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ARGUMENT
Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2018-2022 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă
asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.
Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care
factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii.
Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor generatoare şi a riscurilor asociate,
înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.
Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul de referinţă) şi a
"oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.
Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu nevoile de
educaţie şi calificare reclamate de societate.
Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza programelor existente
la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele
şi documentele elaborate de Consiliul Local Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea .
S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor
funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii
comunităţii locale şi de agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei.
Programele Ministerului Educaţiei ,Cercetării ,Tineretului si Sportului şi ale Guvernului României privind reforma şi
modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în perioada 2014-2018.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile şi practicile societăţii
democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică.
Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială ,, Constantin Găvenea” Tulcea ne îndreptăţesc în asumarea
unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională a colectivului didactic şi să orienteze
interesul de formare şi instruire a elevilor.
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CONTEXT LEGISLATIV
Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.











Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:
Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
Legea 128/1997 privind Statutul Personalului didactic si Legea 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 128/1997
privind Statutul personalului didactic;
Planul managerial pentru anul scolar 2018-2019 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea
Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Nationale
Programul de Guvernare pe perioada 2018-2020, capitolul Politici in domeniul educatiei
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; aprobată prin OMECTS nr. 5561/31
oct. 2011
Ordinul ROFUIP OMEN nr.5075 actualizat cu OMEN nr.3027 _2018 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Raportul I.S.J. Tulcea, privind starea învăţământului în judetul Tulcea în anul şcolar 2017-2018;
Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5077/2016 privind organizarea și desfășurarea
admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018, ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 717 din 16 septembrie 2016
LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei.
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CAPITOLUL I
DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN Şl INTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE

1.1. Diagnoza mediului extern
1.1.1 .Prezentarea municipiului Tulcea
Orasul Tulcea se afla situat in judetul Tulcea, fiind resedinta de judet a acestui judet, devenind la data de 14 noiembrie 1878,
capitala judetului cu acelasi nume, fiind cel mai important oras al Dobrogei.
Orasul are o suprafata de 14 km patrati, o populatie de aproape 100.000 de mii de locuitori. Numele de Tulcea al orasului este este
consemnat in documente destul de tarziu fiind mentionat pentru prima data in documente de Diodor din Sicilia in secolul 3 i.H. sub
numele de Aegyssus.
Prima atestare documentara ce mentioneaza numele “Tulcea”, o reprezinta jurnalul de calatorie din 1506 al consului Andrei
Taranowski.
Incepand cu anul 1595, orasul va fi cunoscut sub numele de Tulcea, fiind regasit pe o harta intocmita de genovezul Paolo Giorgici.
In perioada dintre anii ‘ 70 si prezent, orasul Tulcea a cunoscut o dezvoltare economico-sociala continua, fiind al doilea oras ca
importanta din Dobrogea.

Tulcea se invecineaza pe de o parte cu cel mai tanar pamant al Europei ( aluviunile Deltei Dunarii) pe de alta parte cu unii dintre
cei mai vechi munti ai Planetei (Macin, masivul hercinic cu varsta de aproximativ 400 milioane de ani).
Privit de pe colina vechii Aegyssus, unde astazi se afla Monumentul Independentei, largul cot al Dunarii, pe malul caruia e cladit
orasul, pare o dubla poarta; portul fiind cel care asigura intrarea pe de o parte in minunatele cai acvatice ale Deltei, tot el fiind cel care
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ofera prima treapta de pamant ferm celor care coboara de pe nave. Multe specii vegetale sau animale au constituit , totodata si
importante resurse naturale, exploatabile economic care au atras oamenii pe aceste locuri din cele mai vechi timpuri.
Versantii celor sapte coline pe care s-a ridicat orasul Tulcea au configuratia unui amfiteatru natural cu deschidere spre Dunare.
Sistemul de invatamant in orasul Tulcea
In municipiul Tulcea se pot intalni urmatoarele tipuri de unitati de invatamant: prescolar (24 unitati) , scoli cu invatamant primar si
gimnazial (14 unitati), licee (11 unitati), scoli de arta si meserii (1 unitate) si scoli postliceale (3 unitati).
In municipiul Tulcea se mai intalnesc şi licee tehnologice, precum Colegiul economic “Delta Dunarii”, Colegiul tehnic “Henry
Coanda”, Grupul scolar”Anghel Saligny”, Colegiul ,, Brad Segal” Tulcea, Scoala profesionala ,, Danubius ” Tulcea.

Populatia orasului Tulcea
Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Tulcea se ridică la 73.707 locuitori, în scădere față de recensământul
anterior din 2002, când se înregistraseră 91.875 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (83,37%). Principalele minorități sunt cele
de ruși lipoveni (2,36%), romi (1,29%) și turci(1,11%). Pentru 10,53% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.Din punct de
vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși(85,92%), dar există și minorități de musulmani (1,32%) și ortodocși de rit
vechi (1,3%). Pentru 10,57% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

O clasificare a populatiei pe etnii o avem de la recensamantul din 2011:
Total
Romani
Maghiari
Romi
Ucrainieni
Germani
Turci

73707
61451
40
953
376
18
819

MINISTERUL EDUCATIEI NATIOANLE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,
Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820192-Tulcea
TEL. : 0240 – 531084 ,FAX: 0240 – 523200 ,E-mail : scoalagavenea@yahoo.ro

Sarbi
Lipoveni-rusi
Tatari
Greci
Armeni
Macedoneni
Evrei
Italieni

3
1738
101
208
35
47
6
9

1.1.2 ANALIZA PEST(E)
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 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 Gimnaziale „ Constantin Găvenea" Tulcea.

Factori politici
 Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ - Planul
strategic al Ministerului Educaţiei Nationale cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea
continuă, ofertă educaţională flexibilă,accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde europene;

MINISTERUL EDUCATIEI NATIOANLE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,
Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820192-Tulcea
TEL. : 0240 – 531084 ,FAX: 0240 – 523200 ,E-mail : scoalagavenea@yahoo.ro

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor
strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ - Strategia de dezvoltare a municipiului Tulcea 20142020, Strategia de dezvoltare a regiunii S-E pentru perioada 2014-2020 ;
 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare,evaluare şi consiliere;
 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în
activitatea educaţională (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material didactic,programe de formare a personalului);
 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele europene şi internaţionale;
 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului
 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de
statul român sau de către organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente
sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi -Programul guvernamental „Lapte - Corn", Programul
„Euro 200",acordarea burselor pentru elevii capabili de performanţă
 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu finalităţi de educaţie şi formare
profesională
 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.

Factori economici
 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la diverşi agenţi economici (donaţii,
sponsorizări) ;
 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel încât unităţile şcolare să poată
valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de care dispun;
 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a proiectelor;
 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea pieţei interne şi externe în
diverse calificări şi profesii.

Factori sociali
 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;
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 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor,
creşterea ratei divorţialităţii;
 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor;
 aşteptările comunităţii de la şcoală;
 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;
 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii
transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale.
Factori tehnologici
 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,cunoştinţele să fie actualizate şi impune
redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice;
 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul(internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă
etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt;
 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a
cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă a carierei;
 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, ) conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional;
Factori ecologici
 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către unităţile şcolare;
 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în
rezolvarea problemelor de mediu prin implicarea în proiecte ecologice;
 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător.
Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de acţiune strategică a Şcolii Gimnaziale
„Constantin Găvenea " pentru perioada 2018-2020.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIOANLE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,
Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820192-Tulcea
TEL. : 0240 – 531084 ,FAX: 0240 – 523200 ,E-mail : scoalagavenea@yahoo.ro

1.2 DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
1.2.1.PREZENTARE GENERALĂ

Denumirea oficială a şcolii: Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea”
Unitate şcolară nouă – dată în folosinţă în 1995
Adresa: Strada 1848, nr. 29
Telefon: 0240531084–secretariat
Director: profesor Duţu Nicoleta (gr. I,specializarea istorie)
Director adjunct: prof. Inv. Primar Tălpău Violeta Carmen ( gr.I)
Coordonator educativ: Prof.inv. primar Deliu Alina Ecaterina ( gr.II)
Responsabil CEAC: prof. Inv.primar Muntenu Mirela (gr. I)
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Găvenea” este situată în mediul urban, în partea sud-vestică a municipiului Tulcea, în cartierul
E3.
Şcoala a fost dată în folosinţă în anul 1995, având o infrastructură corespunzătoare pentru asigurarea unui învăţământ de
calitate.
Ea a fost înfiinţată din necesităţi demografice şi administrative, fiind amplasată într-o zonă cu funcţii rezidenţiale, de servicii şi
fără surse de poluare.
In anul scolar 2018-2019 , in scoala lucreaza 42 de cadre didactice- 2 profesori pentru invatamantul prescolar, 1 educatoare, 12
profesori de invatamant primar, 3 invatatoare, 1 institutor, 23 profesori de nivel gimnazial, din care 4 debutanți, grad didactic
definitiv-3, grad didactic II- 8, grad didactic I-8 .
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Formarea continuă a cadrelor didactice reprezinta un obiectiv major in dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. In anul şcolar
2017-2018 au fost absolvite următoarele cursuri de perfecţionare:

Nr.
crt.

Denumire program

Nr.
de Nume participanți
participanti
(din școală)
în 5
Paraschiv Silvia
Stamate Marcela
Vranceanu Steliana
Coman Liliana
Moroianu Doina

1.

Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC
școală

2.

Curs de perfecționare secretar

2

Bahaciu Amalia Daniela
Moroianu Doina

3.

Introducere și actualizare de date în SIIR

1

Bahaciu Amalia Daniela

4.

Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din 1
învățământul primar pentru clasa pregătitoare
Modul de inițiere în metodologia aplicării 4
alternativei educaționale Step by Step

5.

6.
7.
8.

Eficientizarea managementului instituțiilor de 1
învățământ preuniversitar
Inovare și schimbare în managementul 1
instituțiilor de învățământ preuniversitar
Preparing students for CAE
1

Deliu Alina Ecaterina
Nichifor Raluca Elena
Zainea Mirela
Deliu Alina Ecaterina
Costin Daniela Emilia
Deliu Alina Ecaterina
Deliu Alina Ecaterina
Popa Serban Mihai -6 ore
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9.

