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ARGUMENT

Descentralizarea sistemului de învătământ, ca prioritate a reformei educaţionale, implică
transferul autoritaţii decizionale şi a raspunderii publice de la nivel central la nivel local si /sau al
unitatii scolare. In acelasi timp, descentralizarea implica si cresterea influentei comunitatii locale
asupra unitatii scolare. Institutia scolara se afla in slujba elevilor si a comunitatii locale, astfel ca
elaborarea ofertei curriculare va fi dependenta de nevoia si cererea educationala exprimata de
comunitate. In acest mod se creeaza o stransa interdependenta intre scoala si comunitatea locala,
atat in ceea ce priveste optiunile educationale strategice cat si resursele materiale si umane care pot
fi atrase catre activitatea educationala.
Avand in vedere descentralizarea sistemului de invatamant, scoala isi dobandeste o larga
autonomie, avand sarcina de a-si concepe o politica proprie in domeniile curricular, financiar si al
resurselor umane.
Prin aceste premise, managementul unitatii de invatamant devine deosebit de important,
inlesnind trecerea de la simpla gestionare si monitorizare a procesului educational la definirea
propriei identitati a unitatii scolare, realizand si promovand oferta educationala si prezentand
atractivitate si necesitate pentru comunitatea locala, prin intermediul proiectului institutional.
Avand o valoare strategica, acest proiect institutional este conceput pentru o perioada de 4
ani. Prin el sunt definite conceptii si orizonturi clare pentru activitatea institutiei, inclusiv prioritatile
in alocarea resurselor.
Proiectul institutional al Şcolii cu clasele I-VIII Copşa Mică 2010-2014 are doua
componente:
●

componenta strategica (misiunea, tintele si optiunile strategice ale unitatii

scolare);
● componenta operationala (programele si activitatile concrete prin care se ating
tintele si se realizeaza misiunea propusa).
Ambele componente vor atinge toate domeniile functionale: curriculum, resurse materiale,
financiare, umane, relatii cu comunitatea.
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1. ŞCOALA CU CLASELE I-VIII COPŞA MICĂ ... TRECUT- PREZENT- VIITOR

1.1. Monografia oraşului Copşa Mică

Copşa Mică este atestată din punct de vedere istoric în anul 1700. Cu toate acestea o primă
atestare documentară datează de la începutul sec. al XV-lea. Conform informaţiilor dintr-o lucrare a
prof. C. Suciu aşezarea apare iniţial sub denumirea de PARVA KABAZ în anul 1402. În anul 1415
localitatea apare sub denumirea de KOPS MINOR iar în anul 1429 apare sub denumirea de KYSZ
KAPPWSS.
Satele din jurul Copşei: Axente Sever, Tîrnava, Tîrnăvioara, Valea Viilor aparţineau
scaunului Fundusregius, organizat administrativ în scaunul Mediaş. În secolul al XIV-lea acest
scaun obţine autonomie faţă de regatul Ungariei, autonomie întărită de Mateas Rex în 1476 printr-o
diplomă numită Universitas Saxonum. Privilegiile acordate acestei populaţii săteşti s-au extins şi
asupra celei din Copşa. Documentele vremii atestă că aici nu au existat ţărani aserviţi, ci liberi.
Această libertate trebuia răsplătită prin asigurarea pazei drumului comercial dintre Alba Iulia Dumbrăveni – Sighişoara, care era o arteră principală din estul Transilvaniei.
În anul 1415 în Copşa Mică exista parohia şi biserica romano-catolică. În sec. al XVII-lea
reforma principilor ardeleni din Transilvania, a produs schimbări ale religiei locuitorilor,
majoritatea devenind lutherani. Deşi o parte a populaţiei este de origine maghiară, influenţa saşilor
din zonă şi-a spus cuvântul determinând îmbrăţişarea reformei lutherane. Atestarea populaţiei
româneşti se face la sfârşitul sec. al XVIII-lea, în analele bisericii romano-catolice amintindu-se de
apariţia unui număr de 12 - 15 familii de ortodocşi. În 1864 familiile de români primesc de la un
donator necunoscut o suprafaţă de teren unde îşi vor construi o mică biserică din lemn şi actualul
cimitir. În anul 1901 se construieşte actuala biserică ortodoxă.
Pe locul bisericii evanghelice actuale, în secolul XV s-a construit un turn de pază în jurul
căruia a luat fiinţă localitatea care azi constituie vatra veche a oraşului. Bătrânii povestesc că acest
turn era mic punct de vamă pentru comercianţii care circulau spre Mediaş şi Blaj. De aici traducerea
din limba maghiară Poarta Mică. Numele de „mică” este dat probabil de suprafaţa restrânsă pe care
o ocupa oraşul din cauza luncii inundabile a Târnavei Mari şi a reliefului frământat.
Amenajarea căilor de comunicaţie atât a şoselelor cât şi a căii ferate determină o dezvoltare
mai pronunţată a localităţii între 1850 - 1867 se construieşte drumul naţional Sibiu - Sighişoara 2
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Braşov - Blaj - Copşa, iar în 1872 calea ferată Sibiu - Copşa, la care în 1873 se adaugă via Arad Copşa - Braşov. Localitatea devine astfel un nod feroviar important. Dezvoltarea ulterioară se
datorează descoperirii şi exploatării gazului metan. Prima sondă ia fiinţă în 1913 dar lucrările se
întrerup din cauza izbucnirii primului război mondial. În jurul anului 1935 apar primele semne ale
industrializarii localităţii. În anul 1961 localitatea a fost declarată oraş.

