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1. Argument
Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională reuneşte politici şi iniţiative
ale autorităţilor educative de nivel naţional şi local, misiunea şi valorile şcolii, reuşitele
şi nevoile de dezvoltare. El ţine cont de complexitatea, diversitatea şi amplitudinea
acţiunilor şcolare, fiind rodul analizei şi reflecţiei critice asupra situaţiei de fapt. Îşi
propune să exploreze şi să utilizeze cât mai judicious resursele existente pentru
atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor organizaţiei. Proiectul este
centrat pe problemele cheie ale şcolii şi are o identitate a sa, reprezentând “platforma
electorală” a şcolii, expresia politicii de dezvoltare a acesteia.
Destinat deopotrivă celor din interior, cât şi celor din exteriorul şcolii,
“Proiectul de Dezvoltare Instituţională”:
- concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei: dobândirea de
abilităţi, atitudini, competenţe;
- asigură concentrarea tuturor domenilor funcţionale ale managementului;
- oferă colectivului şcolar posibilitatea pro-acţiei şi nu a reacţiei la
schimbare;
- favorizează creşterea încrederii în capabilităţile, capacităţile şi forţele
proprii;
- asigură dezvoltarea personală şi profesională;
- întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare;
- stimulează dezvoltarea ethosului şcolar.

2. Diagnoza mediului intern
2.1 Prezentarea generală a unităţii şcolare

În decursul existenţei sale, şcoala românescă pedagogică din Caransebeş a
îndeplinit un rol esenţial în promovarea constiinţei naţionale, a limbii poporului nostru,
a idealurilor de libertate şi unitate. Slujită de dascăli remarcabili care au contribuit la
formarea unor întregi generaţii de învăţători, şcoala pedagogică din Caransebeş se
integrează, astfel, cu deplină îndreptăţire în rândul factorilor de cultură şi de civilizaţie
naţională din Banat şi din întreaga ţară.
Rememorăm cu un firesc sentiment de mîndrie numele unor cărturari de seamă ce
au slujit şcoala de dascăli din Caransebeş : Mihail Halici, Nicolae Stoica de Haţeg,
Constantin Diaconovici-Loga, Ioan Popasu, Ştefan Velovan, Enea Hodoş, Patriciu
Dragalina, Vasile Goldiş, Antoniu Sequens, Iuliu Vuia, Gheorghe Neamţu, Victor
Ţîrcovnicu, Dimitrie Cuzma.
Şcoala are bogate tradiţii, prima menţiune documentară despre existenţa unei şcoli
de dascăli la Caransebeş datând din 1582, fiind menţionată în predoslovia „PALIEI DE
LA ORĂŞTIE”.

În secolele următoare se înregistrează alţi paşi decisivi pe calea

afirmării învăţământului românesc în Banat.

Colegiul Național “C.D. Loga” se află în zona centrală a municipiului
Caransebeş, este cuprins în „LISTA DE MONUMENTE ŞI ANSAMBLURI DE
ARHITECTURĂ” la poziţia 11b 158, categoria c, fiind realizat în anul 1899.

Clasa de importanţă II.
Categoria de importanţă B (importanţă deosebită)
Categoria de strctură „a” – pereţi portanţi din zidărie de cărămidă
Regim de înălţime D + P + 2E, cu acoperiş şarpantă
Complexul de construcţii de mari dimensiuni, are formă trapezoidală pe plan
orizontal –la parter, iar etajele I şi II –conturul nu este închis.
Dimensiunile principale ale clădirii, pe care am împărţit-o în trei corpuri şi anume:
Corpul A - la strada principală
Corpul B – la strada secundară
Corpul C – în curte
A patra latură reprezintă sala de sport.
Corpul A format din P + 2E –

L=54,50m, l=18m aria= 2704 mp

Corpul B format din D+P+2E-

L=94m, l=11m aria= 2288 mp

Corpul C format din P + 2E –

L=34m,

l=20 m aria= 2040 mp

Suprafaţa totală a unităţii este de 7028 mp. În anul 1950 s-a realizat supraetajarea
cu un nivel, care este identic cu etajul I.
Din punct de vedere arhitectural este o clădire monumentală; sălile de clasă sunt
mari şi medii : cele mari au lungime de 9-10 m, cele medii au lungimea de 6-7 m;
lăţimea sălilor este de 6 m pe toate laturile.
Este asigurată lumina naturală şi aerisirea cu câte 3-4 ferestre la fiecare sală de
clasă.
Finisajele interne şi externe au fost prevăzute adecvat, dar sunt uzate în prezent.

2.2 Cultura organizaţională

Succesul unei organizaţii este asigurat de „acordul fin” dintre gândirea strategică
(viziunea) și cultura organizaţională. În încercarea de descriere a culturii organizaţionale a
Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeş ne-am oprit asupra unor elemente ce ţin de :
a) Valorile pe care le promoveză :
- un învăţământ tridimensional : calitate, egalitate, echitate
- formarea şi dezvoltarea personalităţii;
- educaţia permanentă;
- dezvoltarea profesională
b) Relaţiile interumane constructive ce se bazează pe:
- asigurarea oprtunităţilor egale pentru toţi;
- respectarea dreptului la informare;
- asigurarea recompenselor cuvenite;
Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeş pune accent pe atragerea resurselor
umane de care organizaţia are nevoie şi menţinerea celor care corespund cerinţelor
organizaţionale.
c) Evenimentele pe care şcoala le marchează:
- ceremoniile de primire a bobocilor din clasa pregatitoare şi de absolvire
a cls. a VIII-a, a XII-a, au ritualuri bine stabilite şi se desfăşoară într-un
cadru festiv;
- acordarea publică a premiilor;
- primirea cadrelor didactice nou venite în şcoală;
- sărbătorirea zilelor de 8 Martie, Crăciun, Paşti, 1 Decembrie

d) Rezolvarea conflictelor
Discrepanţele din cultura organizaţională (adică între sisteme de valori şi de
norme, între modelele comportamentale care dirijează comportamentul membrilor

unei organizaţii) devin surse ale conflictului. Evitarea sau neglijarea acestuia duce la
acutizarea lui afectînd eficacitatea organizaţională. Ca urmare de modul cum vor fi
rezolvate conflictele depinde buna funcţionare şi dezvoltare optimă a instituţiei
şcolare.
În acest context pledăm pentru abordarea „pozitivă” a conflictelor pe care o
considerăm singura adecvată schimbărilor rapide şi profunde pe care societatea le
trăieşte în prezent.
e) Imaginea şcolii în comunitate
Colegiul Național „C. D. Loga” Caransebeş este în mod deliberat o organizaţie
deschisă spre comunitate. Prin obiectivele specifice propuse urmăreşte să vină în
întâmpinarea nevoilor comunităţii şi să participe la viaţa acesteia. Pe de altă parte
cultivă relaţii cordiale cu Primăria, Consiliul Local, instituţiile publice, private,
guvernamentale şi nonguvernamentale reuşind să le câştige parteneriatul, ceea ce
dovedeşte deschiderea comunităţii spre nevoile şi aspiraţiile organizaţiei noastre.
Putem concluziona că între unitatea noastră şi comunitate există o relaţie de
reciprocitate.

2.3. Resurse umane
2.3.1 Cifra de şcolarizare

În anul şcolar 2014-2015 în Colegiul Național „C. D. Loga” Caransebeş studiază
un număr de 1394 elevi .
Planul de şcolarizare pentru anul şcolar în curs vine în întâmpinarea nevoilor
comunităţii locale şi judeţene, fiind în concordanţă cu strategia naţională de dezvoltare a
învăţâmântului vocaţional şi teoretic. Astfel pentru anul şcolar 2014-2015 planul de
şcolarizare la nivelul liceului se prezintă astfel:
propus

realizat

56
56

100 %
77 %

28

100 %

Filieră teoretică
-profil real
-profil uman
Filieră vocaţională
-profil pedagogic

Se remarcă o solicitare ascendentă a filierei teoretice, mediile de admitere reprezentând un argument în această direcţie.
Dotarea şcolii cu două cabinete de informatică şi creşterea solicitărilor către filiera
teoretică ne determină să propunem constituirea unei clase de informatică intensiv.
Recensământul populaţiei şcolare nu ameninţă cu restrângeri de activitate şi permite
dinamica claselor.

2.3.2. Calitatea resurselor umane
Un învăţâmânt de calitate şi capabil de performanţă reclamă un corp profesoral bine
pregătit. În acest context Colegiul Național „C. D. Loga” Caransebeş urmăreşte prin
politica de încadrare practicată să atragă personal didactic calificat şi dedicat profesiei.
Încadrarea şcolii este asigurată cu personal calificat pentru fiecare disciplină de
învăţământ ;
Astfel :
2014-2015

Nr. Posturi

87,22

Titulari

77

Suplinitori

15

Detaşaţi

3

Gradul I

68

Gradul II

14

Definitiv

12

Stagiar

-

Calitatea resursei umane (cadru didactic) este demonstrată de rezultatele obţinute în
mod constant la majoritatea disciplinelor de învăţâmânt la concursurile şcolare, examene
de final de ciclu de învăţământ (Evaluări Naţionale, Bacalaureat), participarea la seminarii,
simpozioane şi consfătuiri de specialitate.
Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic corespunde ca nivel de pregătire
funcţiei/postului ocupat, iar activitatea fiecărui compartiment se desfăşoară după programe
concrete rezultate din „Planul managerial” al şcolii. Sarcinile individuale sunt prevăzute în
fişa postului.

2.3.3.Descrierea gupurilor de interes şi evoluţia în timp a acestora
2.3.3.1 Nivelul de pregătire al elevilor
Rezultatele obţinute la finele anului şcolar 2013-2014
Întregul demers didactic a fost conceput şi realizat cu un autentic profesionalism,
rezultatele obţinute fiind în corelaţie cu eforturile depus de de ambii factori implicaţi
nemijlocit în proces (cadru didactic-elev). La finele anului şcolar precedent s-au înregistrat
următoarele rezultate:

Clasa

Nr. elevi

Promovabilitate
iunie

septembrie

Procente
iunie

septembrie

preg – IV

436 /428

421

421

100%

100%

V – VIII

391/386

335

366

87%

95%

IX-XII

558/531

496

523

93%

98%

La examenul de BACALAUREAT, procentul de promovabilitate a fost 78,46%.

2.3.3.2. Performanţe în învăţare
Printre criteriile apte care demonstrează calitatea procesului de învăţământ, se află
obţinerea de PERFORMANŢĂ şcolară.
Pornind de la această premisă, întregul demers didactic a fost conceput şi realizat
având ca obiectiv prioritar obţinerea de rezultate pe măsura potenţialului uman existent.
An de an, tot mai mulţi elevi obţin rezultate deosebite la concursurile pe discipline
de învăţământ.
Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în ultimii ani a condus la următoarele
măsuri :
- urmărirea riguroasă a activităţii privind performanţa şcolară la nivelul
fiecărei catedre;
- acordarea unei atenţii specifice în privinţa selecţiei, bazată pe aptitudini
reale;
- pregătirea în echipă a elevilor capabili de performanţă.

