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FIȘA DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII DE INVăȚĂMȂNT
Denumirea unităţii de învăţământ:
Unitate de învăţământ din sistem de stat/particular:
Localitate-judeţ:
Adresa:
Cod postal:
Telefon/Fax:

Colegiul Naţional „Dragoș Vodă”
de stat
Câmpulung Moldovenesc – Suceava
Str. Liceului nr. 3
725100
+40 0230 312337/0230 312080

Email:

colegiulnationaldragosvoda@gmail.com

Niveluri de învăţământ/specializări:
filiera teoretică / matematică – informatică,

gimnazial şi liceal

ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe sociale
Forme de învăţământ:
Limba de predare:

zi
română

ARGUMENT
Colegiului Naţional Dragoș Vodă este printre cele mai mari renumite unități de învăţământ din județul Suceava, din perspectiva tradiției și a
rezultatelor obținute de elevi și cadre didactice de-a lungul anilor . Din aceast motiv, misiunea şi viziunea acestuia trebuie să se formuleze ţinând
cont de idealul învăţământului românesc, de aşteptările pe care le au de la această instituţie beneficiarii direcţi şi indirecţi ai sistemului de
învăţământ românesc – elevii, părinţii, comunitatea locală – dar şi de oferta educaţională extrem de diversă. Proiectul de dezvoltare instituţional al
CNDV are în vedere :
 stabilirea şi consolidarea unui set de valori reale, coerente, europene;
 consolidarea statutului social al cadrelor didactice prin activităţi de dezvoltare personală şi profesională;
 prioritizarea activităţilor propuse;
 încurajarea desfăşurării activităţilor educative nonformale;
 redimensionarea actului managerial;
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 întărirea culturii organizaţionale pentru înlăturarea barierelor de comunicare;
Având o valoare strategică, proiectul de dezvoltare instituţională este conceput pentru o perioada de 5 ani şi construieşte activitatea organizaţiei, pe
cele două componente structurale: componenta strategică şi componenta operaţională.
CONTEXTUL LEGISLATIV
Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în vigoare
 Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale
 Hotărârea guvernului nr. 44 / 2016 privind organizarea şi funcţionarea MENCS – structura anului şcolar 2016-2017
 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale
personalului contractual
 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
 Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte
normative
 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
 ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de
învăţământ preuniversitar
 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar,
cu modificările ulterioare
 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare.
 Strategia MENCS cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr.
1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007
 Strategia naţional de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015—2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2015
 O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie.
 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale
(„ET 2020‖)
 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar.
 Raport asupra Stării sistemului naţional de învăţământ, 2016
 Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava pentru anul şcolar 2016-2020.
 Ordine MENCS privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul în învăţământul liceal de stat pentru anii 2016-2020
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 Ordine MENCS privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anii 2016-2020
 Ordinul MENCS nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.
 Hotărâri de Guvern, Ordine de Ministru, alte acte normative ce reglementează activitatea din învăţământul preuniversitar de stat;
 Buletine informative ale proiectelor de reformă a învăţământului preuniversitar;
 Rapoarte privind starea învăţământului în C.N.D.V.
Documente de referinţă
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie
 Concluziile Consiliului Europei din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării
profesionale („ET 2020‖)
 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului- http://europa.eu/
 Repere Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naştere la 7 ani (2007 - 2009, susţinute de UNICEF)
CAPITOLUL I ---PREZENTAREA UNITĂȚII ȘCOLARE
I.1. SCURT ISTORIC
Informaţii privitoare la demersurile autorităţilor austriece privind aprobarea învăţământului secundar teoretic în limba română la începutul
secolului al XX-lea , în C-lung Moldovenesc, deţinem din lucrarea Din trecutul Câmpulungului Moldovenesc ( manuscris) semnată de profesor
dr. Ioan Bileţchi Albescu .
Informaţiile sunt demne de toată crezarea având în vedere faptul că prof. Bileţchi Albescu a fost peste 3 decenii director al liceului « Dragoş
Vodă » în perioada interbelică şi a lăsat imaginea unui erudit şi a unui adevărat cercetător al istoricului Câmpulungului Moldovenesc.
Potrivit informaţiilor lăsate de prof. Bileţchi , populaţia de la munte din zona Câmpulung dorea la începutul secolului XX „ o şcoală mai
înaltă, şcoală latinească, gimnaziu care să pregătească tineretul pentru studiul universitar, din care să iasă preoţi, profesori, judecători, avocaţi,
medici, ingineri. Dorea o şcoală cum era gimnaziul din Suceava”. În şedinţa din 26 septembrie 1903 Comitetul comunal al oraşului Câmpulung
cerea de la guvernul austriac un gimnaziu cu limbile de predare română şi germană. În şedinţa din 9 ianuarie 1904, primarul Câmpulungului, dr.
Iuster , comunică sfatului comunal că a primit o scrisoare de la mareşalul ţării Iancu Lupul, deputatul Câmpulungului, privitoare la „ crearea unui
