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ARGUMENT 
  

 La baza întocmirii Proiectului de Dezvoltare Instituţionalǎ al ŞCOLII GIMNAZIALE 

„ACAD. H. MIHĂESCU”UDEŞTI, au stat legile care guvernează domeniul învăţământului   

( Legea Educaţiei Naţionale, Hotărârile şi Ordonanţele emise de Guvernul României, toate 

actele normative ce decurg din legile mai sus menţionate, Ordinele, Metodologiile, Precizările 

şi Programele elaborate de M.E.C.T.S., dar şi cele emise de ISJ Suceava ) precum şi condiţiile 

concrete existente în comunitatea locală.  

 Activităţile din cadrul şcolii se desfăşoară în conformitate cu legile şi strategiile 

naţionale care guvernează domeniul, prin considerarea specificului regional, judeţean şi local. 

 Echipa managerială, împreună cu toţi colegii, au ajuns la concluzia că sunt necesare 

ţinte şi obiective noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii locale şi 

naţionale în care funcţionează şcoala.  

 Proiectul de Dezvoltare Instituţionalǎ este necesar: pentru a ne cunoaşte ţintele, 

scopurile, resursele şi a stabili modalităţile de îndeplinire a acestora; pentru ca activitatea 

noastră să se desfăşoare ordonată, în echipă şi să putem ridica standardele scolii şi să ducem la 

îndeplinire misiunea propusă. Proiectul mai este necesar şi pentru ca alţii să ne cunoască 

ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată de colectivul acestei şcoli. 

 

 

ISTORICUL  

ŞCOLII GIMNAZIALE „ACAD. H. MIHĂESCU” UDEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA 

 

 Sâmburii învăţământului udeştean:  

 Înainte de înfiinţarea şcolii ( 1863 ), sătenii se adunau la locuinţa preotului sau a 

vornicului satului unde învăţau a citi şi a scrie după o bucoavnă ( abecedar ) tipărită la Buda şi 

adusă de peste munţi, sau după cărţi bisericeşti, aşa-zisele „ Călindare” tipărite de dascălul 

Vasile Ţintilă din Tereblecea ( 1818 ) şi de către Profirie Dimitrovici  ( 1814 ).  

 Prin iarna anului 1818, în casa vornicului Manolache Botuşanu era o adevărată 

şcoală. Tot în această perioadă umblau prin sat şi învăţători ambulanţi. Există în Udeşti şi nu 

numai aici un adevărat curent spre învăţătură, spre trezirea conştiinţei naţionale. În fruntea 

acestui curent se aflau printre alţii: catihetul Profirie Dimitrovici, fraţii Doxache, boierii 

George şi Alecu Hurmuzache, unii dintre ei foşti elevi ai renumitului profesorul Anton 

Pumnul din Cernăuşi, venit aici de la Blaj.  

 Şcoala Poporală din Udeşti: 

  Învăţământul primar din satul şi comuna Udeşti a început să se dezvolte mai cu seamă 

în secolul al XIX-lea. În anul 1863  a luat fiinţă „Şcoala Poporală” din Udeşti, însă din 

primele pagini ale „Cronicii” acestei şcoli, începută în primii ani ai existenţei ei – 1866, aflăm 

că prin îndemnul Înaltului Consistariu greco-oriental bucovinean din Cernăuţi şi al 

Căpităniei c.r. din Suceava, a preotului paroh Vasile Popovici, al mai multor ţărani udeşteni, 

împreună cu dregătorii comunali care erau români, se aprobă în anul 1863 înfiinţarea şcolii 

din Udeşti.  

 Şcoala s-a ţinut într-o casă privată timp de doi ani şi jumătate ( proprietatea lui 

Mandache Ciubotaru ), învăţător fiind absolventul candidat Ilie Cosmiuc. În 1866 au 

cumpărat de la un evreu locul  ( cca. 9 prăjini ) unde acum este şcoala, şi în perioada 1866 -

1867 s-a terminat construcţia şcolii.   
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 Primul învăţător Ilie Cosmaciuc a funcţionat la această şcoală patru ani, după care s-a 

mutat la Slatina. Au urmat învăţătorii: Victor Coreţchi ( 1870 – 1873 ), Gheorghe Bocancea         

( 1874 - 1878 ), apoi  Leon Turtureanu ( 1879 -1887 ), a revenit Ilie Cosmaciuc ( 1887 ), 

Gheorghe Munteanu ( 1893-1898 ), Olga Zarafu ( 1896-  ).  

 Dacă la început au fost înscrişi doar 5 copii, în anul şcolar 1879-1880 au fost înscrişi 

60 de copii.  În august 1893 s-au înfiinţat două clase, iar numărul copiilor a ajuns la 188.  

 În 1894 s-a pus la cale întemeierea unei noi clădiri şcolare, pentru care au fost 

oarecare înţelegeri între administratorul moşiei Udeşti şi conducătorii comunei. 

 În iunie 1895, cu un capital de 3000 de florini, s-a început construcţia şcolii, care a 

fost dată în funcţiune în octombrie 1895, cu un mobilier nou de 14 bănci, un dulap de cărţi, 

două catedre şi două table, în această şcoală învăţând 230 de copii.  

 În anul 1899 a fost înfiinţat Cabinetul de lectură „Unirea sub Oadeci” de către preotul 

Doroftei de la Stroeşti şi a învăţătorului Constantin Mleşniţă din Tişăuţi. Scopul societăţii era 

de luminare a poporului de la sate. Membrii fondatori: Constantin Jescu, Alecu Cimpoeşu, 

Vasile G. Mihăiescu, Mihai Dragoman, Leon Popovici, Constantin Gavril Griga, Gheorghe 

Ciubotaru, Ion Varzare, Ion Ciubotaru şi Grigore Filimon.  