2.3.3.3. Calitatea activităţilor educative
Ca efect al acţiunilor educative proiectate şi desfăşurate atât la nivel de clase cât şi la
nivel de şcoală, la majoritatea elevilor s-a constat o reală schimbare de atitudine în sens

pozitiv. De altfel, calitatea şi valoarea comportamentelor elevilor, ale convingerilor lor
morale, civice, etice, estetice stau sub semnul unui evident progres.
Se poate menţiona:
- ridicarea nivelului de pregătire al elevilor;
- asigurarea şcolarizării şi a unei frecvenţe mai bune la cursuri;
- consolidarea colectivelor claselor;
- cultivarea unei reale motivaţii a învăţării;
- formarea priceperii de organizare a timpului de studiu, odihnă şi
recreere în colaborare cu colectivul didactic al clasei şi cu familia;
- dezvoltarea interesului de cunoaştere a orizontului de cultură precum şi
marcarea prin activităţi adecvate, bine alese şi organizate, a
evenimentelor majore din viaţa neamului nostru, reprezintă coordonate
majore ale acţiunilor educative organizate cu elevii.
Se constată, aşadar, o antrenare mai semnificativă a unităţii în activităţi
extraşcolare: excursii cu caracter temetic-istoric, etnografic, moral religios în zonă,
judeţ şi ţară, activităţi cultural-educative şi artistice, programe speciale cu ocazia
sărbătorilor creştine, etc.
În ceea ce priveşte activitatea extracurriculară, aceasta se materializează prin
realizarea unor proiecte de mediu, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru o
cetăţenie democratică etc.
Unele disfuncţionalităţi:
- nu în toate cazurile se cunosc suficient particularităţile individuale ale
elevilor şi condiţiile existente în mediul lor familial, de unde şi unele
cazuri de frecvenţă şcolară slabă, de elevi cu situaţia neîncheiată, de
indisciplină, de inadaptare la programul de şcoală;
- cu superficialitate au fost dezbătute teme legate de legislaţie rutieră, de
protecţia muncii şi chiar de respectarea regulamentelor;

- colaborarea cu ceilalţi factori educaţionali a fost prezentă mai mult la
nivelul şcolii şi mai puţin la nivel de clase.

2.3.3.4. Formarea continuă a personalului didactic
Perfecţionarea/ formarea continuă îmbracă forme diverse şi rămâne condiţia
esenţială a desfăşurării unui învăţământ eficient.
Se constată, în acest sens, participarea tot mai numeroasă a personalului şcolii la
simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări, schimburi de experienţă, stagii de formare
în ţară şi străinătate etc.
Acest aspect s-a concretizat în succese notabile ale personalului didactic al şcolii în
elaborarea de manuale şcolare, culegeri de probleme, de texte gramaticale, de programe
şcolare, de reviste şcolare etc.
De asemenea, tot mai mulţi colegi sunt implicaţi în derularea de programe şi proiecte
cu efecte excepţionale asupra schimbării ambientului şcolar, asupra schimbării atitudinii
elevului/dascălului faţă de şcoala unde învaţă/îşi desfăşoară activitatea, înţelegându-şi mai
bine rolul şi misiunea
Unele disfuncţionalităţi:
- problematica sesiunilor de comunicări reprezintă obiectul preocupărilor
aceloraşi catedre şi cadre didactice, restul integrându-se cu dificultate în
acest gen de activitate;
- publicarea materializărilor privind cercetarea de specialitate, metodica şi
psihopedagogică se realizeză sporadic, nereflectând potenţialul real al
colectivului didactic al şcolii.

2.3.3.5 Exercitarea funcţiilor manageriale

Putem afirma că exercitarea funcţiilor manageriale de proiectare/planificare, de
organizare, de control, evaluare, monitorizare, de conducerea operaţională s-a desfăşurat la
parametri de exigenţă sporită.
Considerăm că rezultatele obţinute, calitatea resurselor umane/materiale existente
etc. reprezintă suficiente argumente pentru promovarea unei activităţi manageriale performante la nivelul şcolii, a unui învăţământ apt să alinieze instituţia noastră la cele mai
înalte nivele de exigenţă.
Managementul neperformant (de la managmentul clasei de elevi la managementul
instituţiei) poate să ducă la rezultate catastrofale ce pot lăsa urme adânci în calitatea
generaţiilor pe care le formăm.
Unele disfuncţionalităţi:
- inadecvarea planurilor de muncă ale catedrelor şi comisiilor la specificul
discipinei/al instituţiei şi care nu au ca obiectiv central obţinerea de
performanţă;
- incoerenţă în proiectarea activităţilor educative;
- imperfecţiuni în respectarea metodologiilor referitoare la opţionale:
- timidă preocupare în elaborarea unor tematici de formare continuă la
nivelul catedrelor/şcolii şi care să corespundă nevoilor individuale şi de
grup ale personalului didactic şi nedidactic;
- înregistrarea unor vicii de formă în completarea unor documente şcolare
etc.

2.4. Resurse materiale
Baza didactico-materială a unităţii şcolare corespunde cerinţelor desfăşurării unui
învăţământ eficient ce vizează atingerea unor performanţe şcolare.
Colegiul Național “C.D. Loga” Caransebeş dispune:
o număr de imobile : 2

o terenuri : 1 teren de sport şi 2 curţi
o sală de sport : 1
o spaţii şcolare

din care:

- 18 săli specializate pentru învăţământul primar;
- 36 săli clase ce asigură cursuri într-un singur schimb;
- 2 cabinete de informatică (55 calculatoare conectate la internet)

- bibliotecă (peste 50.000 volume, cu sală de lectură, internet)
- 1 cabinet consiliere şcolară
- 1 cabinet de logopedie
- 1 secretariat
- 1 serviciu financiar- contabil
- 1 arhivă
- 1 sală profesorală
- 1 amfiteatru
- 2 vestiare
- 1 locaţii personal nedidactic
- 5 spaţii de depozitare
o Număr spaţii sanitare : 8
o Număr spaţii administrative:

- 2 centrale termice
Calitatea spaţiilor educaţionale reprezintă o condiţie sine-qua-non a calităţii
procesului de învăţământ şi a performanţei şcolare.
Programele şi proiectele derulate în ultimii ani au contribuit la îmbunătăţirea,
extinderea şi îmbogăţirea bazei materiale. Prin proiectul „Arta şi literatura în
Europa” instituţia a dobândit o altă înfăţişare cotată la o dimensiune europeană.
Ambientul şcolar este schimbat devenind propice desfăşurării unui învăţământ de
calitate.

2.5.Resurse financiare
În principal, resursele financiare se regăsesc în:
- Bugetul republican, bugetul local, fondurile extrabugetare,programe şi
proiecte
Aceste resurse au fost distribuite astfel:
RESURSE FINANCIARE:2013
1.BUGET LOCAL: TOTAL :4.202.870 RON, din care:
-Cheltuieli de personal : 3.682.970 RON (cheltuielile cu salariile angajatilor si
contributiile aferente acestora);

-Cheltuieli cu bunuri si servicii: 519.900 RON (cheltuielile curente cu :rechizite birou,
materiale de curatenie, incalzit, iluminat,apa-canal,salubritate,posta, telefon, internet,
carburanti pt.microbuzul sc si piese de schimb pt.acesta ,deplasari, alte materiale si prestari
de servicii);
RESURSE FINANCIARE:2014
1.BUGET LOCAL : TOTAL 4.499.500 RON, din care:
-Cheltuieli de personal : 4.120.500 RON (cheltuielile cu salariile angajatilor si
contributiile aferente acestora);
-Cheltuieli cu bunuri si servicii: 379.000 RON (cheltuielile curente cu :rechizite birou,
materiale de curatenie, incalzit, iluminat,apa-canal,salubritate,posta, telefon, internet,
carburanti pt.microbuzul sc si piese de schimb pt.acesta ,deplasari, alte materiale si prestari
de servicii);
RESURSE FINANCIARE:2015
1.Buget LOCAL : TOTAL : 4.152.240 RON, din care:
-Cheltuieli de personal : 3.613.240 RON (cheltuielile cu salariile angajatilor si
contributiile aferente acestora);
-Cheltuieli cu bunuri si servicii: 539.000 RON (cheltuielile curente cu :rechizite birou,
materiale de curatenie, incalzit, iluminat,apa-canal,salubritate,posta, telefon, internet,
carburanti pt.microbuzul sc si piese de schimb pt.acesta ,deplasari, alte materiale si prestari
de servicii);
RESURSE FINANCIARE 2013
1.Buget republican: TOTAL: 166.466 RON, din care:
-Cheltuieli de personal: 30.823 RON (plata examene nationale si bacalaureat);
-Cheltuieli cu bunuri si servicii: 10.692 RON (Mobilier clasa pregatitoare 7187
RON si cheltuielile cu deplasarile cadrelor didactice la examenele natioanle si bacalaureat);
-Ajutoare sociale: 54.071 RON (Cheltuieli cu naveta elevilor);
-Burse : 70.880 RON (Cheltuielile cu bursele ,, Bani de liceu” ale elevilor)
RESURSE FINANCIARE 2014

1.Buget republican: TOTAL: 168.167 RON, din care:
-Cheltuieli de personal: 27.399 RON (Plata examene nationale si bacalaureat);
-Cheltuieli cu bunuri si servicii: 3.620 RON (Cheltuielile cu deplasarile cadrelor
didactice la examenele natioanle si bacalaureat);
-Ajutoare sociale: 70.212 RON (Cheltuieli cu naveta elevilor);
-Burse :

66.936 RON (Cheltuielile cu bursele ,, Bani de liceu” ale elevilor)

RESURSE FINANCIARE 2015
1.Buget republican: TOTAL: 15.645 RON, din care:
-Ajutoare sociale: 4.626 RON (Cheltuieli cu naveta elevilor);
-Burse :

11.019 RON (Cheltuielile cu bursele ,, Bani de liceu” ale

elevilor )

AUTOFINANTATE
RESURSE FINANCIARE:2013
1.BUGET VENITURI PROPRII: TOTAL :38.558 RON, din care:
-Venituri din concesiuni si inchirieri: 2.116 RON;
-Taxe si alte venituri in invatamant : 3.245 RON;
-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati: 33.197 RON .
2.CHELTUIELI:TOTAL: 38.052,68 RON, din care:
-Cheltuieli cu posta internetul si telefoanele : 4.212,50 RON;

-Cheltuieli privind serviciile de paza si protectie: 21.551,92 RON;
-Cheltuieli privind alte bunuri si servicii : 2.944,26 RON;
-Achizitionare obiecte de inventar : 1240 RON
RESURSE FINANCIARE:2014
1.BUGET VENITURI PROPRII: TOTAL :29.806 RON, din care:
-Venituri din concesiuni si inchirieri: 9.032 RON;
-Taxe si alte venituri in invatamant : 1.747 RON;
-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati: 20.774 RON .
2.CHELTUIELI:TOTAL: 30.764 RON, din care:
-Cheltuieli cu posta internetul si telefoanele : 7.320,80 RON;
-Cheltuieli privind serviciile de paza si protectie: 19.588,20 RON;
-Cheltuieli privind alte bunuri si servicii : 3855 RON.