1.2. Date geografice despre oraş

Oraşul Copşa Mică este situat în partea de nord-vest a judeţului Sibiu, la confluenţa râurilor
Târnava Mare cu Visa. Traversat de DN14 este situat la 43 km de reşedinţa de judeţ, 12 km de
municipiul Mediaş şi la 33 km faţă de municipiul Blaj pe DN 14B.
Oraşul Copşa Mică are o suprafaţă de 2590 hectare din care 278 hectare în intravilanul
localităţii.
Localitatea se învecinează la nord cu comuna şi staţiunea Bazna, la nord-est cu comuna
Tîrnava şi municipiul Mediaş, la est cu comuna Valea-Viilor, la sud cu comuna Axente Sever, iar la
vest cu comuna Micăsasa. Oraşul este amplasat în culoarul depresionar al râului Târnava Mare,
înconjurat de dealuri. Reţeaua hidrografică este dominată de râurile Târnava Mare şi Visa şi mai
cuprinde o serie de pâraie care se varsă în cele două râuri (fără potenţial energetic). Temperatura
medie anuală este de 8,6º C. Clima este temperat continentală, cu ierni blânde şi veri călduroase.
Precipitaţiile variază între 900 şi 1300 mm/mp.

1.3. Scurt istoric al şcolii

Înfiinţată în anul 1956, şcoala funcţiona cu 6 clase serale şi avea ca antet "Şcoala medie
serală", având drept cursanţi muncitori din cele două întreprinderi locale. Nu exista o clădire
proprie, cursurile desfăşurându-se în spaţii amenajate în casa Ciortea, unde îşi petrecea multe din
clipele sale libere Lucian Blaga. Ecoul întâlnirilor de la ferma lui Marin Ciortea răzbate, peste ani,
în romanul lui Blaga - "Luntrea lui Caron", operă ce cuprinde un întreg capitol consacrat vizitelor la
CopşaMică.
Creşterea numerică a populaţiei, o dată cu dezvoltarea industrială, impune construirea unui
spaţiu şcolar. Astfel, în anul 1960, se inaugurează actuala clădire cu 5 săli de clasă. În toamna
anului 1961 unitatea avea să devină Şcoala de 8 ani Nr. 2. În 1963 se înfiinţeaza primele clase de
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liceu teoretic în paralel cu ciclul primar, gimnazial şi seral. Numărul elevilor este de 1200, împărţiţi
în 35 de clase. Spaţiul devenind insuficient, şcoala se extinde cu latura nouă, sala de sport şi
atelierul de întreţinere, luând forma actuală în anul 1970
Între 1968 - 1974 funcţionează ca liceu de cultură generală, iar în perioada 1974 - 1977 ca
liceu real-umanist. Din 1977 devine Şcoala generală Nr. 3 şi cuprinde 26 de clase.
De la înfiinţare până în prezent şcoala a fost condusă de următorii directori:
1956 - 1963 - Deac Ioan
1963 - 1968 - Biriş Visente
1968 - 1980 - Crainicu Viorel
1980 - 1989 - Cristea Ioan
1.07.1989 - 1.10.1989 - Crainicu Viorel
1.10.1989 - 1.07.1999 - Munteanu Maria
1.07.1999 – 15.05.2006 - Benkö Ana
15.05.2006- prezent Mihalache Cornelia
Începând cu data de 01.07.2005 ca urmare a descentralizării sistemului de învăţământ în
judeţele pilot, cele

3 şcoli din oraşul Copşa Mică se unesc într-o singură unitate de

învăţământ:Şcoala cu clasele I-VIII ,Copşa Mică (str. Laborator Nr.45) având în subordine
Structura şcolară Nr1(Şoseaua Mediaşului Nr.93) şi Structura şcolară Nr.2 (Str.Tîrnăvioarei Nr.76)

1.4. Direcţii strategice ale echipei manageriale

1.4.1. Misiunea şi viziunea şcolii; cultura organizaţională.

Viziunea şcolii:

Şcoala cu clasele I-VIII Copşa Mică este o şcoală în slujba comunităţii având capacitatea
de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura
progresul tuturor elevilor săi, astfel încât ,,mâine să fie mai buni ca azi”... Construim viitorul
copiilor prin iubire, respect şi responsabilitate pentru ca aceştia să devină cetăţeni ai lumii dornici de
a învăţa toata viaţa.