Forumul Educațional Magister Școală și familie
Formator

1

10.

Evaluator

2

11.
12.

Curs de perfectionare bibliotecar
1
Program de pregatire pentru examenul national 1
de acordare a definitivarii in invatamant si
pentru ocuparea national de ocupare a posturilor
vacante
Dezvoltare institutionala prin proiecte cu 3
finantare europeana

13.

14.
15.

Curs pentru combaterea si prevenirea 1
delicventei
Metodica predarii-invatarii-evaluarii eficiente 3
in institutiile de invatamant preuniversitar

16.

Curs de igiena

3

17.
18.

Curs clasa I Step by Step
Inovatii curricular in invatamantul primar

1
2

fără credite
Bahaciu Amalia
Bahaciu Amalia
Coman Liliana
Moroianu Doina
Zainea Mirela
Iulia Dumitrache

Talpau Carmen
Cirnat Laura
Otoman Anca
Mauna Simona
Stamate Marcela
Paraschiv Silvia
Iorga Mihaela
Coman Liliana
Bogdan ionica
Andriol Maria
Deliu Alina
Stamate Marcela
Iorga Mihaela

Elevii provin din medii socio-culturale şi economice diverse, predominând familiile cu situaţii materiale şi grad de instrucţie
satisfăcător şi mediu.
În Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea” îşi desfăşoară activitatea următoarele trepte ale învăţământului preuniversitar:
prescolar, primar şi gimnazial. Acestea sunt organizate în forma de învăţământ de zi, iar cursurile se desfăşoară intr-un schimb 08.00 –
15.00 . Clasele Preg -IV Step-by-Step funcţionează între orele 08.00 – 16.00.
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De-a lungul celor 21 de ani, elevii şcolii au obţinut rezultate foarte bune la concursuri şi olimpiade, şcoala câştigându-şi un
binemeritat renume în ierarhia şcolilor tulcene.
In anul scolar anterior, 2017-2018, rezultatele obtinute de elevii scolii, coordonati de cadrele didactice din scoala, se prezinta astfel :










Olimpiada ,, Lectura ca abilitate de viaţă,, - etapa judeţeană- 24 martie 2018- prof. coordonator Caragea Aurica şi Rotaru
Silvia:
 Ştefănescu Andrei Cosmin- menţiune;
 Alexe Andreea Maria- menţiune;
 Pavel Cristina- menţiune;
Concursul naţional de matematică ,, Lumina Math,,- ediţia XXI- prof. coordonator Cioacă Elena:
 Eduard Mihai Răceanu- clasa a V- a- menţiune;
Olimpiada de Educaţie tehnologică- prof. coordonator Vrânceanu Steliana:
 Ştrail Maria Oxana-clasa a V-a- premiul al II-lea;
 Ehimov Denis Andrei- clasa a VI- a – premiul a III-lea;
Olimpiada Judeţeană de Limba Franceză-2018- prof. coordonator Alexe Luminiţa:
 Iacob Vlad Florin- clasa a VII-a- premiul al II-lea;
 Simionov Alexandra - clasa a VII-a-menţiune.
Concursul judeţean ,, Pe Dunăre, de la izvor la vărsare,,- prof. coordonator Sandu Daniela- echipajul ,, Istrul,, - locul III.
Olimpiada de Limba engleză- 2018- prof. coordonator Mauna Simona:
 David George Alexandru- clasa a VIII- a- menţiune;

Olimpiada de istorie- clasa a VIII-a-etapa judeteana- prof. Dutu Nicoleta
 Marinescu Andreea - participare
 Preda Cosmin- participare

 Ciclul primar:
 Olimpiada de Educaţie civică, Premiul I şi o menţiune(faza locală) , două mentiuni faza judeţeană .
 Concurs naţional - Comper - Matematică şi Limba română Premiul I, II, III şi Menţiuni
 Concurs internaţional Formidabilii – Etapa a III-a şi aIV-a – Premiul I, II, III şi Menţiuni
 Evaluare Naţională II IV
 Concurs naţional - ,,Micii exploratori,, Premiul I, II, III şi Menţiuni -
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Concurs naţional - Comunicare.ro- Premiul I, II, III şi Menţiuni
Concurs naţional - Fii Inteligent la matematică - Premiul I, II, III şi Menţiuni
Concurs național ,,Paradisul culorilor” – concurs ce se desfășoară în școala noastă - Locul I, II, III şi Menţiuni
Concurs naţional ,,Delta Dunării, paradisul florei și faunei” Locul II, III şi Menţiuni
Concurs Regional „Povești dunărene – Pe firul Dunării albastre” - Premiul I, II, III şi Menţiuni

Nivel preșcolar:
Grupa mică
Concursul Internaţional TIMTIM-TIMY, Piteşti, Argeş,
decembrie 2017:

Premiul I – 11 preşcolari
Premiul II – 1 prescolar
Premiul III – 1 prescolar
Mențiune - 2 preșcolari

Premiul I – 9 preşcolari
Premiul II –3 prescolari
Premiul III – 2 prescolar
Mențiune – 1 preșcolar
Concursul Internațional prescolari „Formidabilii ”
Mai 2018 :

Decembrie 2017 Premiul I – 8 preşcolari
Premiul II – 1 preşcolar
Mai 2018 :Premiul I – 9 preşcolari
Premiul II – 2 preşcolari
Premiul III – 1 prescolari
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Concursul Interjudetean de creație artistico-plastică „Inimioare pentru mama”, editia a V-a ,Botoșani,martie 2018
Premiul I – Bibic Anastasia Miruna
Premiul II – Gheorghe Larisa
Premiul III - Bereza Ionuț Cătălin
Concursul Național ”Târg de mărțișoare”, ediția a VI-a, Galați, martie 2018
Premiul I – Năparu Ana-Maria
Diplome de participare – 4 preșcolari
Concursul Interjudetean ”Mama- zâmbet al primăverii”, ediția a IX-a, Caransebeș, martie 2018
Premiul Special – Năparu Ana-Maria
Diplomă de participare- 1 preșcolar
Concursul Interjudetean de creație plastică „Pentru tine, mamă dragă”, editia a V-a ,Câmpia Turzii, Cluj,martie 2018
Premiul I – Hlinschi Daria
Premiul II – Gheorghe Sebastian Andrei
Premiul III – Stoica Vlad
Grupa mijlocie:
Concursul Internațional prescolari „Formidabilii ”
Decembrie 2017 Premiul I – 20preşcolari
Premiul II – 1preşcolar
Mai 2018 :Premiul I – 19preşcolari
Premiul II - 2preşcolari
Grupa mare:
Concursul Internaţional TIMTIM-TIMY, Piteşti, Argeş,
Decembrie 2017:

Premiul I – 15 preşcolari
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Premiul II – 3 prescolari
Premiul III – 2 prescolari
Mențiune - 2 preșcolari
Premiul I – 17 preşcolari
Premiul II –3 prescolari
Premiul III – 1 prescolar
Mențiune – 1preșcolar
Concursul Internațional prescolari „Formidabilii ”
Mai 2018 :

Decembrie 2017 Premiul I – 20 preşcolari
Premiul II – 2 preşcolari
Mai 2018 : Premiul I – 20 preşcolari
Premiul II – 2 preşcolari
Concursul National ‘Piticot’ Mai 2018 :

Premiul I – 20preşcolari
Premiul II – 2 preşcolari

Concursul Național ”Târg de mărțișoare”, ediția a VI-a, Galați, martie 2018
Premiul I – Guriencu Alexandru
Premiul I ‘Mugurasii’- dans popular, Festivaluljudetean de folclorpentruprescolari ‘Jocsicantecromanesc’, editia a VI-a, mai 2018
Premiul al II-lea, dans modern, ‘OlimpiadaSportuluiScolar- Ritm, miscaresiculoare, editia a IV-a, iunie 2018
Mentiune : ChituBianaca, Spiridon Antonia, AlexandrescuElisabetapentrulucrarea ‘Fiimai bun’, expozitiajudeteana de postere
‘Inimioare,inimioare”, editia a VIII-a
Premiul I, grupanare, Concursul regional cultural-artistic ‘Colt de taraminunat…intr-o lumeprotejatasi curate”
Diploma de excelenta, grupa mare in cadrul parteneriatului educativ ‘MiciiEtnografi’.
Prin dotare, încadrare şi exerciţiul funcţional, şcoala oferă servicii educaţionale de calitate în spaţiul comunitar local.
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PREZENT ŞI VIITOR
Cine suntem?
Şcoala Gimnazială ,, Constantin Găvenea „a fost dată în folosinţă în anul 1995, având o infrastructură corespunzătoare pentru
asigurarea unui învăţământ de calitate. A primit numele personalităţii locale Constantin Găvenea.