RESURSE FINANCIARE:2015
1.BUGET VENITURI PROPRII: TOTAL :9.030 RON, din care:
-Venituri din concesiuni si inchirieri: 3.233 RON;
-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati: 5.797 RON .
2.CHELTUIELI:TOTAL: 9.267,13 RON, din care:
-Cheltuieli cu posta internetul si telefoanele : 2.831,5 RON;
-Cheltuieli privind serviciile de paza si protectie: 6.015,88 RON;
-Cheltuieli privind alte bunuri si servicii : 420 RON.

Identificarea de resurse extrabugetare se impune ca o stringenţă la nivelul conducerii
şcolii şi a întregului personal didactic.

2.6. Analiza SWOT
PUNCTE TARI:
PT1 Baza materială adecvată pregătirii în profesie (şcoala de aplicaţie
integrată în instituţie cu săli specializate, cabinete de specialitate pentru fiecare
disciplină de specialitate, cabinete de informatică);
PT2 Caliataea pregătirii cadrelor didactice;
PT3 Performanţe obţinute în învăţare (rezultate la concursuri şi olimpiade
şcolare, examene)

PT4 Calitatea absolvenţilor şi afluenţa numeroasă a elevilor către intituţia
noastră
PT5 Încadrarea rapidă şi eficientă a absolvenţilor profilului pedagogic şi a
celorlalte profile în dinamica locurilor oferite pe piaţa muncii;
PT6 Posibilitatea de accesare rapidă la informaţie prin conectare la Internet şi
alte resurse de la nivelul instituţiei (ex. Biblioteca cu peste 50000 volume)
PT7 Promovarea de strategii didactice moderne;
PT8 Organizarea de acţiuni educative eficiente ce vizează consolidarea şi
dezvoltarea relaţiei dintre şcoală-familie-comunitate;
PT9 Editarea de reviste şcolare proprii;
PT10 Service de consultanţă pentru educatoare-învăţători-institutori
(înscrise/înscrişi la diferite forme de perfecţionare)
PT11 Promotor şi organizator de manifestări ştiinţifice la nivel naţional şi
internaţional (vezi seminarul „Didactica”)
PT12 Existenţa unui nucleu de cadre didactice cu preocupări în realizarea de
manuale şcolare, culegeri de probleme şi a altor lucrări de specialitate;
PT13 Parteneriate cu instituţii de învăţământ la nivel naţional şi internaţional
(Universitatea de Vest Timişoara, Landesschulinspektorat Graz-Austria)

PUNCTE SLABE
PS1 Integrarea cu dificultate a unor cadre didactice în activităţile de cercetare
pedagogică şi de punere în valoare a experienţelor pozitive dobândite de-a lungul
anilor
PS2 Atitudine negativă a unor grupuri mici de elevi faţă de bunurile materiale
de care dispune şcoala
PS3 Insuficienţa personalului didactic cunoscător de limbă germană în
vederea acoperirii orelor cu predare în limba maternă de la secţia germană

PS4 Insuficienţa personalului didactic auxiliar pentru asigurarea unei activităţi
şcolare cu o mai mare eficienţă (personal calificat cu studii superioare/medii pentru
cabinetele de specialitate și bibliotecă)
PS5 Insuficiente fonduri de la buget pentru reparaţii capitale (faţada clădirii,
sala de sport)
OPORTUNITĂŢI
OP 1 Asigurarea unui plan de şcolarizare în concordanţă cu interesele
comunităţii locale/judeţene : profil pedagogic ( înv.-educ.,), profil real (matematicăinformatică și științe) şi profil umanist (filologie)
OP 2 Studierea intensivă a limbilor străine de circulaţie internaţională (limba
engleză, germană, franceză)
OP 3 Asigurarea unei pregătiri performante la informatică, şcoala dispunând
de resurese umane/materiale corespunzătoare
OP 4 Programe speciale de pregătire a elevilor performeri pentru concursurile
şcolare, a examenelor naţionale
OP 5 Desfăşurarea la nivelul şcolii de programe şi proiecte cu parteneri
naţionali şi internaţionali.
AMENINŢĂRI
A 1 Reducerea numerică a populaţiei şcolare (comparativ cu anii anteriori)
A 2 Influenţa negativă a unor medii ale societăţii asupra comportamentului
elevilor
A 3 Motivaţie diminuată pentru învăţare datorată lipsei de perspectivă
privind integrarea profesională
A 4 Ritmul accelerat al evoluţiei tehnologice conduce la o uzură morală a
echipamentelor existente

3.Diagnoza mediului extern
3.1 Analiza PEST
POLITIC
Suportul administraţiei locale asociat cu politica actuală, procesul de
descentralizare şi consolidare a autonomiei instituţionale, facilitează crearea unui climat
optim desfăşurării activităţii şcolii.
Descentralizarea totală a sistemului este o cerinţă stringentă, iar apropierea
deciziei de locul aplicării ei contribuie la eficientizarea actului educaţional.

ECONOMIC
Perspectiva pe care o oferă situaţia economică actuală şi cea care se
conturează este în măsură să ofere suport şcolii deoarece activitatea economică a
localităţii/judeţului se înscrie pe o linie ascendentă

SOCIAL
Se poate vorbi de o slăbire a interesului elevilor faţă de studiu datorită lipsei
perspectivei. De asemenea, migrarea părinţilor spre alte ţări are un efect negativ asupra
frecvenţei unor elevi, asupra situaţiei lor şcolare
În acest context, implicarea părinţilor în problematica şcolii este din ce în ce
mai mică

TEHNOLOGIC

Multe dintre problemele şcolii privind dotarea sunt rezolvate cu sprijinul
părinților, al administraţiei locale, a unor agenţi economici, dar şi prin implicarea în
proiecte europene.

3.2. Comunicarea interinstituţională şi de identificare de
parteneriate
Având deja o tradiţie de desfăşurare şi implementare de proiecte Colegiul Național
„C. D. Loga” Caransebeş va rămâne o instituţie model în derularea şi atragerea de proiecte
şi programe de parteneriet la nivel local, judeţean, naţional şi european .

Instituţia

cultivă relaţii cordiale cu Consiliul reprezentativ al părinţilor şi se bucură de implicarea
Consiliului elevilor în procesul decizional.
La nivel local, în condiţiile descentralizării învăţământului românesc şi a autonomiei
instituţionale, se va derula un parteneriat real cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului
Caransebeş în vederea asigurării bazei materiale şi a resurselor financiare necesare
proiectelor de reabilitare şi investiţii urmărite. Concomitent se va pune accent pe realizarea
de parteneriate inter-instituţionale cu alte şcoli, agenţi economici, organisme, instituţii ale
statului (Poliţia Comunitară şi de Proximitate, Pompierii, Spitalul Municipal, Muzeul
Regimentului de Graniţă, Biblioteca Municipală „Mihail Halici”) menite să dezvolte o
nouă dimensiune dezvoltării instituţionale şi realizării misiunii şcolii.
La nivel judeţean se vor realiza parteneriate şi proiecte de cooperare cu Inspectoratul
Şcolar al judeţului Caraş-Severin, Casa Corpului Didactic, Universitatea „Eftimie Murgu”,
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Direcţia Judeţeană pentru Tineret, Centrul de
Voluntariat, Centrul Judeţean de Formare Profesională, asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale în scopul implicării unui număr cât mai mare de elevi în activităţi de
proiect şi cooperare trans-instituţională pentru dobândirea de cunoştinţe, experienţă prin
raportarea la realităţile mediului şcolar şi extraşcolar. În parteneriat cu ISJ Caraș-Severin se

derulează Proiectul POSDRU 161/2.1/G /138176 cu titlul “Practica și consilierea școlarăInstrumente eficiente pentru orientarea în carieră a tinerilor “.
La nivel naţional instituţia va putea desfăşura proiecte de cooperare în cadrul
educaţiei formale şi non-formale. Se va continua colaborarea cu consultanţii germani de
specialitate în domeniul atestării lingvistice şi pilotării de noi instrumente didactice; se vor
dezvolta parteneriate viabile cu alte instituţii reprezentative la nivel naţional pentru
atestarea componentelor lingvistice în alte limbi straine (limba engleză, în condiţiile
funcționării claselor de Matematică-informatică-intensiv engleză, respectiv a claselor de
științe ale naturii - maternă/intensiv germană) de utilizare a computerului etc.
La nivel european :
-

se vor continua schimburile şcolare cu : I.U.F.M./ Franţa, Austria,

Germania
- se vor identifica alte parteneriate pentru a oferi unui număr cât mai
mare de elevi şi cadre didactice posibilitatea schimbului de experienţă şi
sporirii prin aceasta a dimensiunii europene a procesului educativ
- se va continua găsirea de parteneri şi proiecte şi se va aplica pentru
acestea
- va căuta să dezvolte parteneriate viabile cu scopul creșterii calităţii şi
lărgirii ariei de expertiză în domeniul educaţiei. În acelaşi sens se va urmări
crearea unui centru de informare europeană.

4. Viziunea şcolii

5. Misiunea şcolii
Competiţie

Competenţă

Împreună
suntem
puternici

Creativitate

Cooperare

Performanţă

Interesul
comunităţii

Promovarea unei politici de implicare activă a Colegiul Național „C.
D. Loga” Caransebeş în problematica reformei cu accent pe stimularea
performanţei potrivit cerinţelor şi aşteptărilor comunităţii

6.Ț inte strategice.Opț iuni strategice
T1 Dezvoltarea bazei materiale şi a resurselor financiare
O1 Îmbogăţirea şi îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, retehnologizarea
bazei didactico-materiale prin continuarea informatizării accentuate pe toate treptele şi
nivelurile de şcolarizare.
T2 Eficientizarea activităţilor editoriale şcolare în scopul obţinerii autonomiei şi a
capacităţii de elaborare, gestionare şi de ofertă de servicii editoriale
O2 Formarea lotului de elevi-formatori de opinie şcolară, în cadrul
comunicării intra şi inter organizaţionale, prin presa scrisă şcolară
T3 Sporirea calităţii resurselor umane.
O3 Reforma formării continue a personalului didactic condiţie sine-qua-non în
direcţia performanţei şcolare.
O4 Stimularea cercetării ştiinţifice de specialitate, psihopedagogice şi
metodice; iniţierea elevilor practicanţi în activitatea de experimentare şi inovaţie
pedagogică. Comisia pentru Asigurarea şi Evaluarea Calităţii va monitoriza activitatea
membrilor corpului profesoral şi performanţelor acestora, precum şi a beneficiarilor actului
educaţional.
T4 Dezvoltarea unui Curiculum adecvat nevoilor comunitare şi resurselor existente.
Creşterea calităţii procesului de învăţământ.
O5 Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţămăntului
preponderent reproductiv într-unul euristic, precumpănitor formativ
O6 Perfecţionarea sistemului de evaluare; implicarea colectivului didactic al
şcolii în aplicarea riguroasă a sistemului naţional de evaluare.
T5 Obţinerea performanţelor în învăţare
O7 Încurajarea competiţiei; ridicarea calităţii nivelului de pregătire al elevilor.
Obţinerea performanţelor în învăţare
O8 Cultivarea unui învăţământ deschis, diversificat, flexibil. Stimularea
parcursurilor individuale de pregătire.
O9 Asigurarea unei temeinice pregătiri în vederea susţinerii examenelor de
Bacalaureat şi a Evaluării Naționale.