Motto: “9 ne pasă !”
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Misiunea şcolii:
Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră
educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. Şcoala satisface nevoia
elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent. Avem ca prioritate pregătirea
elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le
permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi
aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica. Utilizăm metode activ-participative care vor
motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional.
Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi pentru a avea un comportament ecologic.
Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al
tradiţiilor locale.
Cultura organizaţională:
Şcoala cu clasele I-VIII Copşa Mică are o cultură organizaţională orientată către echipă,
urmărind o serie de direcţii strategice în acest sens: extinderea gradului de participare a angajaţilor
în procesul de luare a deciziilor, sprijinirea pe spiritul de echipă şi pe recunoaşterea contribuţiei
individuale la efortul colectiv, stimularea respectului reciproc între manageri şi subordonaţii lor.
Şcoala noastră operează pe baza unui sistem care încurajează şi recompensează performerii, oferind,
în acelaşi timp, angajaţilor săi instruire continuă şi posibilităţi de dezvoltare potrivite abilităţilor
individuale şi de specialitate. În centru stă omul. De foarte mulţi ani, şcoala se ghidează după două
principii: respectul constant pentru oameni şi respectarea integrităţii. Respectul constant pentru
oameni este de fapt atitudinea plină de demnitate faţă de ceilalţi, aşa cum ne place să fim trataţi noi
înşine. Respectarea integrităţii se realizează printr-o promovare sinceră a principiilor noastre.
Şcoala cu clasele I- VIII Copşa Mică înseamnă o combinaţie unică între diferenţele care
caracterizează fiecare individ. Angajaţii noştri vin cu idei şi generează o interactivitate dinamică, de
aceea strategia noastră se dezvoltă în jurul lor. Noi credem în valoarea talentului specific fiecărui
loc în care ne desfăşurăm activitatea. Şi acesta este unul dintre principiile după care ne-am ghidat de
când am luat fiinţă. Aşadar ne implicăm activ în viaţa comunităţii locale. Am crescut prin
intermediul valorilor. Ceea ce ne-a adus pe noi atât de departe este pasiunea pentru anumite modele
de comportament şi standarde ce le respectăm. Este vorba de o cultură a încrederii, puterii de
inovare, dorinţa de competenţă, a cuvântului respectat şi deschiderii spre modernitate. Toate acestea
ne fac să creştem şi să mergem mai departe – pe fiecare din noi, şi întreaga unitate. Ne respectăm
cuvântul dat. Ceea ce ne diferenţează este credibilitatea noastră în faţa elevilor, părinţilor, colegilor
noştri şi a celorlalţi parteneri sociali. Ne asumăm deciziile luate şi intrăm în dialog cu ceilalţi.
Numai printr-un mod de comportament plin de încredere ne câştigăm respectul în comunitatea
5
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locală. A dezvolta diferite concepte înseamnă să acţionezi asupra mai multor teme şi să încurajezi
procesul de gândire prin dialog cu ceilalţi. Descoperim metode noi, suntem implicaţi în activitatea
de cercetare urmând apoi să aplicăm descoperirile noastre în colaborarea cu beneficiarii serviciilor
noastre educaţionale. Suntem nerăbdători să descoperim în permanenţă ceva nou. Atingem
rezultate mult mai bune atunci când ne împărtăşim cunoştinţele cu ceilalţi colegi şi ne creştem
nivelul de cunoaştere împreună. Ne dezvoltăm mai departe din dorinţa puternică de a ne adânci
competenţele şi de a le utiliza cu maximum de pragmatism. Învăţăm în fiecare zi, ne comparăm cu
cele mai eficiente teorii şi exemple de bună practică, dorindu-ne ca elevii să profite de cunoştinţele
noastre. Ţinem cont de celelalte păreri, în aceeaşi măsură în care ar veni de la colegi sau de la elevi
şi părinţi. Avem o grijă deosebită în a desfăşura o cumunicare deschisă şi suntem deschişi la o
atitudine critică. Pentru noi mai mult decât structura ierarhică contează argumentele obiective.
Fiecare individ are libertatea de a-şi pune în practică competenţele. Ne asumăm responsabilităţi din
prima zi şi ne propunem obiective ambiţioase, pe care le urmărim până la realizare. Totul este în
scopul succesului elevilor noştri şi al nostru implicit.
Semne distinctive: Culorile şcolii: albastru şi roşu; Uniforma; Sigla şcolii; Sigla „Radio Media“
Obiceiuri şi tradiţii: Târgul de Crăciun; Târgul de Mărţişor; Târgul de Paşti; Festivalul judeţean de
teatru şcolar; Retragerea cu torţe a absolvenţilor; Burse de merit oferite de Comitetul Reprezentativ
al Părinţilor celor mai performanţi elevi ai şcolii.
Cercuri: Cercul „Mâini îndemânatice“; Cercul „Media“.
Media: Site-ul şcolii; Site-ul „ Radio Media“; Revista şcolii – „Clopoţel“; Postul de radio al şcolii.

Foto 1 Sigla şcolii

Foto 2 Uniforma în culorile şcolii
6
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Foto 3 Târgul de Crăciun

Foto 4 Târgul de Paşti

Foto 5 Târgul de Mărţişor
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Foto 6 Retragerea cu torţe a absolvenţilor

Foto 7 Site-ul şcolii
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1.4.2. Informaţii de tip calitativ şi cantitativ

Informaţii de tip calitativ



Ambianţa din şcoala este caracterizată de o efervescenţă dictată de schimbările care

se desfăşoară în comunitatea locală care începe să simtă criza economică. În acest context, adulţii
sunt tot mai preocupaţi de gasirea unui loc de muncă scăzând astfel și gradul de supraveghere şi
preocupare pentru viaţa şcolară a copiilor. Date fiind cele de mai sus, în cadrul şcolii există situaţii
de absenteism şi de abandon şcolar faţă de care trebuie aplicate măsuri concertate împreună cu
autorităţile locale şi cu familiile celor în cauză.