Ce vom fi?
O şcoală europeană cu o bază materială modernă, înscrisă pe traiectoria ascendentă spre perfecţionarea procesului de
învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână 3 elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a tot
ceea ce întreprindem ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus.
Principiile ce stau la baza dezvoltării scolare si instituţionale sunt:
- Principiul consensualitatii se regaseste la nivelul tuturor proiectelor si activitati- Principiul solidaritatii - răspunde nevoilor de educare a copiilor in spiritul demnitatii,libertăţii si respectului fata de categoriile
defavorizate si minorităţilor etnice acordandu-se atentie prioritara intaririi coeziunii sociale in abordarea problematicii referitoare la
copil.
-Principiul educaţiei timpurii - vizeaza începerea educaţiei copiilor de la varsta de 3-5 ani,determinata de adevarul fundamental
conform caruia baza dezvoltării personalitatii o constituie vârstele mici.
- Principiul desegregarii - asigura cadrul necesar combaterii fenomenului de desegregare la nivelul unităţilor de invatamant.
Finalităţi educaţionale
Unitatea de învăţământ preuniversitar, Şcoala Gimnazială ,,Constantin Găvenea ” Tulcea, are ca finalităţi educaţionale în
formarea personalităţii umane:
 formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din
diferite domenii;
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 valorizarea propriilor experienţe în scopul unei orientări profesionale optime pentru piaţa muncii şi/sau pentru învăţământul
liceal
 dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc.
 dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor,
prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe;
 cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate;
 formarea autonomiei morale.
1.2.2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
 Este caracterizată print-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul
reciproc,ataşamentul faţă de copii,respectul pentru prietenie,libertatea de exprimare;
 A fost elaborat Regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant cat si Regulamentul intern care cuprinde
norme privind atât activitatea cadrelor didactice cât şi pe cea a elevilor;
 Climatul organizaţiei școlare este deschis,stimulativ,caracterizat prin dinamism;
 Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise,colegiale,de respect şi de sprijin;
 Directorul are o atitudine asertivă,democratic, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ,
dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei.
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1.2.3. STRUCTURA UNITĂŢII ŞCOLARE
Dinamica populaţiei şcolare

2016-2017

2017-2018

575= 63+ 310+ 202 563= 61+306+196

2018-2019
581=55+314+212
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1.2.4. RESURSE UMANE
Obiectivul principal a Şcolii Gimnaziale „Constantin Găvenea " Tulcea, constă în desăvârşirea la tineri a unei personalităţi
active,competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizie, prin dobândirea unei culturi generale orientate spre domeniile:
ştiinţe ale naturii, limbi moderne de circulaţie internaţională, istorie-geografie, abilitati practice.
Aprofundarea cunoştinţelor în concordanţă cu programele examenelor de evaluare naţională şi admitere în învăţământul
liceal are ca finalitate accesul absolvenţilor la niveluri superioare de învăţământ, inserţia activă a forţei de muncă într-un mediu
social a cărui caracteristică este accelerarea ritmului schimbărilor armonizate cu aderarea la comunitatea europeană şi internaţională.
Infrastructura cu caracter uman este principala "bogăţie" a unităţii şcolare. Colectivul didactic este format din 42 de cadre didactice- 2
profesori pentru invatamantul prescolar, 1 educatoare, 12 profesori de invatamant primar, 3 invatatoare, 1 institutor, 23 profesori de
nivel gimnazial, din care 4 debutanți, grad didactic definitiv-3, grad didactic II- 8, grad didactic I-8 .
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime prevăzute de Statutul Personalului
Didactic şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Personal didactic - AN ŞCOLAR 2018-2019
• Colectivul de cadre didactice este format în proporţie de 76 % din cadre didactice titulare. Stabilitatea colectivului permite
şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu şi lung.
• Relaţiile dintre cadrele didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictuale. Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele
didactice este bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc.
• Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi
perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.
• Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare - învăţare prin orientarea lui spre formare de capacităţi şi
aptitudini, utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare,deschidere, comunicare.
Număr de cadre didactice: 42
Număr de cadre didactice calificate: 42
Număr de cadre didactice în curs de calificare: Număr de cadre didactice cu gradul didactic I: 22
Număr de cadre didactice cu gradul didactic II: 8
Număr de cadre didactice cu definitivat: 5
Număr de cadre didactice debutante: 7
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Nr cadre
didactice

Perfecționare (grade didactice)

2017- 2018- Debutant Def.
2018 2019
Învățământ
preșcolar

3

3

Învățământ
primar

15

15

Profesori

23

24

4

3

1

TOTAL

41

42

8

7

1

4

4

II

Doctor
în
necalificat
ştiinţe

I

3

3

-

-

-

-

2
2

2

9

8

3

9

6

9

11

5

11 8

21

22

-

-

MINISTERUL EDUCATIEI NATIOANLE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,
Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820192-Tulcea
TEL. : 0240 – 531084 ,FAX: 0240 – 523200 ,E-mail : scoalagavenea@yahoo.ro

INCADRARE PERSONAL DIDACTIC
TITULARI – 32
SUPLINITRI CALIFICATI -10

Personal didactic auxiliar-administrativ şi nedidactic
Secretariat 1 normă
Bibliotecar 0,5 normă
Contabil 0,5 normă –VACANT
Administrator patrimoniu 0,5 normă
Ingrijitoare 5 norme
Paznic 0,5 normă
Muncitor de întreţinere 1 normă
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1.2.5 RESURSE MATERIALE
Localul
Spatii de invatamant

Amenajare /destinatie
3 Sali pentru gradinita
18 Sali de clasa
1laborator multifunctional
1sala de sport
1sala fitness
1 teren de sport subdivizat-fotbal,
baschet,handball
1 teren spatiu de joaca prescolari si elevi
3laboratoare – fizică, chimie, biologie
1 cabinet psihologie - logopedie

Spatii administrative

1 bibliotecă
1 birou secretariat
1 birou contabilitate/administrator
1 cancelarie
1 birou director
1 birou director adjunct
1 Cabinet medical
1 Cabinet metodic
1 atelier de tamplarie
1 Sala arhiva
1 Camera lapte-corn
2 vestiare elevi
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ECHIPAMENTE

Resurse informationale
-

calculatoare+ laptopuri- 68+ 7
calculatoare racordate la internet pentru elevi- 26
calculatoare racordate la internet pentru servicii ( secretariat,contabil, administrator, biblioteca, director, cancelarie,)- 21
calculatoare racordate la internet pentru cadre didactice( in clase)- 28
videoproiectoare – 26
imprimante- 13
1 fax-1
Copiatoare- 20
camere foto digitale 1
flipchart-uri -5
soft AEL- licenta 2
Comunicaţii:

1 linie telefonica fix
2 linii de telefonie mobila in retea- Telekom, Orange
Fax
conexiune la internet
1.2.6 RESURSE INFORMAŢIONALE
Bibliotecă şcolară
Fond de carte – 18.500 volume
Colecţia de periodice
Tribuna învăţământului
Monitorul Oficial
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1.2.7 RESURSE FINANCIARE
Surse de finanţare:
Bugetul local - Consiliul Municipiului TULCEA
Bugetul de stat
Venituri proprii
Închirierea unor spaţii aflate pe teritoriul şcolii
Mici sponsorizări- donaţii
Fondul Asociației părinților
1.2.8 RELAŢIA CU COMUNITATEA
Nevoia de racordare a educaţiei la viaţǎ, la cerinţele şi exigenţele societǎţii contemporane impune tot mai mult parteneriatul
dintre şcoalǎ şi autoritǎţile locale, pǎrinţii elevilor, agenţi economici, ISJ, CCD, fundaţii, instituţii de învǎţǎmânt.
Parteneriatul dintre şcoalǎ şi familie s-a materializat prin relaţii bune de colaborare, prin acţiuni comune între cei 2 factori.
Prin intermediul Comitetelor de pǎrinţi şi al Consiliului reprezentativ al pǎrinţilor, şcoala are o bunǎ colaborare şi comunicare cu
pǎrinţii, aceştia implicându-se în rezolvarea unor probleme legate de baza materialǎ a şcolii, şcolarizarea elevilor şi îmbunǎtǎţirea
frecvenţei acestora. IJ de Poliție participǎ activ la organizarea unor activitǎţi în parteneriat (derularea unor programe de combatere a
delincvenţei juvenile, educaţie rutieră) precum şi la întǎrirea stǎrii de disciplinǎ la nivelul şcolii.
Parteneriatul cu autoritǎţile locale se bazeazǎ pe reciprocitatea intereselor şi pe sprijin, acesta nerezumându-se doar la aspecte
financiare. Au fost derulate o serie de activitǎţi educative comune pe linie civicǎ, educaţie sanitarǎ, educaţie rutierǎ în colaborare cu
Consiliul local, Ministerul de Interne si Ministerul Apararii.
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1.2.8 ANALIZA MEDIULUI INTERN( S.W.O.T.)
Puncte tari


Ofertă şcolară atractivă pentru copiii din zonă și din alte
zone apropiate.



Cadre didactice calificate, titulare, cu gradul didactic I,
metodiști ai I.S.J.





Crearea unui mediu sănătos şi sigur pentru elevi şi personal
Intensificarea participării comunităţii la viaţa şcolii;
Personal didactic auxiliar şi nedidactic responsabil şi
implicat.



Îmbunătăţirea fluxului informaţional intra
şi
interinstituţional;
Cabinet de psihologie şi logopedie cu personal calificat.



 Cadre didactice interesate de creşterea prestigiului şcolii;
 Participarea cadrelor didactice la stagiile de formare
continuă;
 O bună inserţie a absolvenţilor în reţeaua liceală;
 Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare
organizate în şcoală şi în afara ei (,,Şcoala Altfel’’ – „Să
știi mai multe, să fii mai bun!”);
 Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze
capacităţile creatoare ale elevilor;
 Existenţa soft-urilor educaţionale de cultură generală şi de
specialitate;
 Existenţa laboratorului de informatică;

Puncte slabe










Neconcordanţa dintre rezultatele obţinute la
evaluarea naţională şi cele ale evaluării curente;
Inexistenţa unui spatiu propriu pentru serbări,
activități școlare și extrașcolare
Inexistența unui spațiu propriu de recreere, joc și
mișcare pentru preșcolari și elevii de ciclu primar
Numărul foarte mare de elevi ce constituie
efectivele claselor;
Lipsa motivaţiei învăţării la elevi;
Existenţa unor elevi cu rezultate slabe la
învăţătură și disciplina;
Comunicarea deficitară cu părinții elevilor
„problemă”
Personal didactic auxiliar şi nedidactic insuficient;
Dificultăţi în finanţarea proiectelor, activităţilor
educative, dezvoltarea lor fiind o condiţie a unui
învăţământ modern şi eficient, pe toate laturile sale
– formale, informale, nonformale;

MINISTERUL EDUCATIEI NATIOANLE
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CONSTANTIN GĂVENEA ,,
Str.1848 NR.29 – CARTIER E 3 - 820192-Tulcea
TEL. : 0240 – 531084 ,FAX: 0240 – 523200 ,E-mail : scoalagavenea@yahoo.ro



Existenta unor spaţii de învăţământ corespunzătoare
desfăşurării în condiţii optime a cursurilor ;
 Resursele financiare sunt folosite corespunzător, în acord
cu politicile şi obiectivele unităţilor şcolare, cu interesele
elevilor, respectându-se prevederile legale;
 Există interes crescut al cadrelor didactice pentru propria
formare și dezvoltare profesională, pentru participare la
programe naţionale şi europene.