T6 Centrarea prevenirii violentei pe educatie, pe valorile civismului democratice
promovate de catre aceasta (solutionarea pacifista a conflictelor, interculturalitate,
nondiscriminare, toleranta, respectarea drepturilor omului,valorizarea persoanei)
O10 : Sensibilizarea elevilor cu ajutorul comunităţii locale cu privire la consecinţele
comportamentului antisocial.
O11 : Informarea pe teme specifice în rândul elevilor şi părinţilor cu privire la
comportamentele şi fenomenele antisociale.
O12 Identificarea si evaluarea dimensiunii fenomenului de violenta in scoala si in
mediul proxim al acesteia includerea elevilor, ca actori principali si/sau parteneri, in
actiunile anti-violenta
O13 : Sensibilizarea tuturor actorilor scolii cu privire la sursele, cauzele si efectele
fenomenelor de violenta in scoala.
O14 : Elaborarea unei strategii la nivel institutional privind ameliorarea fenomenelor
de violenta la nivelul scolii.
T7 Dezvoltarea relaţiilor comunitare; stabilirea de parteneriate interne şi
internaţionale.
O15 Promovarea de programe şi proiecte; crearea de parteneriate şi noi interacţiuni
cu alte şcoli şi instituţii. Dezvoltarea relaţiilor comunitare.
T8: Integrare şcolară şi socială pentru toţi copiii/elevii
O16: Reinserţie socială şi reintegrare şcolară pentru copiii cu tulburări de
comportament.
O17: Integrarea în şcolile de masă a elevilor dezavantajaţi (cu tulburări de
dezvoltare, dificultăţi de învăţare, grupuri etnice).
T9Dezvoltarea atitudinii pozitive față de persoane și grupuri care aparțin unor
culturi diferite
O18:Maniferstarea unei atitudini pozitive față de identitatea culturală a persoanelor
care aparțin unor culturi diferite

RESURSE NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Principalele resurse necesare:
 financiare

- provenite din surse bugetare şi extrabugetare, cu intenţia declarată
ca procentajul resurselor extrabugetare să crească simţitor în perioada
următoare

 umane

 de logistică

 de timp

- pentru dezvoltarea ofertei educaţionale şi ameliorarea calităţii,
implementarea de programe şi proiecte, formarea echipelor de lucru
la nivel de comisii, rezolvarea disfuncţionalităţilor la nivelul
personalului nedidactic, acoperirea prin planul de încadrare a
necesarului de personal didactic cu cadre calificate de înaltă ţinută
profesională
- dotarea cu aparatură şi tehnologie de ultimă oră, accesibilitatea
informaţiei prin asigurarea accesului la internet, dotarea
corespunzătore a laboratoarelor, cabinetelor, sălilor de clasă, înnoirea
bazei de materiale şi auxiliare didactice, asigurarea multiplicării şi
transmiterii informaţiei în timp util.
- orice schimbare necesită un orizont de timp pentru a fi
implementată şi a-şi dovedi viabilitatea

PROGRAME DE DEZVOLTARE
Resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale – PRIORITĂŢI
 dezvoltarea bazei materiale;
 conservarea patrimoniului existent;
 retehnologizarea bazei didactico-materiale prin continuarea
informatizării;
 accesarea de programe de finanţare;
 atragerea Consiliului Local în finanţarea de proiectelor de
investiţii şi reabilitări;
 identificarea de resurse extra-bugetare cu spijinul Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor
Resurse umane – DIRECŢII
 dezvoltarea resurselor umane prin programe de perfecţionare şi
formare continuă
 stimularea cercetării ştiinţifice de specialitate, psihopedagogice şi
metodice;
 ridicarea calităţii nivelului de pregătire al elevilor, obţinerea de
performanţe prin implementarea metodelor didactice moderne
Curriculum-ETAPE
 identificarea de noi cursuri opţionale ca urmare a analizării cererilor
părinţilor şi a elevilor;
 realizarea unei oferte de cursuri opționale pornind de la capacitatea
şcolii de de a oferi cadre didactice calificate;

 implementarea ofertei educaţionale în condiţii de calitate;
 monitorizarea raportului dintre cerere şi ofertă pe piaţa muncii şi
adaptarea opţionalelor în funcţie de rezultatelor monitorizării;
 cultivarea preocupării pentru orientarea şcolară şi profesională a
elevilor finalizată în recomandarea profilului la care se va înscrie;
 promovarea unui învăţămînt deschis, diversificat, flexibil
 obţinerea performanţei în învăţare;
 încurajarea comunicării interculturale între secţia germană şi
română;
 creşterea ponderii şi eficienţei activităţiilor educative.

Dezvoltarea relaţiilor comunitare -ACŢIUNI
 Identificarea potenţialilor parteneri la nivel local, judeţean,
naţional şi european;
 Crearea de reţele de parteneri în direcţia promovării unor proiecte
de mediu, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru cetăţenie
democrată;
 Cultivarea unor relaţii cordiale cu Consiliul Reprezentativ al
Părinţiilor;
 Promovarea unui stil managerial bazat pe colaborarea cu posibili
parteneri, cu autorităţile locale şi judeţene

7. Planuri operaţionale
PLAN OPERAŢIONAL NR. 1
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE
Ţinte
strategice

Obiecti- Obiective specifice
vul
general
Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale; continuarea informatizării

Dezvoltarea bazei materiele şi a resurselor financiare

 Dezvoltarea
bazei materiale
 Conservarea
patrimoniului

 Extinderea
informatizării

Acţiuni/Activităţi

 Revitalizarea
infrastructurii existente
 Dotarea laboratoarelor
şi a cabinetelor cu aparatură
şi
material
didactic

Rezultate
Termen
așteptate SAU
Indicatori
de
realizare
80% a sporit 2014-2015
funcţionalitatea
fiecărui
compartiment
100% au fost 2014-2015
dotate
cu
calculatoare și
imprimante

 Actualizarea fondului 70% elevi și 2014-2015
cadre didactice
de carte al bibliotecii
folosesc fondul
de carte al
bibliotecii
 Introducerea
inter- -Transformarea 2014-2015
în
netului la nivelul bibliotecii
bibliotecii și a claselor sursă de informare pt. elevi şi
de la ciclul primar
cadre didactice
 Lucrări de întreţinere -modernizarea 2014-2015
şi
reparaţii,
de grupurilor sanitare
modernizare a şcolii
-repararea
şi 2014-2015
zugrăvirea
faţadei şcolii

Resurse

Responsabilităţi

Monitorizare/
evaluare

Directori
și Randament
Buget local
compartimentul sporit
72404 RON
administrativ
Sponsorizare
75.370,79 Ron Directori, ISJ
Rezultate
Contabilitate
școlare

Donaţii
Sponsorizări
800 RON

Buget
autofinanțate
200 RON

Proiect
Realizarea de
Campus școlar
18.063.712,05
RON
Axa prioritară

Responsabilii de
catedre şi comisii metodice
Valoarea adăugată
la
informaţia
Catedra
de şcolii
informatică

Directorii
compart.
administrativ
contabilitate

Schimbări
ambientale
-

-bituminarea
2014-2015
curţilor
-modernizarea 2014-2015
bazei sportive



Igienizarea sălilor de 100% crearea 1-15
unei ambianţe septembrie
clasă
plăcută
în 2014
școală

3Îmbunătățirea
infrastructurii
sociale
Cofinanțare
buget
local
4.157.554,07
RON
Buget
local Învăţători/
6.116,30 RON Diriginţi
Personalul
administrativ

Schimbări
ambientale

PLAN OPERAŢIONAL NR. 2
EVALUAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Ţinte
strategice

Obiecti- Obiective specifice
vul
general

Acţiuni/Activităţi

Perfecţionarea sistemului de evaluare; implicarea colectivului didactic al şcolii în
aplicarea riguroasă a sistemului naţional de evaluare

Dezvoltarea unui Curiculum adecvat nevoilor comunitare şi resurselor
existente.Creşterea calităţii procesului de învăţământ

Rezultate
Termen
Resurse
așteptate
SAU
Indicatori
de
realizare
90% din
2014-2015
 Realizarea unor
 Cursuri de iniţiere a
evaluări obiective
metodiştilor şi a şefilor personalul
didactic participă
utilizând instrude catedre având ca
la cursuri de
mente şi strategii
finalitate înţelegerea
formare continuă
Buget
din cele mai eficonţinuturilor şi
autofinanțate
ciente
utilizarea corectă a
1500 RON
conceptelor: îndrumare,
 Conştientizarea
control, evaluare,
de către cadrele
consiliere
didactice a importanţei consilierii
 Anual, semestrial
2014-2015
în cadrul evaluării
metodiştii şi şefii de
catedre îşi proiectează
100% o bună
activitatea de evaluare
cu următorul conţinut: organizare a
catedrelor și
 instrumente de
comisiilor
evaluare;
 culegerea datelor
Buget
şi operaţionalizarea lor;
autofinanțate
 generalizarea
200 RON
experienţei pozitive;
 reproiectarea în
timpul derulării unei
planificări;
 gândirea în
perspectivă a evaluării

Responsabilităţi

Monitorizare/
evaluare

Şefii de catedre Obţinerea de
comisii metodice calificative în
urma cursurilor
de iniţiere

Şefii de catedre Controlul
comisii metodice documentelor
catedrelor şi
comisiilor

Ţinte
strategice

Obiecti Obiective specifice
-vul
gener
al

Acţiuni/Activităţi

Rezultate
Termen
Resurse
Responsaașteptate SAU
bilităţi
Indicatori
de
realizare
2014-2015 Buget
Şefii de catedre
 Pregătirea examenelor 85%
autofinanțate
pregătirea
naţionale, a olimpiadelor atât
300 RON
pentru
examenele
şi concursurilor

