluare următoarele: 
• autoevaluare; 
• interevaluări; 
• declaraţii de intenţii; 
• interviuri de evaluare; 
• observaţii folosind ghiduri de observaţie; 
• fişe de apreciere; 
• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului.  
In toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor din prezentul proiect al şcolii, se va 

acorda atenţie următoarelor elemente : 
• respectarea misiunii şi a viziunii; 
• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect; 
• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte; 
• corelaţia dintre resurse şi obiectivele alese; 
• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei 

ţinte. 
Responsabilităţi 
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Responsabilităţile pentru actul de evaluare menit să furnizeze factorilor care gestionează 
activitatea de învăţământ, informaţiile privind modul şi etapele de realizare a obiectivelor propuse, 
sunt distribuite astfel: 

• Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor 
didactice, creşterea performanţelor şcolare şi parteneriate; 

• Responsabilii curriculari pentru creşterea randamentului şcolar; 
• Directorul adjunct şi consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi 

pentru cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare. 
 

 Indicatorii de performanţă 
Prin perspectivă managerială o evaluare corectă şi oportună este menită să asigure o funcţionare 
optimă sistemului de formare din şcoală. Dintre posibilii indicatori de performanţă amintim : 

• furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală; 
• stabilirea unor criterii obiective ca termeni de referinţă în evaluare pentru atribuirea de 

semnificaţii datelor obţinute prin evaluare şi emiterea de judecăţi de valoare (aprecieri 
obiective); 

• enunţuri prin care să fie prezentate sintetic datele şi concluziile ce se desprind din evaluare; 
• adoptarea unor decizii corecte pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi 

evaluare se impune acest lucru. 
 

 
 

Director,                                                                           Director adjunct,  
prof. Camelia Elena BUCŞA                                            prof. Mirela Geanina RADU 