Oportunități


Creşterea accesului la surse de informare, diversificarea
acestora



Promovarea lucrului în echipă



Deschiderea comunităţii către instituţiile de educaţie, prin
derularea de proiecte în parteneriat educațional
Promovarea imaginii școlii prin rezultatele obținute de
elevi dar și prin implicarea cadrelor didactice în proiecte
educaționale.
Posibitatea dezvoltării de parteneriate cu familia (prin
consultaţii cu părinţii şi lectorate), în vederea reducerii
cazurilor de absenteism la elevi şi de abandon şcolar ;
Cursuri de formare pentru profesori în programe
convenabile;
Implicarea în proiecte şcolare județene, interjudețene și
naţionale dă posibilitatea de a completa formarea elevilor
prin activităţi pe placul şi în interesul acestora;
Posibilitatea desfăşurării orelor la diferite discipline în










Amenințări


Buget restricționat de costul standard pe elev,
imposibilitatea dotării cu toate materialele
necesare, îndeosebi mijloace fixe



Lipsa mijloacelor relevante de motivare a cadrelor
didactice;



Insuficienţa fondurilor alocate şcolii;



Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi
pleacă în străinătate;



Curriculum prea aglomerat raportat la numărul de
ore alocat fiecărei discipline;



Conservatorismul didactic;



Degradarea mediului social din care provin elevii
(scăderea posibilităţii financiare, destrămarea unor
familii, violenţa în familie, plecarea părinţilor în
străinătate în căutarea unui loc de muncă etc.);
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laboratorul de informatică; folosirea softului educaţional
sporeşte eficienţa şi atractivitatea activităţilor didactice;
 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea unor
Iprograme de dezvoltare instituţională prin accesarea unor
programe europene.



Dezinteresul unor părinţi pentru viaţa şcolară a
copilului lor;



Scăderea interesului pentru informare;



Slaba motivaţie financiară a personalului didactic;



Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor
privind rolul lor de principal partener educaţional
al şcolii.
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MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
VIZIUNEA

,, EDUCAT PENTRU A REUSI!,,
Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea” face posibilă realizarea strategiei şi atingerea obiectivelor propuse în direcţiile de
dezvoltare la nivel municipal şi judeţean, în concordanţă cu dezideratele reformei educaţionale concepute la nivel naţional.
Ţelul nostru este ca în comunitate, unitatea noastră să fie o instituţie de referinţă integrată nevoilor sociale ale comunităţii care
să realizeze pregătirea copiilor la standarde europene, prin descoperirea aptitudinilor şi competenţelor individuale, conturându-se rolul
acesteia în integrarea activă în societate, idealul fiind egalizarea şanselor pentru fiecare.

MISIUNEA
Şcoala Gimnazială Constantin Gavenea ce cuprinde nivel prescolar,primar,gimnazial,își asumă rolul de susținător și
catalizator în dezvoltarea aptitudinilor fiecărui copil, pentru a fi capabil să-și construiască viitorul și să se adapteze unei
societăți moderne și dinamice. Strategia noastră este centrată pe dezvoltarea personală, oferind șanse egale tuturor copiilor, pe
activitatea în echipă, promovând toleranța, respectul, comunicarea, creativitatea, inovarea și utilizarea tehnologiei digitale.
Misiunea se realizează prin:






Implicarea cadrelor didactice în activităţi educative şi extraşcolare pentru obţinerea unor rezultate mai bune;
Îmbunătăţirea comunicării dintre părinţi şi şcoală;
Continuarea unei relaţii instituţionale flexibile cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea;
Colaborarea cu Primăria Municipiului Tulcea în vederea întocmirii unor proiecte de dezvoltare instituţională;
Consolidarea relaţiilor cu poliţia locală şi jandarmi pentru derularea unui program comun vizând combaterea unor
posibile acte de violenţă.
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Capitolul III
III.1. ŢINTE STRATEGICE
Pornind de la misiunea și viziunea școlii, de la rezultatele diagnozei și autoevaluării, am formulat următoarele ținte și opțiuni
strategice, în vederea dezvoltării şi modernizării instituţionale a Şcolii Gimnaziale ,,Constantin Găvenea”, în perioada 20l8-2022
T.I Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare periodică a
unităților de învățământ preuniversitar;
T.II. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ
T.III. Asigurarea finalitaţilor educaţionale
T.IV. Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice
T.V. Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică
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ȚINTE ȘI OPȚIUNI STRATEGICE
ȚINTE STRATEGICE
1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate
domeniile și toți indicatorii din standardele de acreditare și
evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar

OPȚIUNI STRATEGICE
1. Opţiunea curriculară:
a. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie.
b. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor
de calitate şi a descriptorilor de performanţă.
2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:
Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a
finalităţilor lor pe nivele de şcolarizare, în vederea aplicării
eficiente a acestora.
3. Opţiunea – resurse umane:
Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru
cadrele didactice din şcoală în vederea implementării SCIM şi a
tuturor procedurilor operaționale
4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:
Colaborarea dintre I.S.J. Tulcea, Institutul de Ştiințe ale
Educaţiei pe probleme de curriculum şi C.N.E.E.

2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor
prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ

1. Opţiunea curriculară:
Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu
particularităţile individuale ale elevilor, cu cerințele pieții forței
de muncă şi dezideratele comunităţii
2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:
Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi
materiale didactice şi mijloace de învăţământ
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3. Opţiunea – resurse umane:
Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe
de abilitare în utilizarea lucrului diferenţiat

3. Asigurarea finalitaţilor educaţionale

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:
Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru
personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii
eşeului şcolar.
1. Opţiunea curriculară:
Abordarea unei politici educaţionale pentru cultivarea
expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi
a promovării unei vieţi de calitate
2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:
Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a
finalităţilor lor în vederea aplicării eficiente a acestora.
3. Opţiunea – resurse umane:
Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru
cadrele didactice din şcoală în vederea asigurării finalităţilor
educaţionale

4. Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:
Realizarea unor proiecte educaţionale
1. Opţiunea curriculară:
Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea
calităţii şi eficienţa activităţii.
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2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:
Promovarea ofertanţilor care livrează programe adaptate,
focalizate pe introducerea schimbărilor în educaţie, mai ales în
domeniul dezvoltării personale
3. Opţiunea – resurse umane:
Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice,
stimularea participării acestora în programe de formare
continuă, în vederea creşterea calităţii resurselor umane
angajate în scoala, în vederea îndeplinirii scopurilor
educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, în vederea
îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi,
în vederea creșterii gradului de satisfacție în raport cu
activitățile desfășurate la școală

5. Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi
generalizarea accesului la informaţia electronică