Monitorizare/
evaluare
Teste, simulări
de examen

naționale cât și
Şefii de catedre

pentru
concursurile

pe

discipline

de

învățământ

se

realizează

cu

Teste,
chestionare

seriozitate
 Pregătiri

majore

în
2014-2015

cadrul acţiunilor edu- 80%
cative şi al altor acţiuni

rezultatele

evaluative pentru reali- obţinute sunt o
zarea obiectivelor speci- consecinţă
fice şi a competenţelor muncii
de către toţi elevii clasei ţiate
 Realizarea
instituţionale

a

diferen-

La final de
Analiză
SWOT
evaluării
an şcolar

Buget
autofinanțate Director
100 RON

Punctajul/
calificativul

PLAN OPERAŢIONAL NR. 3
PERFORMANŢA ŞCOLARĂ
Ţinte
strategice

Obiecti- Obiective specifice
vul
general

Acţiuni/Activităţi

Rezultate
Termen
așteptate SAU
Indicatori
de
realizare
2014-2015
100% s-au

Ridicarea calităţii nivelului de pregătire al elevilor

Obţinerea de performanţe în învăţare

 Realizarea de

 Analiza SWOT a

programe speciale

activităţii desfăşurată în realizat

de pregătire a ele-

anul şcolar precedent

programe

vilor performeri

referitoare la

speciale de

la concursurile

performanţa şcolară

pregătire a ele-

şcolare şi la

Resurse

Responsabilităţi

Monitorizare/
evaluare

Buget
Şefii de catedre Controlul
autofinanțate

150 RON

şi comisii

documentelor

metodice

catedrelor şi
comisiilor

vilor

examenele

 Efectuarea de inves- performeri

naționale;

tigaţii pentru stabilirea

Şefii de catedre Teste inițiale

nivelului real al fiecărei 100% a fost
clase la nivelul fiecărei

stabilit nivelul

catedre şi comisii de

de pregătire al

specialitate, la începutul fiecărei clase,
anului şcolar şi al

al fiecărui elev

semestrelor

prin testări

2014-2015

şi comisii
Buget
autofinanțate metodice
250 RON

Fișe de
progres
Chestionare;
Sondaje

Ţinte
strategice

Obiecti Obiective specifice
-vul
gener
al

Acţiuni/Activităţi

Rezultate
Termen
Resurse
ResponsaMonitorizare/
așteptate SAU
bilităţi
evaluare
Indicatori de
realizare
2014-2015 Buget
90% se
Şefii de catedre Controlul
autofinanțate

Obţinerea de performanţe în învăţare

Ridicarea calităţii nivelului de pregătire al elevilor

 Revitalizarea şi

 Elaborarea unui

îmbunătăţirea

program de sprijinire

întocmește un

activităţii în

diferenţiată a elevilor

progarm de

cadrul centrelor

până la rute individuale muncă pe

de pregătire

de pregătire

suplimentară ale
elevilor

100 RON

şi comisii

documentelor

metodice

catedrelor şi
comisiilor

nivele de
pregătire

 Stagiu de pregătire
suplimentară cu o dura- 100% se face
tă de 1-2 luni a tuturor

selecția elevilor

elevilor

capa-bili de

Şefii de catedre Teste
2014-2015 Buget
autofinanțate şi comisii
250RON

metodice

perfor-manţă
 Pregătirea continuă în

2014-2015

cadrul centrelor de

Buget
Şefii de catedre Controlul şi
autofinanțate

200RON

pregătire suplimentară

şi comisii

înregistrarea

metodice

rezultatelor

ale elevilor capabili de
performanţe

70% se
urmărește

Analiza programelor

obținerea de

Şefii de catedre Controlul şi

speciale realizate de ca- rezultate

şi comisii

înregistrarea

tedrele unde în ultima

pozitive în

metodice

rezultatelor

vreme a lipsit perfor-

pregătire

manţa

Ţinte
strategice

Obiecti Obiective specifice
-vul
gener
al

Acţiuni/Activităţi

 Antrenarea

 Stimularea

elevilor în acti-

financiară sau

vitatea de experimentare şi

Obţinerea de performanţe în învăţare

Ridicarea calităţii nivelului de pregătire al elevilor

inovaţie ştiinţifică

RezultateRezult Termen
Resurse
ResponsaMonitorizare/
ate așteptate
bilităţi
evaluare
SAU Indicatori
de realizare
2014-2015 Buget
70%
Şefii de catedre Controlul şi
autofinanțate
Cointeresarea

materială a
mijlocirea unor
elevilor pentru
mobilităţi internaţionale obţinerea de
pentru elevii performeri performanţe
şcolare;

Festivitate 500 RON
de
premiere
la sfârşitul
anului
şcolar;

50% se pot
2014-2015 Buget
Stabili
parteneriate și vacanţa de autofinanțate
vară
realiza
schimburi de
1500 RON
experiență prin
vizite de studiu

şi comisii

evidenţa

metodice

rezultatelor

 Realizarea de

Asigurarea unei

95%

programe speciale

pregătiri sistematice,

S-au obţinut

de pregătire a

performante, pe tot

rezultate mai

elevilor pentru

parcursul treptei

bune la

examenele

respective de şcolari-

examenele

zare (gimnaziu, liceu),

naţionale decât

pentru ca examenele

în anul anterior

naţionale

naţionale să devină
expresia obiectivă a
dezvoltării şi formării
intelectuale a absolventului

2014-2015 Buget
Şefii de catedre Testări;
autofinanțate

200 RON

şi comisii

Chestionare;

metodice

Sondaje

PLAN OPERAŢIONAL NR. 4
PERFECŢIONAREA RESURSEI UMANECONDIŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE CALITATE
Ţinte
strategice

Obiecti- Obiective specifice
vul
general

 Diversificarea
formelor de
perfecţionare

Acţiuni/Activităţi

Reforma formării continue

Sporirea calităţii resurselor umane

 Stabilirea de
contacte periodice cu
formatori acreditaţi,
cadre didactice
universitare
 Activităţi demonstrative, comunicări
ştiinţifice, seminarii,
cursuri de formare
continuă
 Schimburi de
experienţă

Rezultate
așteptate Termen
Resurse
SAU Indicatori de
realizare
2014-2015 Buget
100% există
autofinanțate
parteneriate cu

centre de
perfecționare din țară
și străinătate
100% cadrele
didactice sunt
preocupate de
activități de inovare
didactică sau în
specialitate

150RON

Responsabilităţi

Monitorizare/
evaluare

Grupul de
Forme de
evaluatori şi perfecţionar
formatori
e

Buget
2014-2015 autofinanțate Comisii
metodiste
Conform
1500RON
graficului

Punctaj
evaluare
individuală

Buget
Catedre/
2014-2015 autofinanțate comisii

Proiecte

100% există
100RON
parteneriate cu alte
 Mobilitatea interna- unități de învățământ
Buget
100% cadrele
ţională a cadrelor
2014-2015 autofinanțate
didactice participă la
didactice
sau din
mobilități
 Participarea la
proiecte
internaționale, la
concursuri de
2014-2015
Buget
elaborare proiectelor elaborare de proiecte
curriculare
și
autofinanțate
curriculare
colaborează cu
2014-2015
 Colaborare cu
publicații
de
500RON
publicaţii de
specialitate
specialitate

Proiecte
Catedre/
comisii

Cadrele
didactice
Cadrele
didactice

Apariţii
editoriale

PLAN OPERAŢIONAL NR. 5
ŞCOALA –ORGANIZAŢIE DESCHISĂ SPRE COMUNITATE
Ținte
tegice

stra- Obiectivul general Obiective specifice
 Îmbunătăţirea
relaţiei dintre şcoală

 Transformarea
Dezvoltarea relaţiilor comunitare

Dezvoltarea relaţiilor comunitare; parteneriate interne şi internaţionale

şi comunitate

Acţiuni/Activităţi
 Conştientizarea în
rândul colectivelor
didactice a ideii că
şcoala este a comunităţii şi trăieşte în
comunitate
 Acțiuni în cadrul
săptămânii “Școala
altfel”

şcolii în pilonul
educaţiei, în
comunitatea unde
există

 Realizarea, de
către şcoală, a unor
servicii educaţionale
de calitate cu
finalitate în
comunitate
 Colaborarea în
calitate de partener
egal cu celelate
instituţii de la nivelul
comunităţii având ca
finalitate dezvoltarea
economico-socială a
societăţii în care
trăieşte şi activează
persoana

Rezultate așteptate SAU Termen
Indicatori de realizare
100% se realizează acţiuni 2014-2015
în comunitate și se
popularizează activitățile
derulate în școală

2014-2015
100% un număr foarte
mare de acțiuni s-au
realizat in parteneriat, în
școală sau in afara ei:
actiuni de mediu, PSI, în
colaborare cu Poliția , cu
cabinetul medical, cu
Judecătoria............

Responsabilităţi
Directorii
Buget
autofinan şi cadrele
didactice
țate
150RON

Buget
autofinan Întregul
corp de
țate
700RON

cadre
didactice

2014-2015

80% un număr mare de
absolvenți urmează studii
universitare iar cei care se
angajează sunt foarte
2014-2015
apreciați la firmele
angajatoare, mai sunt însă
și absolvenți care, datorită
faptului că nu au luat
examenul de Bacalaureat
nu sunt angajați
85% se realizează activități
în parteneriat cu alte
instituții

Resurse

Întregul
corp de
cadre
didactice

Directorii

Buget
unităţii
autofinan
țate
100RON

Monitorizare
evaluare
Cea mai
mare parte a
cadrelor
didactice
acceptă ideea

Apariții
editoriale
Postări pe
site-ul școlii

Absolvenţii
şcolii se
adaptează
societăţii în
cel mai scurt
timp

Programe
parteneriete
cu celelalte
componente
ale
comunităţii

Ţinte
strategice

Obiecti- Obiective specifice
vul
general

Acţiuni/Activităţi

 Deschiderea şcolii
spre comunitate prin:
-echitate în educaţie
-egalizarea şanselor şi
transformarea ei în
„ŞCOALA PENTRU
TOŢI ŞI PENTRU
FIECARE”

Rezultate
așteptate
Indicatori
realizare

SAU
de

Termen

2014-2015
100% Toți
copiii cu
deficienţe s-au
integrat în
colective;se
diversifică
formele de
şcolarizare,
inclusiv la
domiciliu;

Resurse

Responsabilităţi

Buget
Directorii
autofinanțate unităţii

700RON

Monitorizare/
evaluare

100% din
populaţia de
Învăţătoarele
vârstă şcolară
din învăţămân- beneficiază
tul primar
de servicii
educaţionale

PLAN OPERAŢIONAL NR. 6
EDITURA –SPAŢIU EDUCAŢIONAL
Ţinte
strategice

Obiecti-vul Obiective specifice
general

Acţiuni/Activităţi

Rezultate
așteptate Termen
SAU Indicatori de
realizare

Resurse

Formarea lotului de elevi-formatori de opinie şcolară, în cadrul
comunicării intra şi inter organizaţionale, prin presa scrisă şcolară