  În 15 septembrie 1918 şcoala şi-a redeschis porţile după doi ani de inactivitate, având 

trei cadre didactice: Emanoil Mihăiescu, Valeria Mihăiescu, Domnica Păcuraru.    

 Anul şcolar 1919 – 1920 s-a început cu următorul corp didactic: diriginte Vlad 

Cosmaciuc,  învăţător Dimitrie Gherman, învăţătoare Glicheria Bumbu, învăţătoarea 

Eugenia Franciuc, învăţător Fevronia Hladiuc, iar în 1921 a venit şi Gheorghe Solomon. 

Cursurile erau frecventate de 245 de elevi din 366 înscrişi.  

 În următorii ani au mai activat ca învăţători Augustin Făgăraş, Maria Făgăraş, 

Elisabeta Cortuşan, Galafira Găitan, Casandra Botuşan, Maria Găitan, Galafira 

Găitan, Olga Popovici, Eufrosina Ciubotaru, Iosefina Pavlovici şi Victoria Pavlovici.   

 În anul şcolar 1927-1928 s-au înfiinţat două ateliere practice: unul de coşărie, condus 

de maistrul Nicolae Roşu, şi unul de ţesătorie, condus de maistru Maria Naharescu. În anul 

şcolar 1931-1932 atelierul de coşărie s-a transformat în atelier de lemnărie, condus de 

Gheorghe Motrici, absolvent al şcolii de meserii.  

 În anul şcolar 1933-1934 găsim ca director al şcolii pe Constantin Scorţaru, iar 

printre învăţători pe Simion Donici, Adrian Mogoşciuc, Leontina Nemeş, Gheorghe 

Hladiuc, Gheorghe Gherine, Gavriil Munteanu şi Viorica Popovici.  

 În anul 1935 s-a pus temelia noului local de şcoală, cu trei săli de învăţătură, 

cancelarie, baie modernă cu aburi.  

 În anul 1959 şcoala îl are ca director pe Nicolae Bortă, iar din corpul didactic fac 

parte Oltea Bortă, Mina Cimpoeş, Ioan şi Ioana Căpitan, Ecaterina şi Teodor Chivu, 

Rahila Jescu, Dormidont şi Ana Mogâlniţchi, Eleonora Popovici, Adriana Popovici, 

Nicolina Pantiuc, Lucreţia şi Gavriil Muntean, Silvia Platon, Olga Rotaru. Secretară era 

Eleonora Burac.   
 Cu toate dificultăţile timpului, la 20 decembrie 1964 a avut loc sărbătorirea 

centenarului şcolii din Udeşti, deosebit de bine organizat, sub atenta coordonare a doamnei 

director înv. Lucreţia ( Mihăescu ) Munteanu.  

 În anul 1985, la Udeşti, s-a dat în folosinţă un nou local de şcoală cu opt săli de clasă, 

un laborator, o sală de bibliotecă, cancelarie, secretariat şi biroul directorului.   

 Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti 

 Din anul 1998 şcoala din Udeşti poartă numele savantului udeştean Haralambie 

Mihăescu şi se numeşte acum Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu” Udeşti. 

 În anul 2007  a început construcţia Grădiniţei, cu fonduri de la Guvernul României, 

însă lucrările au stagnat în următorii doi ani din cauza lipsei banilor, moment în care 

conducerea Primăriei Udeşti a decis că trebuie să ia pe cont propriu acest proiect şi astfel la 
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începutul anului şcolar 2010-2011 a fost inaugurată această clădire modernă ( centrală 

termică, toaletă, mobilier nou ). Grădiniţa de la Udeşti a fost ridicată din temelii şi găzduieşte 

trei grupe de preşcolari  cu o capacitate de 25 de locuri fiecare şi o sală de clasă în care 

funcţionează clasa pregătitoare.   

 În prezent învăţământul din satul Udeşti se desfăşoară în trei corpuri de clădire: şcoala 

nouă, şcoala veche şi grădiniţă.  

 Unităţile de învăţământ subordonate Şcolii Gimnaziale „Acad. H. Mihăescu” Udeşti 

sunt următoarele: Şcoala Primară Chilişeni, Şcoala Primară Luncuşoara, Şcoala Primară 

Racova, Şcoala Primară Rusii-Mănăstioara, Şcoala Gimnazială Poieni, Şcoala 

Gimnazială Plăvălari, Şcoala Gimnazială Reuseni şi Şcoala Gimnazială Ştirbăţ.  

 

 

 

 

 
 

 

„NU PENTRU ŞCOALĂ, CI PENTRU VIAŢĂ ÎNVĂŢĂM” 

(SENECA) 
 

 

 

 
 

 

          Instituţie de educaţie, Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu”Udeşti, judeţul 

Suceava îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalităţii lor pentru a deveni cetăţeni 

care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii  dovedind autonomie şi creativitate.  

 

 

 
 

 

 Şcoala  Gimnazială „Acad. H. Mihăescu”Udeşti, judeţul Suceava a luat fiinţă în 

urmă cu 149 de ani pentru a răspunde nevoilor de instruire şi educare ale copiilor din 

comuna Udeşti, judeţul Suceava. 

         Respectând tradiţiile locale şi naţionale şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul 

de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al 

toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea 

pe care o realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi 

universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-

civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător. 
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          Şcoala Gimnazială „Acad. H. Mihăescu”Udeşti îşi propune, bazându-se pe 

sprijinul comunităţii locale, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la 

profesionalizarea lor şi la integrarea socială.  