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:
Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de
către cadrele didactice în desfăşurarea activităţilor instructiveducative școlare si extrașcolare
1. Opţiunea curriculară:
Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de
păstrarea bazei materiale a şcolii.
2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:
a. Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile
de întreţinere şi reparaţii;
b. Procurarea de fonduri extrabugetare;
c. Aplicarea prevederilor regulamentului de ordine interioară
pentru recuperarea pagubelor produse de elevi
d. Demersuri pentru funcţionarea tuturor calculatoarelor
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3. Opţiunea – resurse umane:
a. Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea
patrimoniului şcolii;
b. Implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor şi
recuperarea pagubelor
4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:
a. Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor;
b.Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în
identificarea de noi surse de finanţare.
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Capitolul IV
4.1. OPŢIUNI MANAGERIALE
Principiile de elaborare a curriculum-ului vizează componentele de bază ale procesului de învăţământ şi reflectă idealul
educaţional al şcolii româneşti.
VALORI ŞI PRINCIPII CULTIVATE Şl PROMOVATE DE ŞCOALĂ:
Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii,
comunitate;
Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un
stil de viaţă eficient.
“Lucrul bine făcut”: să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă
de timp, energie, material, bani, ş.a.
Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea
Integritate: să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă.
Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de
întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin
moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în
ultimul rând, faţă de propria persoană
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un
comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare
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4.1.1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ
Respectând principiul egalităţii şanselor, trunchiul comun asigură fiecărui elev dreptul la o educaţie şcolară comună, un fond
de cunoştinţe de bază în temeiul cărora să promoveze cu success examenele de finalizare a studiilor şi concursurilor organizate la nivel
naţional.
4.1.1.1. TRUNCHIUL COMUN
Însuşirea la nivel maximal a cunoştinţelor cerute de prograrnele şcolare şi îndeplinirea obiectivelor prevăzute de acestea
trebuie să constituie preocuparea primordială a întregului colectiv didactic.
Fiecare catedră (comisie metodică) va întocmi anual şi semestrial programe concrete care să asigure dobândirea cunoştinţelor
şi capacităţi1or necesare prin:
- ore de consultaţii (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectul programelor de examen);
- elaborarea de materiale auxiliare (ghiduri de pregătire, culegeri de subiecte propuse);
- simulări de examene;
Trunchiul comun desăvârşeşte personalitatea adolescentului prin cultură generală orientaţi în dorneniile indicate în mod precis de
Curriculum-ul Naţional şi dezvoltă capacitatea de a-ţi mobiliza propriile resurse.
Opţiunile managerial privind dezvoltarea curricular au în vedere următoarele direcţii:
 afectarea numărului de ore pentru temele din prograrnele de invăţământ prevăzute de trunchiul comun în funcţie de necesarul
impus, de realităţile obiective identificate la nivelul fiecărei clase şi de experienţa cadrului didactic (exemplu: la nivelul unei
clase cu performanţe reduse se va putea opta pentru numărul maxim de ore exclusiv pentru a aprofunda obiectivele şi
conţinuturile acoperite de trunchiul comun);
 curriculum-ul la decizia şcolii va propune elevilor ore de aprofundare sau extindere la disciplinele care constituie probe de
examen;
 la clasele a VIII-a elevii şi părinţii vor fi informaţi lunar asupra stadiului pregătirii 1or pentru examenul de finalizare (pe baza
rezultatelor obţinute la testările din materia prevăzută de programele pentru examene);
 stimularea creşterii responsabilităţii şcolii şi a elevului pentru calitatea şi finalitatea procesului educativ;
 asigurarea finalităţii curriculum-ului prin formarea unui absolvent autonom, activ, competent, motivat, capabil de opţiune şi
decizie;
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4.1.1.2. CURRICULUM-UL LA DECIZIA ŞCOLII
Din punct de vedere al politicii educaţionale a unităţii şcolare prin curriculumul la decizia unităţii şcolare se stimulează
promovarea acelor valori şi practici sociale care să asigure individualizarea personalităţii instituţiei la nivel local, regional şi naţional
şi să asigure succesul absolvenţilor săi.
Dezvoltarea curriculară trebuie să promoveze deschiderea interdisciplinară şi proiectarea centrării pe competenţe, creşterea
transparenţei actului didactic şi "construirea" lui ca un răspuns la nevoile concrete ale comunităţii.
Competenţele generale (care se urmăreşte a fi formate la elevi pe parcursul treptei gimnaziale de şcolaritate) precum şi competenţele
specifice se stabilesc în funcţie de opţiunea, înclinaţiile şi interesul elevilor pentru identificarea carierei (continuarea studiilor ).
Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie să realizeze inovaţia curriculară locală (la nivelul fiecărei catedre şi cadru didactic) şi
flexibilizarea deciziei curriculare.
Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun:
 elaborarea proiectului clasei în care se conturează perspectiva disciplinelor opţionale în funcţie de abilități sau nevoi
 profesorii propun discipline, cursuri, teme opţionale, în funcţie de preocupările şi experienţa lor, de interesul şi solicitările
elevilor;
 proiectarea disciplinelor opţionale se realizează pe perioade de timp de la un semestru la 4 ani (cursuri de l ore pe săptămână,
indicându-se precis obiectivele şi contribuţia acestora la formarea culturii generale sau la pregătirea la o anumită disciplină);
 oferta globală de cursuri opţionale va cuprinde dublul numărului de ore faţă de posibilitatea de opţiune a elevilor;
 proiectarea ofertei disciplinelor opţionale ca "un tot unitar" respectând structura unităţii şcolare şi durata şcolarităţii în
învăţământul prescolar, primar, gimnazial;
 proiectarea fiecărei discipline opţionale va conţine:
- argumentul;
- competenţe specifice;
- competenţe generale (pentru opţionalele propuse pentru întreg ciclul primar- gimnazial);
- conţinuturi;
- valori şi atitudini;
- sugestii metodologice;
 proiectarea disciplinelor opţionale în funcţie de structura ofertei educaţionale (nivele de învăţământ), de resursele existente
(materiale şi umane) şi de ţintele strategice pe teren scurt şi mediu;
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 proiectarea ofertei curriculare implică întreg colectivul didactic coordonat de şefii de catedre
 predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive uzându-se de strategii didactice noi şi de metode de evaluare performante;
 informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale, a dezvoltării rutelor individuale de
pregătire;
 disciplinele alese de elevi şi parinţi pentru a fi studiate sunt obligatorii pentru un an şcolar;
 dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circulaţie internaţională se asigură prin studiul a doua limbi străine (limba
engleză, limba franceză ) la clasele de gimnaziu;
 formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin asigurarea cunoştintelor de utilizare a tehnicii
de calcul şi de accesare a Internetului
 adaptarea permanentă a ofertei curriculare la nevoile de educaţie şi calificare resimţite la un moment dat şi compatibilizarea cu
practicile sistemelor de învăţământ europene;
 transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşi nivel din ţară şi din străinătate;
Pachetele de discipline opţionale vizează, formarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi, şi aptitudini care individualizează
personalitatea copilului şi îi asigură competenţa în următoarele domenii de interes:
1. Educaţia în spiritul comunicării interculturale
 dobândirea de competenţe de comunicare în limba engleză, limba franceză;
 familiarizarea cu valorile culturale internaţionale;
 accesul la informaţia ştiinţifică şi tehnologia modern;
 studiul unor discipline ca: informatica, matematica, chimia, geografia, discipline tehnologice, în limba franceză sau limba
engleză;
2. Educaţia informaţională
 interpretarea informaţiei prin simularea proceselor virtuale şi în timp real
 utilizarea echipamentului multimedia;
3. Educaţia moral-civică
 drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului;
 promovarea valorilor şi practicilor specifice democraţiei;
 drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti;
4. Educaţia estetică şi dezvoltarea sensibilităţii
 rolul artei în formarea personalităţii individului;
5. Educatia ecologica:
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- comportament ecologic, de a trai intr-un mediu sanatos , pe care sa si-l creeze cu fortele proprii.

OFERTA CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
AN ŞCOLAR 2018-2019
Nr.
crt.

Grupa
Clasa

TITLUL
OPŢIONALULUI

Cadrul didactic care
predă opţionalul

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
1

GRUPA MICA

2

Prichindel în lumea
grafismelor- DLC
comunicare scrisă
GRUPA MARE Călătorie în lumea culorilor

3

GRUPA
MIJLOCIE

-

Ed.Paraschiv Silvia
Ed. Stavre Tudorița

Ed.Otoman Anca
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ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Atelierul de povesti

6
7

Cls.Pregătitoare
A
Cls.Pregătitoare
B
IB
IA

8

II A

Invățăm din povești

9

II B

10

III A

11

III B

12

IV A

Lumea minunată a
poveștilor
Educația financiarăBanii pe înțelesul
copiilor
Educație financiară prin
joc
Capcanele ortografiei

13

IV B

Educație financiară

4
5

ABC-ul bunelor
maniere!
Invățam din Basme
Ceainăria literară

Prof. Tălpău Carmen/
Ciobanu Mirela
Prof. Lefter Liliana
Prof.Înv.Iliescu Tanța
Prof. Deliu Alina
Ecaterina/ Buzoianu
Iuliana
Prof.Înv.Stamate M. /
Costin Emilia
Prof.Înv.Iorga Mihaela
Prof.Înv.Gemil Sezer/
Zainea Mirela
Prof.Înv. Munteanu Mirela
Prof.Înv. Cârnat Laura
/Nichifor Raluca
Prof.Înv.Pană Lidia
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14

VA

15

VB

16

VIA

17

VI B

18
19

VII A
VII B

20

VIII A

21

VIII B

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
Educație pentru dezvoltare
durabilă- opțional integrat
Le francais en images et en
chansons- opțional integrat
Dobrogea-mediu comunitar
multietnic-opțional integrat
Literatura și celelalte arteopțional integrat
Au pays des contes.
Mijloace multimedia în
educația fizică
Educație pentru sănătate și
viața activă prin sport
Obiceiuri și tradiții
dobrogene

Prof. Vrânceanu
Steliana
Prof. Alexe Luminita
Prof.Sizoi Ivan
Prof.Caragea Aurica
Prof. Alexe Luminita
Prof. Romașcu Dan
Prof. Peligrad Victor
Prof. Rotaru Silvia
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Capitolul V
CONSULTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PDI
5.1 Consultare
Acţiuni în vederea actualizării, monitorizării, evaluării PDI:
1.Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2.Informarea actorilor educaţionali în legătură cu procesul de elaborare a PDI.
3.Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PDI prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, autorităţilor locale;
interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi
local pe judeţul Tulcea şi municipiul Tulcea.
4.Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern.
5.Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6.Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului
profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi
partenerilor sociali ai şcolii.
7.Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea obiectivelor şi priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.
Surse de informaţii:

Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, Comisiei Diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului
reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare);

Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, 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 Tulcea;
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Anuarul statistic al judeţului Tulcea;
Chestionare, discuţii, interviuri;
Rapoarte scrise ale ISJ şi MECS întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.

5. 2. Monitorizarea şi evaluarea
Implementarea PDI – ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de
echipa de elaborare a PDI prin:
întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie;
activităţi de control intern;
corectare periodică şi actualizare.
1.
a) Monitorizarea
Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2018-2019 urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane
(profesori, elevi, părinţi) şi materiale în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv.





Monitorizarea se va realiza prin :
 deciziile curente – referitoare la derularea concretă a acțiunilor, în cazul “problemelor bine structurate”;
 rezolvarea de probleme – adică elaborarea deciziilor în cazul “problemelor structurate impropriu”;
 stilul managerial – alternarea stilurilor manageriale în functie de situațiile concrete;
În procesul de monitorizare se urmăreşte :
– comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;
– mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;
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– 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.
Monitorizarea de tip managerial.
Cea mai frecventă formă de monitorizare pe care o vom folosi va fi cea de tip managerial, adică vor fi monitorizați indicatorii :
 eficacitate – indicatorii care arată atingerea finalităților propuse;
 economicitate – indicatorii care arată nivelul consumului de resurse;
 eficiență – indicatorii care arată relația dintre eficacitate și economicitate;
 efectivitate – aspectele care arată dacă ceea ce facem este chiar ceea ce trebuie să facem;
În asociere cu acești indicatori, vom monitoriza frecvent gradul de satisfacție al beneficiarilor serviciilor educațioanle oferite de
școala noastră.
Monitorizarea inovației.
Vom folosi de asemenea și acest tip de monitorizare, având în vedere că inovația, creativitatea, reprezintă o cale esențială de
asigurare a calității educației:
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 măsura în care personalul școlii (cadre didactice, personal auxiliar, personal nedidactic), părinți, elevi, actori educaționali din
comunitate s.a. adoptaă/participă/inițiază procese de schimbare;
 măsura în care cei implicați corectează/remediază și îmbunătățesc/crează o anumită schimbare, în concordanță cu cerințele din
standardele de calitate;
Datele și informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: stabilirea gradului de atingere
a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor educaționali, impactul asupra mediului intern și cel extern, nivelul costurilor,
oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificarii acțiunilor. Planurile operationale vor fi monitorizate de echipa de cadre didactice
care au contribuit la realizarea acestora. Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul sarcinilor care le revin din
planurile operaționale, cel putin o dată la sfârșitul semestrelor. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi
incluse în raportul anual, privind starea învățământului din unitatea noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. Consiliile
profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate
semestrului încheiat.
Revizuirea planului se va face, de regulă, la inceputul anului școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza concluziilor
desprinse din Raportul privind starea învățămaântului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii
directi și indirecti ai școlii.
1.
b) Evaluarea
Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 2017-2018 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.
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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 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.