Eficientizarea activităţilor editoriale şcolare în scopul
obţinerii autonomiei şi a capacităţii de elaborare , gestionare şi
de ofertă de servicii editoriale

Responsabilităţi

Monitorizare/
evaluare

Cadrele

Cadre
didactice

 Realizarea,

 70% elevii

editurii în şi pentru

de către şcoală,

învață să realizeze

didactice

spaţiu educaţional

a unor servicii

activitate

responsabile de implicate

editoriale de

redacțională, din

calitate

cauza tehnologiei



Activitatea

 Îmbunătăţirea şi
promovarea cărţii
de actualitate
potrivit
expectanţelor
şcolii şi
comunităţii

2014-2015

implementarea
Buget
autofinanțate
proiectului

depășite nu mai
 Atragerea
elevilor spre
munca de
redactare pe
domenii
specifice
activităţii
şcolare

1000RON

oferim servicii
editoriale , doar
on-line

Elevii şcolii
2014-2015

Catedra de

se implică

informatică

în activităţile
propuse

PLAN OPERAŢIONAL NR. 7
REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR
Ținta
strategică

Obiectiv
general

Obiective
specifice

Acțiuni/
Activități

Rezultate
așteptate SAU
Indicatori de
realizare

Termen

Centrarea
prevenirii
violentei pe
educatie, pe
valorile
civismului
democratic
promovate
de catre
aceasta(solu
tionarea
pacifista a
conflictelor,
intercultural
itate,
nondiscrimi
nare,
toleranta,
respectarea
drepturilor
omului,valo
rizarea
persoanei)

Prevenirea
violenței și
a altor
comporta
mente
deviante în
mediul
școlar

Sensibilizare
a elevilor cu
ajutorul
comunităţii
locale cu
privire la
consecinţele
comportamen
tului
antisocial.

- Dezbateri la
nivelul
unităţii
şcolare cu
privire la
normele
legislative
referitoare la
securitatea şi
siguranţa
elevilor în
unitatea de
învăţământ.
Includerea in
planul de
dezvoltare a
scolii a unei
strategii de
prevenire a
violentei:pe
termen
scurt(anul in
curs) si
mediu(urmato
rii 4 ani).
-Dezbateri la
nivelul
unităţii

100% au fost
informați din
domeniul
legislativ
eleviii,cadrel
didactice
părinţii

2014-2015

Informarea
pe teme
specifice în
rândul
elevilor şi
părinţilor cu
privire la

85% au fost
diminuate
actele de
violență

Resurse

Buget
autofinanțate

Responsabilități

Monitoriza
re și
evaluare

Director

Controlul
documentel
or specifice
Comisiei
privind
monitorizar
ea violentei

150RON

2014-2015

Consilierul
scolar
Diriginti

comportamen
te
le şi
fenomenele
antisociale.

Identificarea
si evaluarea
dimensiunii
fenomenului
de violenta in
scoala si in
mediul
proxim al
acesteia
includerea
elevilor, ca
actori
principali
si/sau
parteneri, in
actiunile antiviolenta

şcolare cu
privire la
normele
legislative
referitoare la
drepturile
copilului
Participare la
sesiuni de
informare si
formare
privind
violenta,
organizata in
scoala prin
implicarea
unor
specialisti in
domeniu.

- Dezbaterea ,
în cadrul
orelor de
dirigenţie/con
siliere, a unor
teme privind
violenţa în
şcoli, familie,
mass-media
- Realizarea
unor
videoclipuri,
pliante,
broşuri anti-

Consilier
educativ

2014-2015

Buget
autofinanțate

200RON

100% se face
informarea
privind
cauzele şi
condiţiile
manifestării
violenţei în
şcoli

2014-2015

Profesori
diriginti

2014-2015

Diriginți,
profesori

Buget
autofinanțate

350RON

Control și
monitorizar
e tematică
ore de
consiliere și
orientare,
precum si
activitate în
CSAP

violenţa
Verificarea cu
operativitate a
Sensibilizare informaţiilor
a tuturor
obţinute
actorilor
referitoare la
scolii cu
situaţiile de
privire la
risc privind
sursele,
iminenţa
cauzele si
comiterii unor
efectele
acte de
fenomenelor tulburare a
de violenta in procesului
scoala.
instructiv –
educativ şi de
implicare a
elevilor în
acte de
delincvenţă
Comunicarea
eficientă şi în
Elaborarea
timp util a
unei strategii cazurilor de
la nivel
delincvenţă
institutional
juvenilă
privind
Introducerea
ameliorarea
temelor de
fenomenelor prevenire a
de violenta la violenţei în
nivelul scolii. activităţile de
dirigenţie şi
orele de
consiliere şi
orientare
- Consilierea

Diriginți,
profesori
Directori
Consilier școlar
100% se
realizează
activităţi
concrete de
prevenire a
violenţei

2014-2015

Profesori de
serviciu

2014-2015

Diriginți,
profesori
Directori
Consilier școlar

2014-2015

În
parteneriat
cu Poliția
Consilier școlar

2014-2015

Diriginți

individuală şi
de grup a
elevilor în
vederea
prevenirii
comportament
e
lor agresive
- Identificarea
elevilor cu
potenţial
violent şi a
cauzelor ce
pot determina
acte de
violenţă
- Consilierea
psihologică a
elevilor cu
manifestări
violente şi a
elevilor ce au
fost victime
ale violenţei
şcolare
- Identificarea
familiilor cu
comportament
violent asupra
copiilor şi
implicarea în
rezolvarea
situaţiei
- Prezentarea
în consiliile
profesorale a

Buget
autofinanțate
2014-2015

100RON

Consilier școlar

2014-2015

Diriginți,
profesori
Directori
Consilier școlar
2014-2015

2014-2015

2014-2015

Diriginți,
profesori
Directori
Consilier școlar

Cadre didactice

Consilier școlar

Chestionare
Studii
sociologice

unor referate
cu teme de
promovare a
nonviolenţei
Monitorizarea
organizării
unor activităţi
recreative cu
specific
nonviolent
(activitati
sportive,
competitii pe
clase,
concursuri)
-Realizarea
unui studiu
privind
fenomenele
legate de
violenţa
şcolarã

Diriginți

Buget
autofinanțate

300RON

PLAN OPERAŢIONAL NR. 8
INTEGRARE ȘCOLARĂ ȘI SOCIALĂ PENTRU TOȚI COPIII/ELEVII
Ținta
strategică

Obiectiv
general

Obiective
specifice

Acțiuni/
Activități

Rezultate
așteptate SAU
Indicatori de
realizare

Integrare
şcolară şi
socială
pentru toţi
copiii/elevii

Asigurarea
cuprinderii
și
menținerii
în
învățământ
ul
obligatoriu
a tuturor
elevilor
indiferent
de
particulari
tățile lor
psihoindivi
duale și
sociale

Reinserţie
socială şi
reintegrare
şcolară pentru
copiii cu
tulburări de
comportamen
t.

Implicarea în
activităţi de
reintegrare
şcolară
personalizată a
elevilor aflaţi în
situaţii de risc
cu sprijinul
familiei şi al
comunităţii prin
realizarea unor
programe de
intervenţie.

100%se face
o mai bună
integrare în
familie şi
societate a
copiilor cu
nevoi speciale

Termen

Resurse

2014-2015 Buget
autofinanța
te

Responsabilități

Monitoriza
re și
evaluare

Consilierul
scolar
Diriginti

Controlul
documentel
or specifice
Comisiei
privind
integrarea
copiilor cu
CES

400RON

2014-2015
Integrarea în
şcolile de
masă a
elevilor
dezavantajaţi
(cu tulburări
de dezvoltare,
dificultăţi de
învăţare,
grupuri
etnice)..

Formarea
Comisiei de
integrare a
copiilor cu CES

Crearea bazei
materiale
necesare pentru
persoanele cu
CES (rampă,
săli de clasă in
locuri accesibile
persoanelor cu

100% toţi
copiii/elevii şi
părinţii
au acces la
informaţie, sa realizat o
rampă

Buget
autofinanța
te

Director
Membrii
comisiei
Consilierul
scolar
Diriginti
Verificarea
bazei
materiale

700RON

2014-2015

Director
Comunitatea
locală

deficiențe
fizice)
Programe de
intervenţie
pentru fiecare
tip de deficienţă
depistat.
Asigurarea
școlarizării la
domiciliu a
elevilor care au
primit aceasta
recomandare
Colaborarea cu
şcolile de masă,
Centrul
Logopedic
Interşcolar,
SEOSP CS,
Centrul Şcolar
de Educaţie
Incluzivă
„Primăvara”
Reşiţa, Centrul
Şcolar de
Educaţie
Incluzivă
„Aurora”
Reşiţa, pentru
integrarea în
şcolile de masă
a elevilor cu
tulburări de

99% se
creează un
climat
favorabil
dezvoltării
emoționale și
sociale ale
tuturor
elevilor

Planuri de
intervenție
personaliza
te
Consilier școlar
Diriginți
2014-2015

Buget
autofinanța
te

500RON

100% se
realizează
periodic
schimburi de
experiență/
informare
privind
particularități
individuale
ale elevilor cu
CES
Recomandări
către
specialiști

Buget
autofinanța
te

300RON

2014-2015

Curriculum
adaptat
Director
Cadre didactice

Director
Consilier școlar

Adrese
Recomandă
ri

dezvoltare/dific
ultăţi de
învăţare,
ADHD.

Program de
consiliere
Consilier școlar
Buget
2014-2015 autofinanța
te

Consiliere
individuală şi
de grup pentru
elevi, părinţi,
cadre didactice.

Participare la
acţiuni şi
activităţi de
integrare a
elevilor care
aparţin altor
etnii.