 

1. Atingerea standardelor educaţionale de către elevi prin realizarea unei activităţi de 

calitate în predarea - însuşirea disciplinelor de învăţământ. 

2. Modernizarea actului managerial;  

3. Managementul resurselor umane;  

4. Dezvoltarea personalităţii elevilor. Participarea activă a elevilor la propria lor       

formare. 

5. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate;  

6.Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale ( locale, judeţene, interjudeţene, 

naţionale, europene ); 

7. Managementul resurselor materiale.  

 

1. Atingerea standardelor educaţionale de către elevi prin realizarea unei 

activităţi de calitate în predarea - însuşirea disciplinelor de învăţământ. 
 

Realizarea acestui obiectiv implică: 

 Încadrarea unităţilor şcolare din comună cu personal didactic calificat, bine pregătit 

profesional şi metodic;  

 Întocmirea corectă, în conformitate cu programele şcolare în vigoare, a planificărilor şi 

proiectarea riguroasă a unităţilor de învăţare; 

 Mutarea centrului de greutate, de la informativ la formativ, în cadrul demersului 

didactic; 

 Folosirea în activitatea cu elevii, de strategii alternative, în funcţie de nivelul de 

pregătire al elevilor; munca diferenţiată cu elevii dotaţi pentru a-i pregăti suplimentar 

în vederea participării la concursurile pe discipline; 

 Îmbunătăţirea activităţii metodice din şcoală prin realizarea în cadrul comisiilor 

metodice, catedre, consilii profesorale, de acţiuni care să vizeze obiective clare, 

concrete şi realizabile;  

 Atragerea elevilor la cursuri şi înlăturarea abandonului şcolar prin evaluarea obiectivă 

a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite; 

 Evaluarea prestaţiei didactice pornind de la rezultatele muncii, performanţe şi 

implicarea în anumite  parteneriate şi proiecte educaţionale;   

 Efectuarea asistenţelor la ore, îndeosebi la personalul didactic stagiar sau cu probleme, 

la toate clasele şi disciplinele, precum şi stabilirea unor măsuri concrete cu termene de 

realizare; 

 Formarea, în şcoală, a unui climat destins, responsabil, de colaborare colegială, 

propice muncii şi apt de noi performanţe. 
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2. Modernizarea actului managerial:  
 

Managementul şcolar va viza îndeosebi procesul de învăţământ, planificarea şi 

organizarea muncii întregului personal, activitatea elevilor, adoptarea de decizii care vizează 

aceste aspecte precum şi controlul îndeplinirii lor. 

În acest sens directorul, directorul adjunct, Consiliul de administraţie în activitatea lor 

vor urmări:  

 Cunoaşterea şi respectarea conţinutului legislaţiei, a reglementărilor, ordinelor şi 

recomandărilor care privesc învăţământul; 

 Cunoaşterea şi respectarea conţinutului Reformei Educaţiei în toate componentele sale 

şi pe baza lor adoptarea de măsuri; 

 Studierea literaturii de specialitate în vederea cunoaşterii şi abordării metodelor 

moderne de management şcolar;  

 Conceperea şi realizarea unui sistem privind circulaţia informaţiei atât în interiorul 

şcolii cât şi între şcoli şi exterior; 

 Asigurarea transparenţei în toate problemele ce privesc activitatea şcolii; 

 Antrenarea întregului colectiv didactic în elaborarea deciziilor ce privesc şcoala. 

  

 3. Managementul resurselor umane:   

 

     Managementul resurselor umane va viza următoarele obiective:  

 Încadrarea cu personal didactic calificat a tuturor posturilor, catedrelor  existente la 

nivelul comunei prin concurs, transfer, detaşare, etc. 

 Stimularea cadrelor didactice în vederea înscrierii la diferite forme de perfecţionare           

( grade didactice, programe de formare organizate de Casa Corpului Didactic, 

societăţi ştiinţifice, etc. ); 

 Participarea cadrelor didactice la consfătuiri, cercuri pedagogice, şedinţele comisiilor 

metodice;  

 Stabilirea prin fişa postului de sarcini clare, precise, cu termene pentru fiecare salariat 

al şcolii; 

 Evaluarea obiectivă a activităţii personalului angajat în vederea acordării 

calificativului anual;  

 Proiectarea riguroasă, ştiinţifică a programelor de formare la nivel de şcoală, 

pregătirea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor din cadrul catedrelor, 

comisiilor metodice, Consiliul profesoral, etc. 

 

            4.  Dezvoltarea personalităţii elevilor. Participarea activă a elevilor la propria 

lor formare. 
             