În 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 si obiectivele alese;
stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte.
1.
c) Responsabilităţi
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 :
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Managerii pentru obiectivele legate de oferta educaţională, evoluţia în carieră a cadrelor didactice, creşterea performanţelor
şcolare şi parteneriate.
Responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar.
Profesorii coordonatori şi consilierul educativ pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate de activităţile
extraşcolare şi extracurriculare.

1.
d) 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

5. 3. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare
-Frecvenţa monitorizării
-Datele întâlnirilor de analiză
-Întocmirea seturilor de date care să sprijine monitorizarea ţintelor
-Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale
-Urmărirea progresului în atingerea ţintelor.
-Stabilirea impactului asupra comunităţii în Consiliul de administraţie al şcolii
-Evaluarea progresului în atingerea ţintelor.
-Actualizarea acţiunilor din PDI în lumina evaluării Consiliului de administraţie
ANUAL-Comisia de Elaborare şi Verificare PDI
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IN LOC DE CONCLUZII
Echipa de succes trebuie sa dovedeasca in desfasurarea actului educational urmatoarele calitati:
colegialitate
perfectionare continua
invatare continua
asumare de riscuri
deschidere
respect reciproc
responsabilitate pentru succes

Director,
Prof. DUŢU NICOLETA

DIRECTOR ADJUNCT,
Prof. Inv. Primar TALPAU VIOLETA CARMEN
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PLAN OPERATIONAL
AL PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019
ȚINTA STRATEGICĂ: PREVENIREA EȘECULUI ȘCOLAR ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚEI ELEVILOR PRIN REFORMĂ
ȘI PERSONALIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV
EDUCATIV
NR.
CRT.

1.

OBIECTIVE
SPECIFICE

Corelarea nevoilor de
formare ale elevilor,
părinților, cu oferta CDȘ

ACTIVITATEA

RESURSE

ORIZONT DE
TIMP/TERME
NE

Armonizarea
ofertei CDȘ cu
nevoile elevilor,
dar și cu
contextul cultural,
educațional și
social al școlii;

Chestionare
aplicate
elevilor,
părinților;
Lista de
nevoie
educaționale

Lunile
aprilie – mai
2019;
August
2019

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ

Analiză
relevantă a
nevoilor de
educație și
formare a
elevilor,
părinților,
comunității
locale;
Gradul de
satisfacție/
mulțumire al
beneficiarilor
pentru oferta
CDȘ;
Oferta de
programe

RESPONSABILI

MODALITĂŢI
DE
MONITORIZAR
E ŞI EVALUAR

Membrii CA;
Responsabilii
comisiei
curriculum;
Director;
Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți

Chestionare
aplicate;
Interviuri;
Discuții cu
elevii,
părinții
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2.

Proiectarea strategiei
didactice active
participative, cu predarea
integrată a curriculumului,
pentru învățământul
primar și gimnazial

Reproiectarea
strategiei
curriculare în
sistem integrat,
pentru nivelul
primar și
gimnazial

3.

Implicarea elevilor cu CES
în procesul de învățământ,
prin acordare de respect,
toleranță și șanse egale

Susținerea
egalității de
șanse,
nondiscriminării,
a participării
active și
conștiente în
procesul de
învățare;

Resurse
curriculare;
Auxiliare
didactice;
Resurse
temporale;
Mijloace de
învățământ

Permanent;

Programe
școlare;
Materiale
auxiliare;
Resurse
temporale

Permanent

opționale variată,
adecvată
nevoilor de
formare
identificate;
Număr mare
profesori ( 80%)
care
predau în
manieră
integrată, pentru
nivel primar și
gimnazial;
Proces de
învățământ
integrat, activparticipativ;
Elevi motivați și
implicați în
învățare;
90% din numărul
elevilor cu CES
antrenați în
lecții;
Număr crescut
de elevi toleranți,
suportivi față de
elevii cu CES;

Profesori
pentru
învățământ
primar,gimnazi
al diriginți;
Director;

Fise de
asistență la
lecțiii;
Discuții,
chestionare
aplicate
elevilor;
Interasistențe
la lecții

Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți;
Responsabilii
de comisii
metodice;
Director;

Discuții/interviuri cu
elevii și
părinții;
Fișe de
asistență la
ore;
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4.

5.

Desfășurarea activităților
didactice variate,
antrenante cu elevii școlii;

Organizarea
variată a
activităților de
învățare: lecții
clasice, lectorate,
sesiuni de
informare,
ateliere de lucru;

Resurse
curriculare;
Auxiliare
didactice;
Mijloace de
învățământ;
Resurse
temporale

Permanent

Promovarea
performanțelor elevilor și
ale profesorilor, în
comunitatea locală și
profesională

Mediatizarea
rezultatelor
obținute de elevi
și participanți la
diferite examene,
concursuri și
olimpiade
școlare

Adrese;
Informări;
Sistem de
comunicare
internă și
externă;
Membrii CA;
Director;

Semestrial
Anual

Număr mare de
profesori
și activități
formale și
nonformale
antrenante,
motivante, ca:
lecții
experimentale,
ateliere de lucru,
lectorate, sesiuni
de informare,
activități sportive
Un număr de 2
informări,
4 comunicate cu
rezultatele/
performanțele
elevilor și ale
profesorilor;
2 comunicate de
presă,
Liste cu elevii,
profesorii
performanți la
avizier, pe
site-ul școlii

Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți;
Responsabilii
comisiilor
metodice;
Director;

Asistențe la
ore;
Predarea în
echipă;
Fișe de
așistență la
ore;

Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți;
Responsabilii
comisiilor
metodice;
Director
adjunct;

Rapoarte
semestrial
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ȚINTA STRATEGICĂ: ASIGURAREA FINALITATII EDUCATIONALE
1.

Întărirea suportului și
statutului social al elevului

Înscrierea În
calendarul
activitatilor
educative a
proiectelor ce au
ca obiective
educarea elevilor

Oferte de
cursuri pentru
elevi;

informări

Anual

Legislatia in
vigoare
Rapoarte
interne

Anual

2.

Stimularea permanentă a
responsabilității
profesionale și a
răspunderii publice prin
depășirea rutinei

Consilii
profesorale cu
participarea
reprezentanților
comunității locale

3.

Organizarea conform
metodologiei în vigoare a
evaluărilor la clasele
II,IV,VI și diseminarea
rezultatelor obținute în

Organizarea
evaluărilor și
diseminarea în
ședințele cu
părinții

Anual

Resurse
financiare

Pregătirea
echipei de cadre
didactice
implicate in
proiecte;
Educația în
spiritul
comunicării
interculturale,
educație
informațională,
educație
antreprenorială,
educație moral
civic;
Activități
didactice de
calitate;

Respectarea
procedurilor

Director;
Director
adjunct;
Profesori și
diriginți

Portofolii

Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți;
Responsabilii
comisiilor
metodice;
Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial

Portofolii;
Discuții;
Interviuri

Rapoarte;
Discuții;
Fise de
masurare a
progresului
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urma susținerii lor

4.

1.

2.

Aplicarea planurilor
remediale la nivel de grup
si individual si pregatirea
suplimentara a elevilor
claselor aVIII a in vederea
Evaluarii Nationale

Pregatire
suplimentară
la limba română
și matematică
Organizarea
simulării pentru
evaluarea
națională

Legislația în
vigoare pentru
Evaluarea
Națională

Anual

Implicarea
motivantă,
frecventă a 6
cadre
didactice și a
elevilor

Membrii CA;
Director;
Director
adjunct;
Diriginții
claselor aVIII a
Membrii CA;
Director;
Director
adjunct;

Rapoarte de
activitate;
Discuții cu
cadrele
didactice si
elevii

ȚINTE STRATEGICE: DEZVOLTAREA PERSONALA SI PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE
Asigurarea pregatirii si
Implicarea
Oferte de
Permanent Pregătirea
Director,
Rapoarte
participarea echipei de
echipei
formare,
echipei
director
manageriale,
management in domeniul
manageriale în
furnizori
manageriale la
adjunct;
portofolii
managementului
activități de
competitivi,
standarde
educational
formare pentru
resurse
profesionale
management
financiare
actuale
școlar, financiar,
Strategie
al resurselor
managerială
umane,etc
eficientă
Echipa
managerială
pregatită
Asigurarea participării
Participarea
Oferte de
Semestrial, Număr crescut
Director,
Portofolii ,
cadrelor didactice in
cadrelor didactice
formare,
Anual
de cadre
director
discuții
programe de formare
la programe de
furnizori
didactice ( cel
adjunct;
continuă
formare continuă
competitivi,
puțin 6), care au
Membrii CA;
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resurse
financiare

Asigurarea personalului
Motivarea
calificat ce evoluează
cadrelor didactice
motivat în cariera didactică pentru evoluție în
cariera didactică

3.

4.

Implicarea personalului
didactic în proiecte de
mobilitate internațională
și de cercetare științifică

Dezvoltarea
de mobilități și
evenimente
știintifice pentru
cadrele didactice

Proceduri de
selecție și
evoluție în
cariera
didactică

Cereri de
finanțare

participat la
programe de
formare

Anual

Semestrial,
Anual

Activități
didactice de
calitate
Toate cadrele
didactice
motivate pentru
evoluția în
cariera didactică
Număr de cadre
didactice
calificate pe
discipline(100%)
Implicarea
motivată
frecventă a cel
puțin 6 cadre
didactice în
proiecte de
mobilitate și
activități de
cercetare
științifică

Consiliul local;

Cadre didactice
înscrise
sau care obțin
grade
didactice și
recunoașteri
profesionale

Rapoarte
discuții,
chestionare
aplicate

Cadre didactice
cu nivel
de expertiză
ridicat

Rapoarte de
activitate,
discuții cu
cadrele
didactice
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ȚINTA STRATEGICĂ: PĂSTRAREA ȘI MODERNIZAREA BAZEI TEHNICO MATERIALE ȘI GENERALIZAREA ACCESULUI LA
INFORMAȚIA ELECTRONICĂ
1.