Mediul de provenienţă al elevilor :familii cu nivel de şcolarizare mediu si submediu



Calitatea personalului didactic
- calificat 92,6 %
- cu performanţe în activitatea didactică 43 %



Relaţii interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare

Informaţii de tip cantitativ


Populaţia şcolară

Tabel 1 – Populaţia şcolară an şcolar 2009-2010
Şcoala/
Şcoala 1
Secţia
română
Secţia
maghiară
Şcoala 2
Şcoala 3
Total

Cls.
I
17

Cls.
II
18

Cls.
III
13

Cls.
IV
13

Cls.
V
17

Cls.
VI
17

Cls.
VII
14

Cls.
VIII
18

4

3

2

11

10

5

13

63
91

52
84

48
69

43
71

Funcţionează o clasă cu
predare simultană
Funcţionează 2 clase I-III şi IIIV cu predare simultană
55
55
57
41
72
72
71
59

Total
127
136

9

9
39
414
589
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 Efectivele de elevi din unitatea de învăţământ/cicluri de învăţământ

Tabel 2 – Efective de elevi
Şcoala/ciclu
de
învăţământ
Şcoala1
Şcoala 2
Şcoala3
Total elevi



Clasele I-IV

Clasele V-VIII

Total elevi/şcoală

70
39
208
317

66
206
272

136
39
414
589

Structura populaţiei şcolare pe grupe de vârstă şi sex

Ciclul primar

Tabel 3.1 – Structura populaţiei şcolare pe grupe de vârstă – primar

fete

total

fete

total

fete

total

fete

12 ani

total

11 ani

fete

10 ani

total

9 ani

fete

Şcoala
3

8 ani

total

Şcoala
2

7 ani
fete

Şcoala
1

cl.I
cl.II
cl.III
cl.IV
cl.I
cl.II
cl.III
cl.IV
cl.I
cl.II
cl.III
cl.IV

6 ani
total

Vârsta/
Şcoala

10
2
5
-

6
2
3
-

14
6
8
3
29
22
-

8
2
5
2
12
12
-

1
9
8
6
3
38
19
-

1
4
4
1
2
19
9
-

3
5
6
3
4
1
3
28
20

3
4
1
1
15
13

3
6
1
1
4
5
5
27

4
1
1
2
2
3
13

5
5
9

2
1
3

2
3
3
2
2

2
2
1

10
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Ciclul gimnazial

Tabel 3.2 – Structura populaţiei şcolare pe grupe de vârstă – gimnazial



fete

total

fete

total

fete

total

fete

16 ani

total

15 ani

fete

14 ani

total

13 ani

fete

12 ani

total

Şcoala
3

cl.V
cl.V
I
cl.V
II
clVI
II
cl.V
cl.V
I
cl.V
II
clVI
II

11 ani

fete

Şcoala
1

10 ani
total

Vârsta/
Şcoala

1
-

-

12
12

5
5

20
5

11
2

11
3

6
2

14
1

5
-

7
1

2
-

4
2

1
1

-

-

-

-

13

7

1

1

1

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

9

5

2

1

-

-

3
-

1
-

38
3

25
2

7
39

4
20

2
6

2
-

2
7

1
3

4
2

1
2

1

-

-

-

-

-

3

2

44

31

9

4

-

-

5

2

-

-

-

-

-

-

4

3

44

28

7

4

7

2

Centralizarea populatiei şcolare după sex

Tabel 4 – Populaţia şcoalară după sex
Ciclul de învăţământ
Scoala1
Şcoala 2
Şcoala2
Total/unitatea de
învăţământ

Primar
fete
40
17
98
155

Gimnazial
băieţi
30
22
108
160

11

fete
29
115
144

băieţi
37
93
130
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Structura populaţiei şcolare după naţionalitate

Tabel 5– Populaţia şcolară după naţionalitate
Total efective Români
elevi
136
92
39
30
414
341
589
463
78,6%

Şcoala
Şcoala 1
Şcoala 2
Şcoala3
Total
Procente



Maghiari

Germani

Rromi

17
11
28
4,75%

2

25
9
62
96
16,29%

2
0,33%

Structura populaţiei şcolare după cultul religios

Tabel 6 – Populaţia şcolară după cultul religios
Cultul religios
Ortodocşi
Catolici
Reformaţi
Evanghelişti
Penticostali
Baptişti
Martorii lui Iehova
Adventişti



Şcoala 1
14
10
6
9
-

Şcoala 2
29
1
5
1
-

Şcoala 3
388
9
2
3
3
1
1

Total
582
19
2
7
17
3
2
1

Procente
88,94%
6,00%
0,63%
2,21%
5,37%
0,94%
0,63%
0,31%

Rată de promovabilitate

Tabel 7 – Rata de promovabilitate
Şcoala
Şcoala 1
Şcoala 2
Şcoala 3

Ciclul primar
98,43 %
100 %
95,45%

Ciclul gimnazial
88,70 %
89,70 %

12

La nivelul şcolii
93,56 %
100 %
92,57 %
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Elevi beneficiari de burse/rechizite şcolare
Tabel 9 – Elevi beneficiari de burse/rechizite
Burse
burse sociale
burse orfani
burse boală
rechizite