În acest sens avem în vedere următoarele: 

 Actualizarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară şi mai ales cunoaşterea 

şi respectarea acestor prevederi de către elevi;  

 La orele de consiliere şi orientare, activităţile extraşcolare, cu ocazia diverselor 

întâlniri cu elevii se va face cunoscut istoricul şcolii, tradiţiile şi obiceiurile 

comunităţii locale stimulându-se mândria de a fi elev udeştean;  

 Abordarea relaţiei profesor - elev prin prisma cerinţelor actuale ale şcolii şi aşezarea 

acesteia pe baze moderne, de colaborare activă în actul de educaţie, de respect 

reciproc şi de înţelegere a problemelor cu care se confruntă elevii şi familiile acestora; 
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 Planificarea, pregătirea şi desfăşurarea de activităţi menite să promoveze valorile 

morale, culturale, civice şi creative; 

 Popularizarea elevilor performanţi sau care s-au remarcat în diverse împrejurări prin 

activitatea lor morală şi civică;  

 Revizuirea tematicilor orelor de dirigenţie astfel încât acestea să abordeze o tematică 

cât mai variată în concordanţă cu specificul vârstei şi colectivelor de elevi, 

conştientizarea diriginţilor în sensul că trebuie să devină colaboratori apropiaţi, 

consilieri în probleme de viaţă a elevilor şi nu simpli spectatori ai evoluţiei acestora; 

 Antrenarea şi participarea elevilor la activităţi curriculare şi extracurriculare care să-i 

formeze ca viitori cetăţeni într-o societatea democratică;  

 Realizarea unui demers educaţional care să asigure şanse egale tuturor elevilor;  

 Organizarea Consiliului Şcolar al Elevilor astfel încât membrii acestuia să participe 

activ la bunul mers al programului educativ din şcoală cu implicaţie directă în 

societate.  

 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare, prin 

realizarea de parteneriate cu diferite instituţii ( Poliţia locală, ISU Suceava, ANA 

Suceava, etc. );  

 Iniţierea de acţiuni care vizează igiena şi sănătatea elevilor în parteneriat cu 

Dispensarul local;  

 Libertatea alegerii apartenenţei la culte religioase în conformitate cu tradiţia familiei;  

 Realizarea paginii web a şcolii, a unor reviste  ale cadrelor didactice şi elevilor, a unor  

            site-uri de colaborare on-line. 

 

 5. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate prin: 

 

 Realizarea unui parteneriat cu părinţii elevilor, la nivelul şcolii în cadrul Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor;  

 Programarea în vederea pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a şedinţelor şi 

lectoratelor cu părinţii, atât pe clasă cât şi pe şcoală; 

 Identificarea şi stabilirea în cadrul şedinţelor cu părinţii a adevăratelor probleme cu 

care ei se confruntă în educarea propriului;  

 Implicarea activă a părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii prin sponsorizări, 

rezolvarea unor probleme ce privesc baza materială, activitatea extraşcolară, etc.; 

 Implicarea comunităţii locale ( primărie, poliţie, etc.) şi ajutorarea familiilor copiilor 

cu situaţie materială precară; 

 Monitorizarea elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate şi sprijinerea acestora;  

 Monitorizarea frecvenţei zilnice a elevilor, prevenirea absenteismului/abandonului 

şcolar precum şi  înlăturarea carenţelor în educarea elevilor; 

 Crearea unui departament de Consiliere elevi şi părinţi, care să vizeze identificarea 

elevilor cu diverse probleme, consilierea acestora şi implicit a părinţilor acolo unde 

este cazul;  

 Antrenarea, în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare,  a instituţiilor locale 

şi a părinţilor;   

 Formarea de competenţe legate de protecţia mediului, conservarea şi valorificarea 

potenţialului natural al zonei;  

 Instituirea, cu sprijinul factorilor locali, a Zilei Şcolii Udeştene, sărbătoare anuală 

organizată cu sprijinul comunităţii locale; 
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6. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale ( locale, judeţene, 

interjudeţene, naţionale, europene ) prin:  

 

 Participarea la cursuri de formare pentru elaborarea de proiecte;  

 Formarea unor echipe pentru întocmirea proiectelor de parteneriat educational; 

 Cultivarea în rândul elevilor a nevoii de educaţie permanentă;  

 Cunoaşterea standardelor educaţionale europene; 

 

 Încheierea unor parteneriate,  schimburi de experienţă cu alte şcoli din ţară şi din 

străinătate, atât în cadrul unor programe naţionale cât şi a unor programe proprii. 

 

 7. Managementul resurselor materiale:  

 

Buna desfăşurare a procesului de învăţământ la nivelul comunei presupune  atragerea  

de resurse financiare şi materiale prin întocmirea  de proiecte sau sponsorizări  pentru  

rezolvarea  următoarelor: 

 Alimentarea unităţilor şcolare din comună cu apă curentă, construirea de grupuri 

sanitare în structurile şcolare unde nu există, prin fonduri de la bugetul local; 

 Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare ( sanitară, PSI, Protecţia Muncii, mediu, etc. ); 

 Revizuirea ( înlocuirea ) instalaţiei electrice la structurile şcolare acolo unde este 

cazul;  

 Izolarea exterioară a GPN-ului şi a şcolii noi Udeşti;  

 Reabilitarea clădirii şcolii vechi Udeşti;   

 Înlocuirea mobilierului în sălile de clasă, cabinete, laboratoare; 

 Dotarea şcolii în continuare cu tehnică  I.T. şi crearea unui laborator de informatică;  

 Procurarea de mijloace de învăţământ pentru dotarea cabinetelor şi laboratoarelor 

şcolare în vederea sporirii funcţionalităţii lor; 

 Construirea unei săli de sport sau reamenajarea celei existente în sala de clasă;  

 Împrejmuirea şcolii vechi şi a terenului de sport;  

 În acest sens vor fi folosite resursele financiare alocate de la bugetul Consiliului local, 

întocmirea şi realizarea de proiecte de reabilitare a şcolilor, atragerea de fonduri de la 

Consiliul Judeţean Suceava, Inspectoratul Şcolar şi de la diferiţi sponsori. 