Realizarea planului de
achiziții pentru
modernizarea
bazei materiale a școlii

Implicarea active a
Consiliuuil Reprezentativ
al părinților pentru
finanțarea activităților
educaționale

Discuții cu elevii, părinții,
profesorii;
Chestionare aplicate;

Achiziționarea
de mobilier
nou, baza
materială
modernizată,
computere,
table SMART,
softuri
educaționale
moderne
Implicarea
Consiliului
reprezentativ
al părinților în
identificarea
de noi surse de
finanțare

Informări;
Rapoarte
interne;
Proceduri de
achizitie

Semestrial
Anual

Respectarea
procedurilor
de achiziții
Rapoarte
financiare

Adrese;
Campanii de
informare
Campanii de
sponsorizare

Semestrial
anual

Promovarea
imaginii școlii
în comunitate,
în vederea
atragerii
populației

Adrese;
Informări;
Comunicate
de presă;

Permanent

Implicarea unui
număr
mare de părinti
(90%) și
operatori
economici în
evenimente
de susținere
financiară a
școlii – campanii
de sponsorizări –
donații, etc
Informarea
frecventă a
comunității
locale cu privire
la rezultatele
elevilor,

Director,
director
adjunct;
Consiliul
Profesoral;
Membrii CA;

Rapoarte
financiar

Profesori
pentru
învățământ
primar și
gimnazial
Diriginți
Director
Director
adjunct
Consiliul
reprezentativ al
părinților
Director,

Discuții cu
elevii,
părinții,
profesorii;
Chestionare
aplicate;

director
adjunct;

Sondaje de
opinie;

Consiliul

Chestionare;
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școlare

profesorilor,
Profesoral;
oferta curriculară Membrii CA;
și educațională a
școlii;
Oferta
educațională
cunoscută și
apreciată în
comunitatea
locală;
ȚINTA STRATEGICĂ : ASIGURAREA CREȘTERII CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PENTRU TOATE DOMENIILE ȘI TOȚI
INDICATORII DIN STANDARDELE DE EVALUARE PERIODICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Elaborarea
strategiei Creșterea calității
Noiembrie
Responsabil
Implicarea
Rapoarte
Ședințe
Comisiei de Evaluare și educației pentru
2018–
CEAC
efectivă a tuturor
Analize
/discuții;
Asigurare a Calității
toate domeniile și ianuarie 2019 Responsabili
cadrelor
comparative
Informări
toți indicatorii din
comisii
didactice în
periodice;
standardele de
metodice
procesul de
Rapoarte de
evaluare
autoevaluare
analiză
periodică
instituțională în
vederea
conștientizării
rolului fiecărui
indivind în
cadrul
organizației și
responsabilizării
lor în implicarea
decizională
Creșterea calității educației
Evaluarea
Semestrial
Director;
Realizarea
Rapoarte;
Sondaje de
pentru toate domeniile
pemanentă a
anual
Director
anuală a
Analize
opinie;
vieții școlare
unităţii după
adjunct;
evaluării
comparative
chestionare
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indicatorii de
calitate pe diverse
domenii ale vieţii
şcolare
Dezvoltarea capacității de
a produce valoare nouă și
de a relua activitatea la
nivele de
performanță superioară.

Organizarea de
activităţi ce să
aducă un plus de
valoare
adăugată/valoare
creată.

Responsabil
CEAC;

semestrial

Responsabili
comisie
metodică
Responsabil
CEAC ;
Responsabili
comisii
metodice;
Director;
Director adj.
Director;
Director adj.

instituționale

Depăşirea valorii
ajustate la
fiecare indicator
de calitate

Rapoarte
CEAC;
Grafice,
Indicatori de
performanță

Ședinșe de
informare/
raportare;
Chestionare;
Sedințe la
nivelul
comisiilor

Reconsiderarea
Consiliere,
semestrial
2 inspecţii
managementului la nivelul
control,
tematice
şcolii şi al clasei în scopul
monitorizare,
Inventarierea
eficientizării activităţilor şi evaluare, bazate
inovaţiilor
al adecvării la nevoile
pe reguli şi
didactice
exprimate de beneficiari
proceduri
eficiente;
ȚINTA STRATEGICĂ: PREVENIREA EȘECULUI ȘCOLAR ȘI CREȘTEREA PERFORMANȚEI ELEVILOR PRIN REFORMĂ
ȘI PERSONALIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV
EDUCATIV
NR.
CRT.

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITATEA

RESURSE

ORIZONT DE
TIMP/TERME
NE

1.

Corelarea nevoilor de
formare ale elevilor,
părinților, contextului
cultural social al școlii, cu
oferta CDȘ

Armonizarea
ofertei CDȘ cu
nevoile elevilor,
dar și cu
contextul cultural,

Chestionare
aplicate
elevilor,
părinților;
Lista de

Lunile
aprilie – mai
2019;
August
2019

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ

Analiză
relevantă a
nevoilor de
educație și
formare a

RESPONSABILI

MODALITĂŢI
DE
MONITORIZAR
E ŞI EVALUAR

Membrii CA;
Responsabilii
comisiei
curriculum;
Director;

Chestionare
aplicate;
Interviuri;
Discuții cu
elevii,
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2.

Proiectarea strategiei
didactice active
participative, cu predarea
integrată a curriculumului,
pentru învățământul
primar și gimnazial

educațional și
social al școlii;

nevoie
educaționale

Reproiectarea
strategiei
curriculare în
sistem integrat,
pentru nivelul
primar și
gimnazial

Resurse
curriculare;
Auxiliare
didactice;
Resurse
temporale;
Mijloace de
învățământ

Permanent;

elevilor,
părinților,
comunității
locale;
Gradul de
satisfacție/
mulțumire al
beneficiarilor
pentru oferta
CDȘ;
Oferta de
programe
opționale variată,
adecvată
nevoilor de
formare
identificate;
Număr mare
profesori care
predau în
manieră
integrată, pentru
nivel primar și
gimnazial;
Proces de
învățământ
integrat, activparticipativ;
Elevi motivați și
implicați în
învățare;

Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți

părinții

Profesori
pentru
învățământ
primar,gimnazi
al diriginți;
Director;

Fise de
asistență la
lecțiii;
Discuții,
chestionare
aplicate
elevilor;
Interasistențe
la lecții
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5.

3.

Implicarea elevilor cu CES
în procesul de învățământ,
prin acordare de respect,
toleranță și șanse egale

Susținerea
egalității de
șanse,
nondiscriminării,
a participării
active și
conștiente în
procesul de
învățare;

Programe
școlare;
Materiale
auxiliare;
Resurse
temporale

Permanent

Număr crescut al
elevilor cu CES
antrenați în
lecții;
Număr crescut
de elevi toleranți,
suportivi față de
elevii cu CES;

4.

Desfășurarea activităților
didactice variate,
antrenante cu elevii școlii;

Organizarea
variată a
activităților de
învățare: lecții
clasice, lectorate,
sesiuni de
informare,
ateliere de lucru;

Resurse
curriculare;
Auxiliare
didactice;
Mijloace de
învățământ;
Resurse
temporale

Permanent

Promovarea
performanțelor elevilor și
ale profesorilor, în
comunitatea locală și
profesională

Mediatizarea
rezultatelor
obținute de elevi
și participanți la
diferite examene,
concursuri și
olimpiade
școlare

Adrese;
Informări;
Sistem de
comunicare
internă și
externă;
Membrii CA;
Director;

Semestrial
Anual

Număr mare de
profesori
și activități
formale și
nonformale
antrenante,
motivante, ca:
lecții
experimentale,
ateliere de lucru,
lectorate, sesiuni
de informare,
activități sportive
Număr mare de
informări,
comunicate cu
rezultatele/
performanțele
elevilor și ale
profesorilor;
Comunicate de

Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți;
Responsabilii
de comisii
metodice;
Director;
Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți;
Responsabilii
comisiilor
metodice;
Director;

Discuții/interviuri cu
elevii și
părinții;
Fișe de
asistență la
ore;

Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți;
Responsabilii
comisiilor

Rapoarte
semestrial

Asistențe la
ore;
Predarea în
echipă;
Fișe de
așistență la
ore;
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presă,
Liste cu elevii,
profesorii
performanți la
avizier, pe
site-ul școlii

metodice;
Director
adjunct;

ȚINTA STRATEGICĂ: ASIGURAREA FINALITATII EDUCATIONALE
1.

Întărirea suportului și
statutului social al elevului

Înscrierea În
calendarul
activitatilor
educative a
proiectelor ce au
ca obiective
educarea elevilor

Oferte de
cursuri pentru
elevi;
Resurse
financiare

Anual

Pregătirea
echipei de cadre
didactice
implicate in
proiecte;
Educația în
spiritul
comunicării
interculturale,
educație
informațională,
educație
antreprenorială,
educație moral
civic;

Director;
Director
adjunct;
Profesori și
diriginți

Portofolii
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2.

Stimularea permanentă a
responsabilității
profesionale și a
răspunderii publice prin
depășirea rutinei

Consilii
profesorale cu
participarea
reprezentanților
comunității locale

3.

Organizarea conform
metodologiei în vigoare a
evaluărilor la clasele
II,IV,VI și diseminarea
rezultatelor obținute în
urma susținerii lor

Organizarea
evaluărilor și
diseminarea în
ședințele cu
părinții

4.

Aplicarea planurilor
remediale la nivel de grup
si individual si pregatirea
suplimentara a elevilor
claselor aVIII a in vederea
Evaluarii Nationale

Pregatire
suplimentară
la limba română
și matematică

1.

Organizarea
simulării pentru
evaluarea
națională

informări

Anual

Activități
didactice de
calitate;

Legislatia in
vigoare
Rapoarte
interne

Anual

Respectarea
procedurilor

Legislația în
vigoare pentru
Evaluarea
Națională

Anual

Implicarea
motivantă,
frecventă a
cadrelor
didactice și a
elevilor

Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial,
diriginți;
Responsabilii
comisiilor
metodice;
Profesori
pentru
învățământ
primar,
gimnazial
Membrii CA;
Director;
Director
adjunct;
Diriginții
claselor aVIII a
Membrii CA;
Director;
Director
adjunct;

Portofolii;
Discuții;
Interviuri

Rapoarte;
Discuții;
Fise de
masurare a
progresului

Rapoarte de
activitate;
Discuții cu
cadrele
didactice si
elevii

ȚINTE STRATEGICE: DEZVOLTAREA PERSONALA SI PROFESIONALA A CADRELOR DIDACTICE
Asigurarea pregatirii si
Implicarea
Oferte de
Permanent Pregătirea
Director,
Rapoarte
participarea echipei de
echipei
formare,
echipei
director
manageriale,
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2.