Numărul burselor
106
17
5
240

Situaţia familiilor elevilor

Tabel 10– Situaţia familiilor elevilor
Familii
constituite

Familii
dezmembrate

Mame
izolate

Taţi izolaţi

Concubinaj

Elevi daţi
în
îngrijire

382

69

54

12

75

14



Categorii socio-profesionale ale familiilor elevilor

Tabel 11 – Categorii socio-profesionale ale părinţilor

Fără venit

Pensionar

32

23

113

108

162

268

61

5

5

45

18

Mama

18

15

132

69

115

215

83

5

2

64

10



Liceu

Tata

Părinte

Şomeri

Şcoală
profesio
nală

Neangajaţi

Calif. la
locul de
muncă

Angajaţi

Calificaţi -angajaţi
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Ponderea cadrelor didactice cu definitivat/grade didactice
Tabel 12 – Ponderea cadrelor didactice cu definitivat/grade didactice

Grad didactic
Necalif.
Numar cadre didactice(ponderea) +
Procente

Debut.
4
10%
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definitiv grad II
20
10
50%
25%

grad I
6
15%
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1.4.3. Analiza S.W.O.T
a)

Curriculum şi viaţa şcolară

b)

Resurse umane

a)

Resurse materiale şi financiare

b)

Relaţiile cu comunitatea

Curriculum şi viaţa şcolară
Puncte tari


pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de un număr suficient de materiale auxiliare
curriculare:caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc



şcoala acordă atenţia cuvenită tuturor caracteristicilor unui curriculum de calitate:dimensiunea
lui, echilibrul acestuia, coerenţa, continuitatea, relevanţa, individualizarea şi asigurarea unor
şanse egale.



posibilitatea dezvoltării deprinderilor şi abilităţilor elevilor prin implementarea sistemului
educaţional informatizat menit să susţină procesul de predare- învăţare cu tehnologii de ultimă
oră (existenţa laboratoarelor AEL în toate școlile)



şcoala permite desfăşurarea cursurilor şcolare într-un singur schimb
Puncte slabe



oferta CDŞ insuficient de bine orientată pentru a satisface nevoile tuturor elevilor



un număr redus de activităţi extracurriculare la nivel de clasă
Oportunităţi



existenţa cursurilor de reconversie profesională de formare a cadrelor didactice, cursuri
organizate de diferite instituţii specializate
Ameninţări



unităţi şcolare din zona de influenţă a oraşului care oferă un curriculum mai performant şi un
CDŞ mult mai atractiv



criza de timp a părinţilor din cauza actualei situaţii economice , care reduce implicarea familiei
în viaţa şcolară.Acest lucru se reflectă şi în performanţa şcolară a elevului

14
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Resurse umane
Puncte tari


şcoala dispune de personal calificat în general de resurse umane de valoare Personalul este
specializat în utilizarea calculatorului. Media de vârstă a colectivului este de 40 ani – vârstă
propice afirmării profesionale depline;



personal didactic calificat în proporţie de 98 %



ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de 43%



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



consolidarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor
Puncte slabe



slabă motivare din cauza salariilor mici



slabă participare la cursuri de formare şi perfecţionare din cauza accesului la aceste cursuri prin
achitare de taxe



conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice



conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.
Oportunităţi



necesitatea realizării unui CDS atractiv şi diversificat;



existența profesorului din cabinetul de consultanţă psihopedagogică



modernizarea bazei materiale existente;



obţinerea de rezultate deosebite în concursurile şcolare;



introducerea unităţii în circuitul internaţional şcolar prin realizarea unor programe educaţionale
cu unităţi şcolare din Comunitatea Europeană;



creşterea numărului de elevi din „zona foarte bine” (medii generale peste 9,00);

realizarea unui parteneriat real profesor – elev.


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



întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu
părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile)
15
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Ameninţări


cantonarea unităţii de învăţământ în profile tradiţionale;



inerţia unor cadre didactice, viziunea rutinieră;



lipsa de flexibilitate în relaţiile cu elevii.



scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii,
perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu
profesionalism a lecţiilor etc.)



scăderea prestigiului cadrelor didactice în sensul apartenenţei la această categorie socioprofesională



criza de timp a părinţilor din cauza 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.



neimplementarea politicii de descentralizare şi autonomie instituţională



scăderea populaţiei şcolare din punct de vedere demografic

Resurse materiale şi financiare
Puncte tari


starea fizică bună a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare



existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline:chimie,biologie
,limba română, matematică, educaţie tehnologică laborator AEL



şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare



şcoala are bibliotecă și CDI ( 18000 de volume)
Puncte slabe



materialul didactic şi mobilierul şcolar este insuficient



nu există un cabinet medical şcolar ţinând cont de problemele de sănătate pe care le au elevii din
această zonă atât de poluată



numărul calculatoarelor din unitate este insuficient



fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru achiziţionarea întregului necesar de echipamente şi
materiale didactice moderne
Oportunităţi



posibilităţi de accesare a unor proiecte cu finanţate extrabugetară



posibilitatea antrenării părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii
Ameninţări



ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente
16
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Relaţia cu comunitatea
Puncte tari