 

 

 
 

 Opţiunile strategice propuse vor indica priorităţile fiecărei ţinte în alocarea şi utilizarea 

resurselor disponibile 

I. Urmărirea implementării reformei manageriale în toate ariile de activitate majore        

( educativ, ştiinţific, financiar, administrativ ) pentru a dezvolta caracteristici 

instituţionale de calitate; 

II. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi 

performanţă a elevilor; 

III. Atragerea resurselor financiare şi dezvoltarea bazei materiale; 

IV. Optimizarea relaţiei şcoala – famiie - comunitate, prin promovarea unei politici de 

colaborare cu autorităţile administrative, organizaţii nonguvernamentale în cadrul 

procesului de dezvoltare a instituţiei. 
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MEDIUL INTERN:  

 

Învăţământul în comuna Udeşti are vechi tradiţii. Prima şcoală, conform documentelor 

existente în arhivă, datează din anul 1863. 

 

Şcoala Număr de clase existente la nivel de 

învăţământ 

Număr de cadre didactice 

Preşcolar Primar Gimnazial Localnici Navetişti 

Şcoala 

Gimnazială 

Udeşti 

3 7 7 8 12 

Şcoala 

Gimnazială 

Ştirbăţ 

1 2 4 2 9 

Şcoala 

Gimnazială 

Poieni 

1 3 4 2 9 

Şcoala  

Gimnazială 

Reuseni 

1 3 4 3 6 

Şcoala 

Gimnazială 

Plăvălari 

2 4 4 9 3 

Şcoala 

Primară 

Chilişeni 

1 4 0 1 4 

Şcoala 

Primară 

Racova 

1 1 0 1 1 

Şcoala 

Primară 

Luncuşoara 

1 2 0 0 3 

Şcoala 

Primară 

Ruşii 

Mănăstioara 

0 1 0 1 0 

 

La şcolile de pe raza localităţii sunt şcolarizaţi, în anul şcolar 2012 - 2013,               

1194 elevi din care 284 copii în învăţământul preşcolar, 494 elevi în învăţământul primar şi       

416 elevi în învăţământul gimnazial. 
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            Şcoala de centru - Udeşti dispune de 3 localuri de şcoală cu 12 săli de clasă. 

Localurile de şcoală sunt în bună măsură corespunzătoare desfăşurării procesului de 

învăţământ deşi necesită unele reparaţii. În unele clase, mobilierul este încă vechi, 

necorespunzător ergonomic şi funcţional şi parţial degradat. 

            În cadrul şcolii funcţionează 2 laboratoare (fizică-chimie şi biologie), 5 cabinete   ( 

limba şi literatura română, limbi engleză, limba franceză, istorie-cultură civică, religie), o 

bibliotecă şcolară şi o sală de sport. 

           Şcoala dispune de 18 calculatoare, 5 imprimante, 2 scaner, 1 fax, 2 copiator 

performante  şi acces la Internet. 

            Şcolile de la sate dispun de spaţiu corespunzător desfăşurării învăţământului într-o 

singură serie sau două. Nici un local de şcoală din comună nu are autorizaţie sanitară de 

funcţionare din cauza lipsei de apă curentă şi grupurilor sanitare necorespunzătoare. Dar sunt 

în curs de obţinere a autorizaţiei. 

            Şcolile din comună au o încadrare corespunzătoare.   

 

 Spaţii şcolare – dotarea: 

            Localul şcolii de centru cuprinde 12 săli de clasă organizate astfel: 

            - 11 săli de clasă destinate învăţământului preşcolar; 

            - 37 săli de clasă destinate învăţământului primar şi gimnazial; 

            - 2 săli de sport destinate orelor de educaţie fizică, care sunt dotate corespunzător; 

Învăţământul în comuna Udeşti se realizează în două schimburi. 

            Alte spaţii necesare procesului de învăţământ :  

-    Cabinet director - 2 

            -    Contabilitate – 1 

            -    Secretariat - 1 

-    Cancelarie profesori - 9     

-    Magazie combustibil - 10 

-    Bibliotecă – 4 cu un fond de carte de cca. 21796 de volume în valoare de 32677,34 

RON 

            Mobilierul şcolii este adaptat la nevoile elevilor, fiind funcţional şi modern. Dotarea 

cu mijloace de învăţământ moderne este deficitară. 
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 Resurse umane: 
 

   Elevi : 

 

Ciclul de învăţământ Număr grupe/clase Număr de preşcolari / 

şcolari 

Învăţământ preşcolar 11 284 

Învăţământ primar 27 494 

Învăţământ gimnazial 23 416 

Total 61 1194 

          

  

 Corpul profesoral: 

Distribuţia cadrelor didactice pe nivele de învăţământ: 

Nivel de 

învăţământ 

Preşcolar Primar Gimnazial Total 

Nr. Cadre didactice 11 27 44 82 

Procent ( % ) 13,41 32,92 53,65 100 

 

Distribuţia cadrelor didactice pe grade didactice, inclusiv a cadrelor didactice ce au 

catedra rezervată: 

Grad 

didactic 

Doctor Grad I Grad II Defini- 

tivat 

Debu-

tant 

Titular Suplinitor 

calificat 

Suplinitor 

necalificat 

calificat 

Educatori - 1 5 2 1 8 - 2 

Învăţători - 12 8 6 1 22 - - 

Profesori - 13 12 13 6 33 11 - 

Nr. Total de 

cadre 

didactice 

- 26 25 21 8 63 11 2 

Procent ( % ) 0 27,95 26,88 22,58 8,60 67,74 11,82 2,15 

   

            Se constată la cadrele didactice care au participat la cursuri de perfecţionare, implicare 

în implementarea mijloacelor moderne şi a metodelor activ – participative la activităţile de 

predare-învăţare. 