100RON
Cadre didactice

80% se
realizează o
mai bună
integrare în
familie şi
societate. Se
favorizează
adaptarea
elevilor cu
CES pentru
învățământul
de masă și
reciproc; se
dezvoltă
latura
interculturală

Buget
autofinanța
te

300RON

PLAN OPERAŢIONAL NR. 9
INTERCULTURALITATEA

Dezvoltarea atitudinii pozitive față de persoane și grupuri
care aparțin unor culturi diferite

Maniferstarea unei atitudini pozitive față de identitatea culturală
a persoanelor care aparțin unor culturi diferite

Ţinte stra- Obiectivul Obiective specifice
tegice
general
 Compararea

Acţiuni/Activităţi

Rezultate
așteptate
Indicatori de realizare
 Realizarea, la -100%

SAU Termen

Resurse

Responsabilităţi
Cadrele

Monitorizare/
evaluare
Elevii şcolii se

propuse

aspectelor legate

nivelul şcolii, a

Toți elevii participanți la

de relaționare și

unor proiecte

aceste proiecte au atitudine

2014-2015 Buget
autofinan
didactice
implică
țate
100 RON responsabil în activităţile

de comunicare

interculturale cu

pozitivă față de identitatea

e de

specifice

participarea

culturală a celorlalți

implementa

societății

elevilor de la

multiculturale și

secția română și

societății

de la secția

interculturale

germană

 Cooperarea cu
ceilalți pentru
analizarea unor
modalități de
combatere a
atitudinilor
intolerante din
școală, familie și
grupul de prieteni

rea
100%
-Implicarea reprezentanților
minorităților și a tuturor
claselor din școală

proiectelor

Participarea
 Dezbatere cu
participarea unor
personalități care

Buget
tuturor
2014-2015 autofinan
cadrelor
țate
150 RON Conducerea didactice

reprezintă

școlii

minoritățile

Învățătorii

reprezentative

și diriginții

ale județului
 Realizarea
unei expoziții și
a unui spectacol

8.PROGRAME OPERAŢIONALE
EXPRESIE A SCOPURILOR ŞI OPŢIUNILOR STRATEGICE PRECONIZATE
OBIECTIVE

O1și O2
Îmbunătăţirea
infrastructurii
educaţionale,
retehnologizarea
bazei didacticomateriale prin
continuarea
informatizării
accentuate pe toate
treptele şi nivelurile
de şcolarizare, prin
tehnologizarea bazei
didactico-materiale
inclusiv cu
aparatură de editare
şi tipografiere

ACTIVITĂŢI / ACŢIUNI
 Revitalizarea infrastructurii existente; sporirea
funcţionalităţii fiecărui compartiment, laborator,
cabinet, a tuturor spaţiilor şi dotărilor din şcoală;

RESURSE
UMANE/
FINANCIARE
Buget
autofinanțate
Buget local

TERMENE

2014-2015

 Dezvoltarea bazei de comunicaţii electronice şi
Buget
sporirea funcţionalităţii celei existente, prin extinderea autofinanțate
ei în cabinete şi laboratoare, precum şi la nivelul
compartimentelor auxiliare;

2014-2015

 Laboratoarele şi cabinetele vor fi echipate cu
aparatură şi material didactic adecvat specificului lor

Buget
autofinanțate

2014-2015

 Îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii cu
apariţii periodice şi cerute de Curriculum-ul şcolar
 În fiecare sală de clasă se va asigura o ambianţă
şi o atmosferă civilizate, plăcute, stimulative cu efecte
în plan atitudinal şi comportamental

Buget local

2014-2015periodic/semestrial
- permanent

 Executarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii, de modernizare a şcolii:
 Repararea şi zugrăvirea integrală a faţadei
şcolii;
 Revizuirea şi modernizarea integrală a
grupurilor sanitare;

Buget
autofinanțate
Buget local


Buget
autofinanțate

2014-2015

2014-2015

 Asfaltarea ambelor curţi ale şcolii;
 Modernizarea bazei sportive a şcolii (sala de
sport, terenuri, dotări)
O3
 Diversificarea formelor de perfecţionare la
Reformarea formării nivelul catedrelor şi comisiilor metodice; programele
continue a
de activitate ale acestora, înainte de a se trece la
personalului didactic
aplicarea lor, vor fi exigent analizate şi evaluate,
pentru a viza, în principal, aspectul performant
activităţii;

2014-2015
2014-2015

Resurse proprii
Gruprul de
formatori şi
evaluatori

- început de an
şcolar şi de semestre
- permanent

 Contacte ştiinţifice periodice cu formatori
acreditaţi, cadre didactice universitare de prestigiu;

Parteneriat

- semestrial

 Comunicări ştiinţifice, activităţi demonstrative,
mijloace de învăţământ prezentate în cadrul cercurilor
pedagogice, al consfătuitorilor de specialitate,
simpozioanelor, sesiunilor de comunicări,
schimburilor de experienţă, seminariilor stiinţifice;

Resurse proprii
Parteneriat

- conform graficului
-anual

 Cadrele didactice (individual, pe grupe sau
comisii) îşi vor prezenta preocupările privind inovarea
didactică în cadrul seminarului international
„Didactica” , altor seminarii şi simpozioane ;

Resurse proprii

-anual



Resurse proprii
Grupul de

-permanent
-potrivit graficului

Utilizarea computerului în actul didactic (AEL);

 Mobilităţiile internationale ale cadrelor didactice
se vor amplifica realizându-se parteneriate;

 Asigurarea de service de consultanţă de
specialitate pentru învăţătorii şi educatoarele înscrise
la grade didactice sau alte forme ale perfecţionării
didactice, de către grupul de formatori ai şcolii;

formatori
Parteneriate

2014-2015

Grupul de
formatori

2014-2015

Resurse proprii

-permanent

 Participarea la concursurile elaborate a
proiectelor curriculare (programe,manuale, etc);
Resurse proprii
 Colaborarea cu publicaţii de specialitate,
redactarea de cărţi în domeniul teoriei şi practicii
didactice sau în specialitate
O4
Stimularea cercetării
ştiinţifice de
specialitate,
psihopedagogice şi
metodice; iniţierea
elevilor practicanţi
în activitatea de
experimentare şi
inovaţie pedagogică,
în activitatea de
redactare,

 Pornind de la premisa că printre criteriile apte să
valideze personalitatea unei instituţii se află cercetarea
ştiinţifică de specialitate, fiecare cadru didactic va fi
antrenat în procesul de investigare şi înnoire
pedagogică; programele anuale ale catedrelor şi
comisiilor vor reflecta concret şi detaliat acest tip de
activitate;

Resurse proprii

-permanent

2014-2015

permanent
 Temele propuse spre a fi abordate, la nivelul
catedrei, a unui grup de cadre sau individual, vor fi

Resurse proprii

tehnoredactare şi
editare de publicaţii
şcolare

O5
Ridicarea
standardului
demersului didactic,
transformarea
învăţământului
preponderent
reproductiv întruunul euristic,
precumpănitor,

axate, cu precădere, pe aspecte concrete ale procesului
instructiv-educativ

-anual

 Rezultatele cercetării vor fi prezentate în sesiuni
de comunicări şi valorificate în publicaţii de
specialitate sau în lucrări de sine stătătoare
 La nivelul catedrelor, comisiilor şi conducerii
şcolii se vor analiza efectele aplicării în practica
şcolară a rezultaelor cercetării; acolo unde este cazul
se vor realiza, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar,
extensii ale acestor rezultate şi-n alte unităţi de
învăţământ;

Resurse proprii
Resurse proprii

-semestrial
-potrivit graficului
I.S.J.

 Elevii practicanţi vor fi iniţiaţi în metodologia
activităţii de cercetare psihopedagogică, constituinduse în acest scop un „grup de pregătire” la nivelul
comisiei de practică, cu specialişti de la fiecare catedră

Resurse proprii

-permanent

 Studierea temeinică şi aplicarea adecvată a
noilor Curriculum-uri (planuri cadru, programe,
manuale alternative), acordarea ponderii corespunzătoare componentelor opţionale;

Resurse proprii

-la început de an
-permanent

Resurse proprii

-la început de
semestru
-permanent

 Asigurarea unei funcţionalităţi şi eficienţe
sporite proiectării didactice printr-o atentă şi
minuţioasă corelare a obiectelor, conţinuturilor şi
strategiilor didactice;

formativ
 Evaluarera iniţială a nivelului de pregrătire a
elevilor în funcţie de care se vor selecta atent
elementele ce conţin şi cele mai potrivite strategii
didactice, care să permită diferenţierea activităţii chiar
până la individualizare;

Resurse proprii

 În actul didactic se va acorda prioritate
metodelor moderne, active, euristice, care să stimuleze
dobândirea de cunoştinţe şi formarea de priceperi şi
deprinderi prin efortul propriu al elevului;

Resurse proprii

 Cultivarea sistematică a valenţelor formativeducative ale lecţiilor pentru dezvoltarea la elevi a
unei gândiri riguroase, a capacităţii de abordare
complexă şi completă a problemelor, de a formula
idei, de a testa soluţii, de a comunica argummentativ
(formarea unui stil de muncă intelectuală

Resurse proprii

 Dezvoltarea capacităţilor de utilizare şi aplicare
a informaţiilor în situaţii noi, urmărind nu atât cât ştie
elevul, ci mai ales ce ştie să facă prin utilizarea
informaţiei acumulate;

Resurse proprii

 Integrarea eficientă a mijloacelor de învăţământ
în actul didactic; secondarea tehnologiilor didactice
bazate pe retorică cu tehnologii audio-vizuale

-la început de an şi
semestre

-permanent

-permanent
-gradat

-permanent

Resurse proprii
-permanent

-gradual

modernizate;
 Evaluarea periodică a nivelului de pregătire a
elevilor, a notării ritmice a acestora, a utilizării corecte
asistemului de evaluare; se vor consemna grafic
rezultatele înregistrate, stabilindu-se şi corecţiile ce se
impun
 Rezultatele evaluării calităţii activităţii didactice
a fiecărui cadru vor fi consemnate periodic în fişa
individuală de evaluare anuală
O6
Perfecţionarea
sistemului de
evaluare, implicare
colectivului didactic
al şcolii în aplicarea
riguroasă a
sistemului naţional
de evaluare

O7

Resurse proprii
Grupul de
evaluatori

-lunar

Grupul de
evaluatori

-conform graficului

 Selectarea unui număr de cadre didactice (cel
puţin unul pentru fiecare disciplină de învăţământ) pe
baza unor criterii valorice obiecticve, care va alcătui
grupul de evaluatori specializaţi ai şcolii;

Resurse proprii
Parteneriat cu
Universitatea de
Vest Timişoara

 În evaluarea cunoştinţelor elevilor se va avea în
vedere relevanţa formativă a acestora şi nu volumul sa
dimensiunea lor enciclopedică;

Resurse proprii
Grupul de
evaluatori

 Elevii practicanţi vor fi iniţiaţi în problematica
sistemului naţional de evaluare, fiind puşi în situaţia
de a opera cu elemente ale acestui sistem

Resurse proprii
Catedra de
pedagogie şi
practică
pedagogică
Grupul de



La nivelul fiecărei catedre şi comisii de speci-

2015

-permanent

-permanent

-începând cu 2014-

Încurajarea
competiţiei;
ridicarea calităţii
nivelului de
pregătire al elevilor;
obţinerea de
performanţe în
învăţare

alitate, la începutul anului şcoşar şi al semestrelor, se
vor efectua investigaţii pentru stabilirea nivelului real
al fiecărei clase/elev; în funcţie de constatările făcute,
se va elabora un program de sprijinire diferenţiată a
elevilor, până la rute individuale de pregătire;
rezultatele elevului vor fi socotite performanţe dacă
ele se ridică la nivelul potenţialului său intelectual;

evaluatori al
şcolii

2015

 Pentru pregătirea de performanţă pe discipline
de învăţământ se vor întocmi programe speciale de
pregătire suplimentară (unde pot participa toţi elevii);
după un stagiu de pregătire cu o durată de 1-2 luni se
vor efectua evaluări în baza cărora se vor selecţiona
cei mai buni elevi (asigurarea egalităţii de şanse);

Resurse proprii
Grupul de
evaluatori

-începând cu 20142015

 Aceşti elevi îşi vor continua pregătire în cadrul
cercurilor de elevi, ei devenind virtualii participanţi la
fazele superioare ale concursurilor şcolare pe discipline de învăţământ;

Resurse proprii
(la nivel de
catedre şi
comisii)

-începând cu 20142015

 Elevii performeri vor fi stimulaţi chiar financiar
(prin sponsorizări); deasemenea, mobilităţile internaţionale ale elevilor performanţi vor reprezenta o altă
formă de de stimulare; ei vor putea participa pe bază
de parteneriat la diferite programe şi proiecte
(Comenius şi Socrates)

Resurse proprii
Parteneriat

-începând cu 20142015

O8:Cultivarea unui
învăţământ deschis,
diversificat, flexibil;
stimularea
parcursurilor
individuale de
pregătire
O16: Reinserţie
socială şi
reintegrare şcolară
pentru copiii cu
tulburări de
comportament.