întâlniri de lucru cu reprezentanţii comunităţii locale:funcţionari ai administraţiei publice
locale,cadre medicale,cadre de poliţie, biserică, unităţi economice (întâlniri directe ale
Consiliului de administraţie al şcolii, membri ai Comisiei învăţătorilor şi diriginţilor,

cu

părinţii, cu agenţi ai poliţiei de proximitate, cu membri ai echipajului SMURD Copşa Mică, cu
agenţi de circulaţie, preoţi de diferite culte religioase etc)


există o planificare a activităţilor extraşcolare în care sunt implicaţi atât elevii, cadre didactice
cât şi membrii comunităţii locale (acţiuni:comemorări, serbări, audiţii, excursii, vizite la
principalele instituţii din oraş, reuniuni tematice etc)



acorduri de parteneriat educaţional cu unităţi care desfăşoară activităţi cu programe de educaţie
extraşcolară (Clubul elevilor) , cu Grupul şcolar N.Teclu Copşa Mică,Grădiniţa Copşa Mică,
ONG- uri



întâlniri semestriale cu Comitetul reprezentativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii
individuale cu părinţii, care duc la implicarea acestora la nevoile şcolii

Puncte slabe


interesul scăzut al unor profesori pentru întocmirea proiectelor de parteneriat
Oportunităţi



posibilităţi de accesare a proiectelor finanţate din surse extrabugetare ( Phare, fonduri
structurale, granturi guvernamentale pentru dezvoltare şcolară)



disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie,ONGuri, Biserică,Poliţie, instituţii culturale)



interesul liceelor din zonă de a-şi prezenta oferta educaţională
Ameninţări



eventualul eşec al preconizatei restructurări economice a oraşului



nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate duce la slaba implicare a acestora în viaţa
şcolară

 posibila instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere
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1.4.4. Analiza P.E.S.T.E.

În contextul politicii naţionale de descentralizare financiară şi autonomie instituţională şi în
măsura în care la nivelul autorităţilor locale, Primărie şi Consiliul Local, s-a înţeles noua direcţie a
sistemului de învăţământ(an de an s-au îndreptat către şcolile din oraş peste 40% din veniturile
proprii ale bugetului local) şi cu sprijinul ONG-urilor din oraş se întrevăd premisele atingerii tuturor
ţintelor strategice asumate de echipa managerială.
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii
politici,economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care aceasta îşi
desfăşoară activitatea.
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi
legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul
social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. Cuceririle
tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra
un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la
asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în
care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care
trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.
Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcolii Copsa
Mica:
În anul 2010 s-a înregistrat în oraşul Copşa Mică, o creştere îngrijorătoare a populaţiei fără
venituri constante (în şomaj sau fără venituri) cauzată de restructurarea şi apoi închiderea SC
„Sometra” SA. Statisticile indică pentru oraş 8% şomaj şi peste 50% persoane fără ocupaţie.
Locurile de muncă create în zonă au apărut în domeniul construcţiilor, al confecţiilor textiletricotaje, serviciilor şi industriei alimentare, în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii sau
asociaţiilor familiale, respectiv persoanelor fizice autorizate, care îşi desfăşoară activitatea în oraş.
Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;
Conform statisticilor existente, populaţia şcolară a judeţului Sibiu a scăzut şi se estimează o creştere
în anul 2011, urmată de scădere în 2012.
Astfel, a crescut numărului familiilor monoparentale, s-a constatat creşterea abandonului
şcolar, creşterea ratei divorţurilor;
Anul 2010 găseşte oraşul Copşa Mică într-o situaţie ascendentă a posibilităţilor tehnologice
moderne de desfăşurare a activităţilor educaţionale. La capitolul tehnologia comunicaţiilor şi
18
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informaţiilor, în oraş există doi furnizori locali de internet pe fibră optică cu viteză mare de transfer
şi telefonie(aproximativ 300 de familii conectate la internet şi încă alte 200 de familii posesoare de
calculatoare personale), un furnizor de cablu TV.

Reţelele GSM cu acoperire naţională

funcţionează şi pe teritoriul oraşului Copşa Mică, gradul de penetrare al telefoanelor mobile în
cadrul familiilor înscriindu-se în media naţională.
Oraşul Copşa Mică, recunoscut drept cel mai poluat oraş din Europa, are ca obiectiv
respectarea tuturor normelor de mediu până cel mai târziu în 2015 (sursa Consiliul Local). Drept
urmare, pentru toate programele şi proiectele propuse se va asigura deplina respectare a normelor de
protecţia mediului, se vor face eforturi comune de către şcoală şi autorităţile locale de a induce în
societate un comportament prietenos faţă de mediul înconjurător, locul desfăşurării activităţilor
cotidiene ale majorităţii cetăţenilor.
Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de
acţiune strategică a Şcolii Copsa Mica pentru perioada 2010-2014.

1.5. Ţinte şi opţiuni strategice

Ţinte strategice



înscrierea şcolii în rândul unităţilor de învăţământ care promovează un curriculum
performant menit să crească promovabilitatea la examenele naţionale .



fixarea competenţei ca şi obiectiv pentru toţi cei implicaţi în procesul de educaţie.



dezvoltarea bazei materiale la nivelul optim desfăşurării activităţilor instructiv-educative de
calitatea dorită.



valorificarea relaţiilor cu comunitatea prin activităţi cu caracter comunicaţional, informativ
şi socializator.