 

 Personal didactic auxiliar şi nedidactic : 
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            Contabil şef – 1 

            Secretar şef – 1 

Bibliotecar - 1  

            Muncitor de întreţinere - 1 

            Personal de îngrijire – 11 

            Fochist - 1 

  

            3. Relaţia şcolii cu, comunitatea locală:  

Colaborarea şcolii cu autorităţile locale se face în bune condiţii, ceea ce face ca  atunci 

când situaţia o impune, repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii 

să fie temeinic făcută. Relaţiile cu părinţii copiilor sunt bune şi sunt întreţinute prin 

intermediul lectoratelor şi şedinţelor cu părinţii, unde aceştia sunt informaţi despre problemele 

şcolii. 

            Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei 

elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum participarea cadrelor de poliţie la 

orele de educaţie rutieră sau la alte activităţi prevăzute în parteneriatul încheiat. 

 Pentru o bună igienă şi sănătate corporală a elevilor şcoala stabileşte legături strânse 

cu dispensarul uman din localitate. 

            4. Analiza nevoilor – mediul intern: 

A. Managementul instituţional 

Pentru eficienţa activităţii în şcoala noastră este necesară o riguroasă şi coerentă 

activitate de planificare şi proiectare didactică, care să vizeze priorităţile şi direcţiile de 

acţiune pentru anul şcolar 2012 - 2013. Astfel s-au elaborat şi aprobat documentele de 

planificare şi proiectare didactică, planul managerial, măsurile pe semestrul I şi II, programele 

de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, etc., stabilindu-se măsuri concrete pentru toate 

ciclurile de învăţământ, colective de catedră şi comisii metodice, personal didactic şi 

nedidactic astfel încât prin folosirea tuturor resurselor umane şi materiale să fie create 

condiţiile pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ. 

            Cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, s-a definitivat încadrarea la 

unităţile şcolare din comună. Astfel din   cadre didactice care funcţionează la nivel de 

comună,  sunt calificate, 2 sunt necalificate ( studente ). 

            Proiectarea activităţilor la clasă, în conformitate cu curriculumul şcolar, a constituit de 

asemenea principala preocupare a personalului didactic, fapt reflectat în elaborarea la timp, 

corectă, în conformitate cu programele şcolare şi indicaţiile inspectorilor de specialitate, a 
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planificărilor anuale şi semestriale care au fost discutate în comisiile metodice şi colectivele 

de catedră şi aprobate de conducerea şcolii. 

            B. Resurse umane: 

La şcolile de pe raza localităţii sunt şcolarizaţi, în anul şcolar 2012 - 2013, 1194    

elevi din care 284 copii în învăţământul preşcolar, 494 elevi în învăţământul primar şi 416    

elevi în învăţământul gimnazial. 

            C. Procesul de învăţământ 

            Din studiul documentelor de proiectarea activităţii, asistenţe şi discuţii reiese: 

 preocuparea majorităţii personalului didactic în direcţia parcurgerii integrale a 

materiei de învăţământ, în conformitate cu documentele de proiectare; 

 receptivitatea faţă de folosirea în procesul de predare învăţare a tehnicilor moderne 

urmărindu-se ridicarea nivelului de pregătire la disciplinele pe care le predau. 

La clasele primare s-a pus accent pe realizarea obiectivelor specifice acestui ciclu de 

învăţământ: 

 Citirea corectă, curentă, expresivă şi constantă; 

 Relatarea conţinutului unui text citit; 

 Formarea şi dezvoltarea vocabularului; 

 Efectuarea de exerciţii cu operaţii conţinând numere naturale; 

 Rezolvări de probleme cu 2 - 3 operaţii; 

 Dezvoltarea gândirii logice, creative; 

 Formarea deprinderilor specifice vârstei conform cu conţinuturile programei şcolare. 

La clasele gimnaziale, la fel ca şi la clasele primare, se remarcă preocuparea 

majorităţii profesorilor pentru proiectarea corespunzătoare a lecţiilor, folosirea în procesul 

didactic a cabinetelor şi laboratoarelor şcolare existente, a materialului didactic existent şi/sau 

confecţionat, punând accent pe conştientizarea procesului de predare - învăţare, pe atragerea 

elevilor ca parteneri în propria lor formare. 

            Procentele de promovare înregistrate de acest ciclu de învăţământ în anii şcolari 

trecuţi, reflectă în mare parte nivelul de pregătire al elevilor. 

            Strategiile de predare utilizate în general au fost alese în conformitate cu conţinuturile 

şi resursele disponibile. Desfăşurarea activităţilor, atmosfera din sălile de curs şi relaţiile 

create în cursul procesului instructiv-educativ sunt stimulative. 

Notarea cunoştinţelor elevilor s-a efectuat ritmic, folosindu-se cu predilecţie 

verificările orale şi testările curente şi sumative, verificarea temelor pentru acasă precum şi a 

muncii individuale a elevilor. 
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            Tratarea diferenţiată a elevilor care manifestă aptitudini reale pentru anumite 

discipline, pregătirea elevilor de clasa a VIII a la disciplinele la care vor susţine examenul de 

testare naţională au constituit câteva din priorităţile profesorilor care predau la ciclul 

gimnazial.  

            D. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară s-a desfăşurat în baza măsurilor stabilite 

în principal prin programul managerial, programul activităţilor educative şi programul de 

activitate a comisiilor metodice a diriginţilor. 

            S-a urmărit implicarea responsabilă a diriginţilor şi învăţătorilor, a tuturor cadrelor 

didactice pentru pregătirea şi desfăşurarea activităţilor propuse. 