3.

management in domeniul
managementului
educational

manageriale în
activități de
formare pentru
management
școlar, financiar,
al resurselor
umane,etc

furnizori
competitivi,
resurse
financiare

Asigurarea participării
cadrelor didactice in
programe de formare
continuă

Participarea
cadrelor didactice
la programe de
formare continuă

Oferte de
formare,
furnizori
competitivi,
resurse
financiare

Asigurarea personalului
Motivarea
calificat ce evoluează
cadrelor didactice
motivat în cariera didactică pentru evoluție în
cariera didactică

Proceduri de
selecție și
evoluție în
cariera
didactică

Semestrial,
Anual

Anual

manageriale la
standarde
profesionale
actuale
Strategie
managerială
eficientă
Echipa
managerială
pregatită
Număr crescut
de cadre
didactice care au
participat la
programe de
formare
Activități
didactice de
calitate
Număr de cadre
didactice
motivate pentru
evoluția în
cariera didactică
Număr de cadre
didactice
calificate pe
discipline

adjunct;

portofolii

Director,
director
adjunct;
Membrii CA;
Consiliul local;

Portofolii ,
discuții

Cadre didactice
înscrise
sau care obțin
grade
didactice și
recunoașteri
profesionale

Rapoarte
discuții,
chestionare
aplicate
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4.

Implicarea personalului
didactic în proiecte de
mobilitate internațională
și de cercetare științifică

Dezvoltarea
de mobilități și
evenimente
știintifice pentru
cadrele didactice

Cereri de
finanțare

Semestrial,
Anual

Implicarea
motivată
frecventă a
cadrelor
didactice în
proiecte de
mobilitate și
activități de
cercetare
științifică

Cadre didactice
cu nivel
de expertiză
ridicat

Rapoarte de
activitate,
discuții cu
cadrele
didactice

ȚINTA STRATEGICĂ: PĂSTRAREA ȘI MODERNIZAREA BAZEI TEHNICO MATERIALE ȘI GENERALIZAREA ACCESULUI LA
INFORMAȚIA ELECTRONICĂ
1.

Realizarea planului de
achiziții pentru
modernizarea
bazei materiale a școlii

2

Implicarea activa a
Consiliului Reprezentativ
al părinților pentru
finanțarea activităților

Achiziționarea
de mobilier
nou, baza
materială
modernizată,
computere,
table SMART,
softuri
educaționale
moderne
Implicarea
Consiliului
reprezentativ
al părinților în

Informări;
Rapoarte
interne;
Proceduri de
achizitie

Semestrial
Anual

Respectarea
procedurilor
de achiziții
Rapoarte
financiar

Adrese;
Campanii de
informare
Campanii de

Semestrial
anual

Implicarea unui
număr
mare de părinti și
operatori

Director,
director
adjunct;
Consiliul
Profesoral;
Membrii CA;

Profesori
pentru
învățământ
primar și

Rapoarte
financiar

Discuții cu
elevii,
părinții,
profesorii;
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educaționale

identificarea
de noi surse de
finanțare

sponsorizare

economici în
gimnazial
Chestionare
evenimente
Diriginți
aplicate;
de susținere
Director
financiară a
Director
școlii – campanii
adjunct
de
Consiliul
sponsorizări –
reprezentativ al
donații, etc
părinților
3
Discuții cu elevii, părinții, Promovarea
Adrese;
Permanent Informarea
Director,
Chestionare;
profesorii;
imaginii școlii
Informări;
frecventă a
în comunitate,
Comunicate
comunității
director
Sondaje de
Chestionare aplicate;
în vederea
de presă;
locale cu privire
adjunct;
opinie;
atragerii
la rezultatele
populației
elevilor,
Consiliul
școlare
profesorilor,
Profesoral;
oferta curriculară Membrii CA;
și educațională a
școlii;
Oferta
educațională
cunoscută și
apreciată în
comunitatea
locală;
ȚINTA STRATEGICĂ : ASIGURAREA CREȘTERII CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PENTRU TOATE DOMENIILE ȘI TOȚI
INDICATORII DIN STANDARDELE DE EVALUARE PERIODICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR
1
Elaborarea
strategiei Creșterea calității
Noiembrie
Responsabil
Implicarea
Rapoarte
Ședințe
Comisiei de Evaluare și educației pentru
2018–
CEAC
efectivă a unui
Analize
/discuții;
Asigurare a Calității
toate domeniile și ianuarie 2019 Responsabili nr. cât mai mare
comparative
Informări
toți indicatorii din
comisii
de cadre
periodice;
standardele de
metodice
didactice în
Rapoarte de
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evaluare
periodică

2

3

Creșterea calității educației
pentru toate domeniile
vieții școlare

Dezvoltarea capacității de
a produce valoare nouă și
de a relua activitatea la
nivele de
performanță superioară.

analiză

procesul de
autoevaluare
instituțională în
vederea
conștientizării
rolului fiecărui
indivind în
cadrul
organizației și
responsabilizării
lor în implicarea
decizională

Evaluarea
pemanentă a
unităţii după
indicatorii de
calitate pe diverse
domenii ale vieţii
şcolare

Semestrial
anual

Organizarea de
activităţi ce să
aducă un plus de
valoare
adăugată/valoare
creată.

semestrial

Director;
Director
adjunct;
Responsabil
CEAC;
Responsabili
comisie
metodică
Responsabil
CEAC ;
Responsabili
comisii
metodice;
Director;
Director adj.

Realizarea
anuală a
evaluării
instituționale

Rapoarte;
Analize
comparative

Sondaje de
opinie;
chestionare

Depăşirea valorii
ajustate la
fiecare indicator
de calitate

Rapoarte
CEAC;
Grafice,
Indicatori de
performanță

Ședinșe de
informare/
raportare;
Chestionare;
Sedințe la
nivelul
comisiilor
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4

Reconsiderarea
managementului la nivelul
şcolii şi al clasei în scopul
eficientizării activităţilor şi
al adecvării la nevoile
exprimate de beneficiari

Consiliere,
control,
monitorizare,
evaluare, bazate
pe reguli şi
proceduri

Director;
Director adj.

Inspecţii
tematice
Inventarierea
inovaţiilor
didactice
eficiente;

VI. Monitorizarea și evaluarea Planului operațional Monitorizarea realizării indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate a
opțiunilor strategice presupune selectarea eficientă a resurselor, integrarea acestora în procesul de realizare și identificarea
modalităților optime de realizare.
Procedura de monitorizare stabilește: - Întâlniri, ședințe de lucru și analiză ale Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral,
CEAC, CRP;
- Analiza permanentă a procesului de învățământ;
- Măsurarea nivelului de satisfacție/ multumire asupra actului educațional al beneficiarilor;
- Colectarea datelor factuale;
Procedura de evaluare a Planului Operațional presupune:
- Evaluarea inițială a resurselor și a procedurilor angajate în rezolvarea obiectivelor propuse;
- Evaluarea formativă cu rol corector al demersului operațional;
- Evaluarea finală cu scopul stabilirii eficienței planului operațional, al rezultatelor obținute.
VII. Bugetul estimat necesar pentru realizarea activităților - Aspectele legate de bugetul alocat fiecărei activități prin care se
realizează obiectivele strategice sunt discutate și stabilite cu Compartimentul financiar și respectă Proiectul și execuția bugetarfinanciară a Școlii Gimnaziale ,,Constantin Găvenea” .

MINISTERUL EDUCATIEI NATIOANLE
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Grafic Gantt de realizare a activităților 2017-2018
Sept Oct
Nr.
Activitatea
2017
2017
Crt.
1
Armonizarea ofertei CDȘ cu
nevoile elevilor, dar și cu
contextul cultural, educațional și
social al școlii
2
Reproiectarea strategiei
curriculare în sistem integrat,
pentru nivelul primar și
gimnazial
3
Susținerea egalității de șanse,
nondiscriminării, a participării
active și conștiente în procesul
de învățare;
4
Organizarea variată a
activităților de învățare: lecții
clasice, lectorate, sesiuni de
informare, ateliere de lucru
5
Mediatizarea rezultatelor
obținute de elevi și participanți
la diferite examene, concursuri și
olimpiade școlare
6
Înscrierea în calendarul
activitatilor educative a
proiectelor ce au ca obiective
educarea elevilor
7
Consilii profesorale cu
participarea reprezentantilor
comunitatii locale

Noiem
2017

Decem
2017

Ianuar
2018

Febr
2018

Martie
2018

Aprilie
2018

Mai
2018

Iunie
2018

Iulie
2018

August
2018
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15

Organizarea
evaluărilor și
diseminarea în
ședințele cu părinții
Pregatire
suplimentara
la limba romana si matematica
Organizarea
simularii pentru
evaluarea nationala
Implicarea echipei manageriale
in activitati de formare pentru
management scolar, financiar, al
resurselor umane,etc
Participarea cadrelor didactice la
programe de formare continua
Motivarea cadrelor didactice
pentru evoluție în cariera
didactica
Dezvoltarea de mobilitati si
evenimente stiintifice pentru
cadrele didactice
Achizitionarea de mobilier
nou, baza materiala modernizata,
computere, table SMART,
softuri educationale modern
Implicarea Consiliului
reprezentativ al parintilor in
identificarea de noi surse de
finantare
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16

17

18

19

20

Promovarea imaginii școlii
în comunitate, în vederea
atragerii populației școlare
Creșterea calității educației
pentru toate domeniile și toți
indicatorii din standardele de
evaluare periodică
Evaluarea pemanentă a unităţii
după indicatorii de calitate pe
diverse domenii ale vieţii şcolare
Organizarea de activităţi ce să
aducă un plus de valoare
adăugată/valoare creată.
Consiliere, control, monitorizare,
evaluare, bazate pe reguli şi
proceduri