Opţiuni strategice


introducerea unor inovaţii didactice pentru optimizarea cu ajutorul sistemelor educaţionale
informatizate a procesului instructiv-educativ şi organizarea unor programe suplimentare de
consultaţii şi meditaţii pentru elevii de clasa a VIII-a



dezvoltarea ofertei curriculare la decizia şcolii în vederea asigurării creşterii atractivităţii şi
interesului elevilor pentru aceasta.



dezvoltarea competenţelor resurselor umane prin participarea la cursuri de formare continuă
şi perfecţionare prin CCD, ONG-uri, universităţi.



reabilitarea infrastructurii prin promovarea unei politici optime de finanţare din resurse
bugetare si extrabugetare.
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asigurarea unui climat de siguranţă în şcoala şi în perimetrul acesteia



atragerea comunităţii locale de partea şcolii prin implicarea, în parteneriat, în implementarea
unor programe de protecţia mediului , prevenirea abandonului şcolar,promovarea imaginii
şcolii.

1.5.1. Plan de marketing

Şcoala cu clasele I-VIII Copşa Mică are ca principal obiect de activitate acordarea de
servicii educaţionale, deservind o populaţie de aproximativ 600 de elevi, proveniţi din oraş sau din
zonele aflate în proximitate. Administrarea şcolii este asigurată de un consiliu de administraţie, iar
conducerea executivă revine unui director.
Pachetul de servicii oferit de unitatea noastră include servicii educaţionale în vederea
asigurării educaţiei de bază a elevilor noştri, a unui nivel optim de cultură generală, şi aceasta în
perspectiva educaţiei permanente, a asigurării premiselor pentru accederea la forme de învăţământ
superioare, a integrării active şi eficiente în societate.
Pentru a ne plia cât mai bine pe cerinţele elevilor noştri, am prevăzut o ofertă educaţională
atractivă, care să răspundă intereselor elevilor şi nevoilor de formare ale acestora. Metodele
moderne de instruire, baza materială, implicarea unor specialişti în procesul instructiv-educativ sunt
doar câteva dintre argumentele prin care am reuşit să ne păstrăm elevii şi chiar să atragem alţii noi.
Principalii beneficiari ai serviciilor oferite de şcoala noastră sunt copii cu vârstă cuprinsă
între 6 şi 16 ani care doresc să-şi satisfacă anii de învăţământ obligatoriu în unitatea noastră.
În concordanță cu misiunea şi viziunea şcolii, cu obiectivele şi ţintele strategice propuse în
acest Plan de dezvoltare instituţională, preocuparea noastră va fi orientată spre atingerea
următoarelor obiective:



Oferirea unui pachet complex de servicii educaţionale



Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile şi particularităţile elevilor



Creşterea numărului de elevi admişi la licee



Organizarea bazei electronice de date



Asigurarea necesarului de materiale şi mijloace didactice
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Transparenţa actului decizional

Promovarea
Unitatea noastră a înţeles importanţa publicităţii în stimularea interesului şi implicit a creşterii
cererii pentru serviciile educaţionale. În acest scop am dezvoltat o strategie de promovare
complexă, capabilă să utilizeze cât mai multe canale publicitare.
Principalele activităţi promoţionale constau în:


actualizarea paginii web de prezentare a unităţii şi a serviciilor oferite în
fiecare an şcolar



apariţii în presa locală şi în mijloacele de informare audio-vizuale



elaborarea cărţii de identitate a şcolii



conceperea materialelor informative (afişe, pliante, broşuri)



activităţile cercului Media



organizarea de tărguri cu vânzare



iniţierea şi susţinerea unei campanii de informare a cetăţenilor oraşului cu
privire la activităţile şcolii



acţiuni desfăşurate la nivel de comunitate locală şi împreună cu partenerii
sociali

În perspectivă intenţionăm să dezvoltăm modalităţile de atragere a consumatorilor de educaţie
prin:


dezvoltarea bazei materiale



diversificarea ofertei educaţionale



racordarea organică la spaţiul european



lărgirea parteneriatelor



creşterea generală a calităţii actului didactic



consolidarea unei autentice culturi instituţionale
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creşterea competitivităţii ofertei educaţionale



implicarea în proiecte naţionale şi internaţionale



perfecţionarea continuă a personalului



dezvoltarea sistemului de consiliere şi orientare pentru elevi şi părinţi



management performant



strategii de recompensă a calităţii şi excelenţei.

1.5.2. Planificarea tactică şi operaţională

Pentru atingerea ţintelor strategice asumate, şi a misiunii şcolii, opţiunile strategice care
decurg din acestea vor fi puse în practică prin promovarea unor programe coerente şi într-o
succesiune care să ţină cont de posibilităţile umane, materiale şi financiare ale şcolii.
Se vor avea în vedere colaborări cu autorităţile locale responsabile de viaţa educaţională a
membrilor societăţii precum şi cu ONG-urile care-şi desfăşoară activitatea în comunitatea locală.