            E. Formarea continuă 

Remarcăm preocuparea majorităţii cadrelor didactice în vederea perfecţionării 

ştiinţifice şi metodico-pedagogice prin diferite forme organizate la nivel local, judeţean şi 

naţional. 

            Sunt înscrise la examenul de obţinere a gradelor didactice  cadre didactice, un profesor 

este doctorant, 5 cadre didactice îşi continuă studiile în învăţământul superior.  

 

MEDIUL EXTERN:  

 

 IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA COMUNITĂŢII ŞI A GRUPURILOR DE 

INTERES 

Şcoala va urmări: 

- menţinerea unei legături permanente cu părinţii elevilor ( şedinţe lunare, lectorate, 

participare la acţiunile şcolii ); 

-  elaborarea şi aplicarea unor parteneriate/proiecte educaţionale; 

- menţinerea unei relaţii de comunicare activă cu ISJ Suceava; 

- colaborarea cu liceele din Suceava ( cls. a VIII-a ); 

- colaborarea benefică a şcolii cu  agenţi economici; 

- identificarea şi atragerea unor organizaţii nonguvernamentale care pot deveni parteneri reali. 
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Puncte tari Puncte slabe 

CURRICULUM 

- Conducerea managerială cu deschidere spre 

reformă, calitate şi performanţă. 

- Organizarea şi desfăşurarea procesului de 

învăţământ în conformitate cu respectarea 

legislaţiei în vigoare şi cu reglementările M.E.N. 

cuprinse în regulamentele şi metodologiile 

specifice. 

- Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi a 

celui de dezvoltare locală. 

- Promovarea şi folosirea unor strategii moderne de 

predare-învăţare pentru a răspunde stilurilor de 

învăţare individuală, abilităţilor şi motivării 

fiecărui elev. 

-  Organizarea unor activităţi de pregătire a elevilor 

pentru examene naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a 

VI-a, a VIII-a. 

- Integrarea elevilor în învăţământul liceal şi 

profesional după terminarea ciclului gimnazial. 

 

RESURSE UMANE 

- Încadrarea cu personal didactic în majoritate 

titular şi cu grade didactice I şi II la toate 

disciplinele cuprinse în planurile de învăţământ. 

- Delimitarea clară a responsabilităţii fiecărui cadru 

didactic prin fişa postului. 

CURRICULUM 

-  Utilizarea insuficientă a echipamentelor moderne 

în procesul instructiv-educativ. 

- Nu toate cadrele didactice au competenţe în 

utilizarea calculatorului. 

- Nu toate orele de specialitate se desfăşoară în 

spaţii de învăţare adecvate conţinutului ( cabinete, 

laboratoare, săli de sport ). 

- Înregistrarea de rezultate slabe şi de dificultăţi în 

pregătirea elevilor ca urmare a motivaţiei pentru 

învăţare a elevilor. 

- Programe şcolare încărcate şi ritm lent de învăţare 

pentru majoritatea elevilor. 

- Participarea în număr redus a elevilor la 

concursuri şi olimpiade şcolare. 

 

RESURSE UMANE 

- Neimplicarea suficientă a cadrelor didactice şi a 

elevilor în proiecte educaţionale. 

- Neimplicarea şcolii în proiecte europene. 

- Interesul scăzut a majorităţii pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice. 

- Reticienţa faţă de nou şi de schimbare a unor cadre 

didactice. 

- Neîndeplinirea tuturor sarcinilor ( îndeplinirea 

parţială ) de căte unii responsabili de comisii. 
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- Participarea a unui număr mare de cadre didactice 

din învăţământul primar la continuarea studiilor în 

învăţământul superior. 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

- Modernizarea şi îmbunătăţirea parţială a  bazei 

materiale a şcolii. 

- Resursele materiale existente în şcoală sunt 

integrate de către cadrele didactice în lecţii. 

- Existenţa materialului didactic, documentar şi 

informaţional în şcoală. 

- Existenţa site – urilor: 

http://www.scoalaudesti.ro/ 

 http://anunturiscoalaudesti.wgz.ro/;  

http://activitatiextrascolareudesti.webnode.ro/ 

- Consolidarea şi modernizarea Şcolii Primare 

Racova. 

 - Reparaţii la acoperişul Şcolii Gimnaziale 

Plăvălari. 

- Reparaţii gard. 

- Asigurarea bunei funcţionări a copiatoarelor ( 

reparaţii, încărcare tonere ) 

 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

- Valorificarea interesului local pentru integrarea 

şcolii în comunitate. 

- Existenţa unui opţional care urmăreşte punerea în 

valoare a personalităţilor udeştene. 

- Existenţa festivalurilor tradiţionale: de poezie şi 

de proză scurtă  – „Magda Isanos, Eusebiu Camilar 

şi Constantin Ştefuriuc” ( mai, iunie, august ) şi de 

participare la tradiţii şi obiceiuri din străbuni – 

„Obiceiuri din străbuni” ( 31 decembrie ). 

 - Neraportarea la timp a documentelor sau 

situaţiilor şcolare de către unele cadre didactice. 

- Disponibilitate scăzută, din partea unor cadre 

didactice, de a lucra în echipă. 

- Absenteismul şcolar crescut în timpul campaniei 

agricole la clasele de gimnaziu. 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

- Lipsa instalaţiilor termice moderne în unele şcoli 

din comună. 

- Lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare. 

- Lipsa instalaţiilor pentru apă curentă în unele şcoli 

din comună. 

- Spaţiul neadecvat pentru desfăşurarea orelor de 

educaţie fizică. 