O17: Integrarea în
şcolile de masă a
elevilor
dezavantajaţi (cu
tulburări de
dezvoltare,
dificultăţi de
învăţare, grupuri
etnice).

O18:Maniferstarea
unei
atitudini

 Catedra de psihopedagogie a şcolii şi consilierul
şcolar, în parteneriet cu Universitatea de Vest din
Timişoara vor pregăti un grup de specialişti în probleme de orientare şcolară şi profesională alcătuit din
cadre didactice ale şcolii; câte un component al acestui
grup va deveni „asociatul” profesorului diriginte /
învăţătorului

Resurse proprii
Parteneriat

-începând cu 20142015

 Fiecare elev va fi urmărit în mod constant,
întocmindu-i-se în mod riguros „Fişa psihopedagogică”, care va fi finalizată printr-o recomandare fermă
privind alegerea profilului la care va susţine concursul
de admitere

Resurse proprii

-începând cu 20142015

 Învăţământul diferenţiat, se va regăsi şi în
sprifinirea parcursurilor individuale de pregătire, în
stimularea pregătirii de performanţă dar și de sprijinire
a elevilor cu tulburări de dezvoltare, cu dificultăți de
învăţare;pentru fiecare componentă se întocmesc
programe specifice, concrete

Resurse proprii

-permanent

Resurse proprii

-permanent

 În unitate existând şi clasele cu limbă de predare
germană, se vor încuraja şi intensifica activităţile de

pozitive față de comunicare interculturală între cele două secţii
identitatea culturală
(germană şi română) şi se vor amplifica acţiunile care
a persoanelor care
aparțin unor culturi vizează afirmarea culturală a etnicilor geermani
diferite
 Dintre absolvenţii claselor a IV-a, prin
consultarea părinţilor, se va crea o clasă a V-a ce va
studia intensiv limba germană

O9
Asigurarea unei
temeinice pregătiri
în vederea susţinerii
examenelor
naţionale

 Asigurarea unei bune pregătiri sistematice,
performante, pe tot parcursul de şcolarizare, pentru ca
evaluările naţionale, să devină expresia obiectivă a
dezvoltării şi formării intelectuale a absolventului;
 În funcţie de programa examenului de
bacalaureat/ evaluare naţionale , pe toată durata
studiilor liceale / gimnaziale se va verifica gradul de
corelare a activităţii didactice curente cu problematica
examenelor ce finalizează respectivul ciclu de
învăţământ
 În ultimul an se vor elabora şi desfăşura programe speciale de pregătire a acestor examene, în vederea
reactualizării, consolidării şi sistemantizării
cunoştinţelor;

Resurse proprii

-începând cu 20142015

Resurse proprii

-permanent

Resurse proprii
Grupul de
evaluatori

-după grafic riguros
întocmit

Resurse proprii

-începând cu 20142015

 Pornind de la intenţia de diferenţiere a
examenului de bacalaureat, de la ponderea notelor la
acest examen în calculul mediei de admitere în
învăţământul superior, se va accentua conlucrare
dintre toţi factorii implicaţi (elevi, profesorii clasei,
diriginte, familie, conducerea şcolii) în aşa fel încât
pregătirea acestui examen să dobândească un suport
psihologic bazat pe certitudine şi încredere;

Resurse proprii
Conducerea
şcolii

-permanent

 Prin mobilităţile internaţionale, prin
parteneriatele stabilite, elevii vor veni în contact cu
specificul examenului de bacalaureat din ţări europene
avansate, edificându-se şi în acest mod asupra
seriozităţii şi exigenţelor cu care se pregătesc şi se
desfăşoară aceste examene

Parteneriat

-începând cu 20142015

Resurse proprii
Catedra de
psihopedagogie
Consilier școlar

-începând cu 20142015

 Dezbateri la nivelul unităţii şcolare cu privire la
O10:
Sensibilizarea
normele legislative referitoare la securitatea şi
elevilor cu ajutorul
siguranţa elevilor în unitatea de învăţământ.
comunităţii locale cu
Includerea in planul de dezvoltare a scolii a unei
privire la
strategii de prevenire a violentei:pe termen
consecinţele
scurt(anul in curs) si mediu(urmatorii 4 ani).
comportamentului
antisocial.
 -Dezbateri la nivelul unităţii şcolare cu privire la
normele legislative referitoare la drepturile
copilului

Resurse proprii
Comisia
diriginţilor

-începând cu 20142015

 Participare la sesiuni de informare si formare
privind violenta, organizata in scoala prin
implicarea unor specialisti in domeniu.

O11: Informarea pe
teme specifice în
rândul elevilor şi
părinţilor cu privire
la comportamente
le şi fenomenele
antisociale.

O12: Identificarea si
evaluarea
dimensiunii
fenomenului de

Resurse proprii
Catedra de
psihopedagogie
Consilier școlar

 - Dezbaterea , în cadrul orelor de
dirigenţie/consiliere, a unor teme privind violenţa
în şcoli, familie, mass-media
 - Realizarea unor videoclipuri, pliante, broşuri anti- Resurse proprii
violenţa
Catedra de
 Verificarea cu operativitate a informaţiilor obţinute psihopedagogie
referitoare la situaţiile de risc privind iminenţa

comiterii unor acte de tulburare a procesului
Consilier școlar
instructiv –educativ şi de implicare a elevilor în
acte de delincvenţă
 - Comunicarea eficientă şi în timp util a cazurilor
de delincvenţă juvenilă

 Introducerea temelor de prevenire a violenţei în
activităţile de dirigenţie şi orele de consiliere şi
orientare
 - Consilierea individuală şi de grup a elevilor în
vederea prevenirii comportamente
 lor agresive
 - Identificarea elevilor cu potenţial violent şi a

Parteneriat

-începând cu 20142015

-permanent

-permanent

-începând cu 20112014

violenta in scoala si
cauzelor ce pot determina acte de violenţă
in mediul proxim al  - Consilierea psihologică a elevilor cu manifestări
acesteia includerea
violente şi a elevilor ce au fost victime ale
elevilor, ca actori
violenţei şcolare
principali si/sau
 - Identificarea familiilor cu comportament violent
parteneri, in actiunile
asupra copiilor şi implicarea în rezolvarea situaţiei
anti-violenta

Resurse proprii

-conform cu graficul
catedrei
O13: Sensibilizarea
tuturor actorilor
scolii cu privire la
 - Prezentarea în consiliile profesorale a unor
sursele, cauzele si
referate cu teme de promovare a nonviolenţei
efectele fenomenelor
de violenta in scoala.

Resurse proprii
Parteneriat
-începând cu 20142015

-potrivit
calendarului
activităţilor
O14: Elaborarea
unei strategii la nivel
institutional privind  - Monitorizarea organizării unor activităţi
ameliorarea
recreative cu specific nonviolent (activitati
fenomenelor de
sportive, competitii pe clase, concursuri)

Catedra de
psihopedagogie
Resurse proprii
Parteneriat

-începând cu 20142015

violenta la nivelul
scolii.

 -Realizarea unui studiu privind fenomenele legate
de violenţa şcolarã

O15
Promovarea de
programe şi
proiecte; de
parteneriate şi noi
intercaţiuni cu alte
şcoli şi instituţii,
dezvoltarea relaţiilor
comunitare

 Pentru ridicarea standardului demersului
didactic, cultivarea performanţei în actul învăţării,
pentru obţinerea de resurse proprii de finanţare se vor
iniţia şi dezvolta parteneriate şi noi interacţiuni între
şcoală şi alte instituţii de învăţământ din ţară şi din
străinătate, între şcoală şi persoane fizice, agenţi
economici, societăţă comerciale, instituşii publice şi
autorităţile locale şi judeţene;
 Aceste parteneriate, interacţiuni şi mobilităţi se
referă la:
 Formarea continuă (Casa Corpului Didactic,
Universitatea de Vest Timişoara, I.U.F.M. Caen
Franţa şi altele)
 Pregătirea grupului dde evaluatori ai şcolii
(Universitatea de Vest Timişoara)
 Participarea la programele Comenius şi
Socrates (proiecte lingvistice, şcolare)
 Pregătirea grupului O.S.P. (Universitatea de
Vest Timişoara)
 Extinderea experimentului privind fişa
psihopedagogică (Universitatea de Vest Timişoara)
 Consultanţă pe probleme de pregătire a

-începând cu 20142015

Resurse proprii
Parteneriat

-începând cu 20142015

Resurse proprii
Parteneriat

-începând cu 20142015

examenelor şi de evaluare a competenţei (solicitate
de agenţi economici, societăţi comerciale, instituţii
publice)
 Promovarea unor proiecte de mediu, educaţie
pentru sănptate, educaţie pentru cetăţenie
democratică (Primăria locală, Direcţiile Judeţene în
domenii, Prefectura, Consiliul Judeţean)

11. Monitorizarea şi evaluarea implementării proiectului
Resurse implicate în monitorizare şi evaluare
o Umane : Consiliul de Administraţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii, reprezentanţi ai Consiliului Elevilor, Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor, Inspectoratul Şcolar Judeţeam Caraş-Severin, alţi factori de
audit
o Materiale : chestionare de evaluare, raportare, portofolii, dosare de presă,
procese verbale, Registru de Decizii, situaţii statistice

Instrumente de evaluare:
o Chestionare şi portofolii de evaluare;
o Grile şi programe de sintetizare şi procesare a datelor;
o Portofolii şi dosare de presă
o Fişa de evaluare a calităţii
o Raportul cu privire la starea învăţământului (anual)
o Fişe de lucru şi observaţie
o Şedinţe de lucru
o Întâlniri ale echipelor de proiect, comisiilor, consiliilor
Evaluare internă şi externă
o Evaluarea internă se va efectua de către Consiliul de Administraţie,
Comisiile de Inventariere şi Recepţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare
a Calităţii
o Evaluarea externă se va efectua de către organele abilitate, numite de
autorităţile cu drept de efectuare a controlului stabilit prin statut