Programe (2010-2014)
Domeniul: Curriculum şi viaţa şcolară
Programul: Plan de pregătire a elevilor pentru susţinerea examenelor naţionale
Grup ţintă: elevii claselor a VIII-a
Activităţi:


afişarea pe panourile şcolii a regulamentelor de organizare şi desfăşurare a examenelor şi a
tuturor precizărilor legate de acest subiect;



diriginţii claselor a VIII-a vor transmite elevilor şi părinţilor acestora informaţii privind
examenele şi îi vor consilia în orice probleme legate de acestea;



diriginţii şi profesorii de specialitate vor lua măsuri în vederea pregătirii calitative şi
cantitative a elevilor;



întocmirea unui grafic al simulărilor organizate la nivel de şcoală-judeţ;



respectarea programului de consultaţii prevăzut în orarul şcolii;



profesorii de specialitate vor rezolva cu elevii, modele posibile de subiecte;

Obiective: creşterea procentului de promovabilitate în urma susţinerii Examenelor naţionale
Resurse : baza materială a şcolii, materiale auxiliare, laboratorul AeL.
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Responsabilităţi : director, director adjunct, profesorii de specialitate, diriginţii claselor a VIII-a
Indicatori de performanţă :


creşterea progresului şcolar şi a promovabilităţii



urmărirea evoluţiei educaţionale a elevilor claselor a VIII-a şi a orientării lor profesionale



consilierea elevilor claselor a VIII-a privind cariera

Domeniul: Resurse umane
Programul: Plan de creştere a valorii resurselor umane
Grup ţintă: cadrele didactice
Activităţi:


întocmirea unui grafic de participare a cadrelor didactice la programele de formare şi
perfecţionare



asigurarea în buget a resurselor financiare pentru perfecţionarea cadrelor didactice



susţinerea de lecţii moderne prin valorificarea laboratoarelor Ael şi a CDI-ului



participarea la granturi cu finanţare externă, schimburi de experienţă, stagii de pregătire

Obiective: crearea unui cadru stimulativ pentru personalul didactic în vederea participării la
programele de formare continuă, de perfecţionare şi de dezvoltare a altor competenţe
complementare specialităţii de bază
Resurse : bugetul local, finanţări atrase
Responsabilităţi : director, director adjunct, şefii de catedră
Indicatori de performanţă : creşterea numărului de cadre cu grade didactice I şi II

Domeniul: Relaţii cu comunitatea
Programul: Proiect de sprijinire a familiilor cu risc social şi elevilor care provin din astfel de
familii
Grup ţintă:


elevi cu stimă de sine scăzută



elevi cu rezultate şcolare slabe



elevii cu tendinţă de abandon şcolar



elevi cu tendinţă spre delicvenţă juvenilă



familii cu risc social

Activităţi:


informarea şi consilierea familiilor cu risc social
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însuşirea de modele culturale- educative dezirabile



crearea unei reţele de semnalare, consiliere, terapie



derularea programelor de terapie educaţională şi afectivă

Obiective: sprijinirea integrării şcolare şi sociale, prin aplicarea de măsuri de prevenire, ameliorare
şi control al comportamentelor indezirabile ale elevilor cu cerinţe speciale
Resurse : broşuri, fluturaşi, grupuri de lucru, finanţări atrase
Responsabilităţi : echipa managerială, diriginţii, învăţătorii, birourile de consiliere şi evidenţa
populaţiei din cadrul primăriei
Indicatori de performanţă : numărul de integraţi din totalul celor cu probleme

Domeniul: Relaţii cu comunitatea
Programul: Plan de optimizare a relaţiei şcoală-familie
Grup ţintă: elevi, părinţi, comunitatea locală
Activităţi:


şedinţe de lucru cu reprezentanţii comunităţii locale: primărie, spital,poliţie,unităţi
economice;



dezbaterea unor teme cum ar fi: infracţionalitatea juvenilă, agresivitatea verbală şi fizică,
prevenirea abandonului şcolar;



popularizarea unor teme de educaţie sanitară;



organizarea unor lecţii demonstrative de orientare şcolară şi profesională, la care să
participe membri ai comunităţii locale aparţinători ai unor meserii diferite;



participarea la toate activităţile organizate în comunitatea locală: Let s do it!, Colinde de
Crăciun, Ziua Eroilor,Ziua persoanelor vârstnice etc;

Obiective: colaborarea optimă între şcoală şi comunitate
Resurse : baza materială a şcolii
Responsabilităţi : director, director adjunct, consilierul pe programe şi proiecte educative, diriginţi,
învăţători
Indicatori de performanţă :


colaborarea cu reprezentanţi ai comunităţii locale



creşterea responsabilităţilor părinţilor faţă de şcoală



organizarea de programe extraşcolare în comunitate



atragerea de fonduri de la societăţile locale, asociaţii, ONG-.uri



promovarea imaginii şcolii
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Domeniul: Relaţii cu comunitatea
Programul: Plan de introducere a şcolii printe punctele de reper ale comunităţii locale
Grup ţintă: elevii şcolii si comunitatea locală
Activităţi:


realizarea de materiale informative din viaţa şcolii şi a comunităţii



mediatizarea acivităţilor pe site-ul şcolii



organizarea unor întâlniri(dezbateri, seminarii) cu parteneri sociali pe teme de educaţie
civică

Obiective: dezvoltarea relaţiilor profesionale şi interpersonale elevi-cadre didactice-comunitate
Resurse : finanţări atrase(granturi de dezvoltare, fonduri structurale)
Responsabilităţi : director şi director adjunct, consilierul educativ, şefii comisiilor metodice,
responsabilii de cercuri extracurriculare
Indicatori de performanţă : creşterea prestigiului şcolii.
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