- Lipsa cabinetelor şi laboratoarelor.  

- Necesitatea înlocuirii parchetului în unele clase. 

- Lipsa calculatoarelor performante din  laboratorul 

de informatică. 

- Lipsa unei săli de festivităţi în şcoală. 

 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

- Comunicarea uneori ineficientă între părinţi şi 

şcoală, implicarea insuficientă a părinţilor în viaţa 

şcolii. 

- Inexistenţa unei asociaţii de părinţi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scoalaudesti.ro/
http://anunturiscoalaudesti.wgz.ro/
http://activitatiextrascolareudesti.webnode.ro/
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 - Dezvoltarea de parteneriate educaţionale cu 

comunitatea locală ( Primărie, Dispensar, Poliţie, 

Biserică ). 

- Informarea părinţilor în legătură cu activităţile 

desfăşurate în şcoală. 

 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

CURRICULUM 

-Valorificarea abilităţilor individuale ale elevilor 

prin CDŞ-uri. 

- Accesul unui număr apreciabil de absolvenţi la 

licee de prestigiu. 

- Programele de formare a cadrelor didactice ( 

propuse de M.E.N., programe locale propuse de 

I.S.J. şi C.C.D.). 

- Strategii privind  asigurarea calităţii, crearea 

mişcării pentru educaţie. 

- Programele europene de parteneriat educaţional şi 

cele de certificare a competenţelor (lingvistice, 

pentru limbi moderne, TIC etc. ). 

- Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra în 

proiecte de dezvoltare instituţională. 

 

RESURSE UMANE 

- Existenţa programelor de formare a cadrelor 

didactice propuse de M.E.N., de Universitatea 

„Ştefan Cel Mare” Suceava, C.C.D. sau alţi 

furnizori de programe de formare. 

- Existenţa programelor de formare adresate 

membrilor CEAC de către furnizori specializaţi în 

asigurarea consultanţei şi expertizei în 

managementului sistemelor de calitate. 

CURRICULUM 

- Sistem legislativ instabil şi inconsecvent. 

- Insuficienta adecvare a C.D.Ş.-urilor la cerinţele 

părinţilor poate determina alegerea altei şcoli. 

- Scăderea prestigiului profesiei didactice. 

- Educaţia nu mai este privită ca un mijloc de 

promovare social. 

 

RESURSE UMANE 

- Motivarea/stimularea mediocră a cadrelor 

didactice prin politicile salariale curente. 

- Sporul demografic redus cu implicaţii în 

dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 

personalului didactic. 

- Criza de timp a unor părinţi, nivelul scăzut de 

educaţie, destrămarea unor familii sau indiferenţa 

părinţilor determină o slabă pregătire şi 

supraveghere a elevilor. 

- Natalitatea scăzută în raport cu numărul populaţiei 

duce la răsturnarea scării valorice în familie 

(dezinteres pentru valori cum ar fi muncă, 

patriotism). 

- Deteriorarea mediului socio-economic, familial; 

diminuarea interesului/capacităţii; familiei de a 

susţine pregătirea şcolară a copiilor. 
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- Pregătirea cadrelor didactice pentru o societate 

informaţionalizată. 

- Autonomie în selecţia şi angajarea personalului 

didactic auxiliar şi a personalului nedidactic. 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

- Realizarea de proiecte şi programe care aduc 

surse de finanţare. 

- Descentarlizarea financiară. 

- Existenţa mijloacelor moderne de comunicare şi 

informare (Internet, laptopuri, calculatoare, fax 

etc). 

- Posibila participare a părinţilor la activităţile de 

întreţinerea şcolii. 

 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

- Colaborarea cu mass-media în vederea 

popularizării rezultatelor elevilor şi promovarea 

imaginii şcolii. 

- O bună relaţie cu instituţiile judeţene: I.S.J., 

C.C.D. şi Consiliul Judeţean Suceava. 

- O bogată  zestre culturală (14 personalităţi locale)  

- Experienţa unui „Cabinet de Cultură” –( „Unirea 

de sub Oadeci”) în anul 1918. 

- Experienţa unei societăţi a gospodinelor din 

Udeşti, „Aurora”, înfiinţată în 1913, care urmărea 

emanciparea femeii prin educaţie. 

- Relaţii bune între culte. 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

- Nedecontarea în totalitate a navetei cadrelor 

didactice ce au domiciliul în altă localitate decât cea 

în care se află şcoala unde funcţionează. 

- Preţul ridicat al materialelor didactice şi bugetul 

limitat nu permite dotarea corespunzătoare a tuturor 

cabinetelor, claselor, etc. 

- Sistemul greoi de achiziţii a mijloacelor didactice, 

mobilier şcolar, etc. 

- Numărul mare de elevi care beneficiază de 

rechizite şcolare de unde rezultă şi veniturile foarte 

mici a majorităţii familiilor. 

- Uzura morală a echipamentelor IT. 

- Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi 

menţinerea spaţiilor şcolare. 

 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

- Procentul mare al elevilor lăsaţi singuri, în grija 

bunicilor sau a tutorilor legali datorită plecării 

părinţilor la lucru în străinătate. 

- Dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor 

faţă de şcoală. 

- Instabilitate economică şi creşterea ratei 

şomajului. 

- Lipsa activităţilor culturale organizate în 

comunitate pentru perpetuarea tradiţiilor populare. 

- Oferta locurilor de muncă în comună este limitată. 

- Situaţia materială precară a majorităţii familiilor 

(80 % dintre copii primesc ajutor pentru rechizite). 
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