gimnaziu în Câmpulung”, scrisoare în care asigură pe câmpulungeni că „ a întreprins paşii necesari pentru activarea şcolii”. În şedinţa Consiliului
comunal din 27 martie 1906 se citeşte o scrisoare a deputatului dr. Aurel Onciul , privitoare , de asemenea , la viitor. În luna octombrie a aceluiaşi
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an , primăria a primit o telegramă de la dr. Aurel Onciul, deputat de Câmpulung, prin care acesta aducea vestea îmbucurătoare că „ ministerul a
aprobat deschiderea gimnaziului chiar pe ziua de 1 septembrie 1907” şi că „ cheltuielile pentru plata personalului şi celelalte s-au prevăzut în
bugetul ministerului”. Noul gimnaziu nu avea să fie curat românesc, ci tracvist, adică unele materii se vor preda în limba română, iar altele în limba
germană. Pentru a facilita elevilor îmbinarea limbei germane cu limba maternă, accesul la cursurile gimnaziului românesc, s-a creat în acelaşi timp
un liceu real , curat german , la Gura Humorului.
Un rol important în înfiinţarea gimnaziului câmpulungean l-a avut, pe lângă cercurile politice vieneze , deputatul de Câmpulung în
parlamentul austriac din acea vreme, contele Franz Bellegarde.Prin decretul împărătesc din 27 septembrie 1907 se întemeia în Câmpulung un
gimnaziu de stat complet cu 8 clase. Statutul lui se reglementa prin decretul Ministerului de culte şi instrucţiunea din 3 octombrie 1907 nr. 40301,
prevăzând ca personal un director, 10 cadre pentru materiile predate, şi „un servitor definitiv.” Conducerea provizorie a gimnaziului se încredinţa
profesorului dr. Daniil Verenca de la Şcoala reală superioară din Cernăuţi. Profesorii suplinitori se numiră Modest cavaler de Sorocean şi Dimitrie
Logigan.
Alături de aceştia în primii ani au mai predat : parohul de Câmpulung , Nicolai Ţurcan religia ortodoxă, Leonhard Haschler, religia catolică,
rabinul dr. Wolf Mischel , religia mozaică , învăţătorul Spiridon Mercheş, cântarea, profesorul Ion Ştefureac , desenul. În anul şcolar 1907/1908 a
funcţionat numai clasa a I-a în două secţii A şi B. Elevii au fost înscrişi prin examen de admitere ce s-a ţinut la 9 şi 10 septembrie 1907 şi la care
s-au prezentat 86 de candidaţi.Învăţământul în limba română se preda la religia ortodoxă, limba română, latina şi matematică, restul în limba
germană.
În anul şcolar 1908/1909, directorul gimnaziului, dr. Daniil Verenca, a fost confirmat în funcţie prin rezoluţia împărătească din august 1908.
În acelaşi an şcolar în rândul corpului profesoral au intrat şi Teodor Bălan, Leon Maieran şi Gheorghe Prelici. În sfârşit, începând cu anul şcolar
1909/1910 a fost numit ca titular prof. Ioan Bileţchi viitorul mare pedagog şi director al învăţământului câmpulungean din perioada interbelică. În
anul şcolar 1914/1915 şcoala devine completă având 8 clase.
Anii războiului mondial bulversează şi învăţământul secundar câmpulungean. Unii profesori, dar si elevii mai mari au fost înrolati iar cele
două invazii rusesti au determinat suspendarea temporară a cursurilor în 1914 și in 1916-1917.
După reîntregirea naţională, sub noua administratie romanească, s-a hotărat ca unitatea școlară să poarte numele Liceul ”Dragoș-Vodă”.
Acest nume l-a păstrat până în 1948 când reforma comunistă a învăţământului l-a interzis, introducând titulatura de Şcoală Medie. Începând cu 1919
toate materiile se predau în limba română după manualele româneşti din vechiul regat. În acelaşi an a fost numit director prof. dr. Ioan Bileţchi ( 1
iulie 1919). In perioada interbelică au fost definitivate lucrările la corpul clădirii liceului.
Numele de „ Dragoş Vodă” a fost redat liceului cu prilejul semicentenarului ( 1957). Începând cu anul şcolar 2000 – 2001, liceul a devenit
Colegiu Naţional.
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I.2. Particularități
Colegiul Național ‚Dragoș Vodǎ” Câmpulung Moldovenesc este o instituție de ȋnvǎțǎmânt preuniversitar , subordonatǎ Inspectoratului
Școlar Județean Suceava și Ministerului Educației Naționale și Cercetǎrii Științifice, având ca atribuție fundamentală formarea tinerilor.
Colegiul Național "Dragoș-Vodă" oferă studii liceale cu o durata de 4 ani, pe 4 profiluri teoretice: 2 reale: matematică-informatică și
științe ale naturii, respectiv 2 umane: filologie și științe sociale.
Profilul matematică-informatică oferă elevilor șansa de a studia intens aceste doua discipline: informatică –până la 4 ore /săptămână ,
matematică - 4 ore/săptămână și fizică - 3 ore/săptămână.
Profilul științe ale naturii are un orar axat pe studiul fizicii - 3 ore/săptămână, chimiei - 2 ore/săptămână și biologiei - 2 ore/săptămână.
Programul Filologiei este în preponderent format din ore de limbă și literatură română, limba engleza și limba franceză, cu pana la 5
ore/săptămână fiecare.
Științele sociale au în componență ore de istorie, limba română, limba franceză și limba engleză, cu pana la 3 ore/săptămână.
Colegiul Național „ Dragoș Vodǎ” are urmǎtoarele spații de școlarizare:
o Un corp de clǎdire principal , care adǎpostește:
- 26 săli de clasă;
- 3 laboratoare – fizicǎ, chimie, biologie
- Bibliotecǎ dotată cu 44614 volume;
- Cabinet de consiliere psihopedagogicǎ
- Capela
- Sala de festivitǎți
- Birourile și sala profesoralǎ
o Corpul de clǎdire secundar, care adǎpostește:
- laboratoare informatică conectate la internet :
- 1 AeL ;
- 2 MULTIMEDIA ;
- 3 INFORMATICĂ;
- cabinetlimba franceză conectat la internet ;
- 2 cabinetelimba engleză conectate la internet;
- cabinet de ştiinţe sociale;
- cabinet de istorie-geografie
- cabinet medical;
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- cabinet stomatologic;
o Salǎ de sport, ȋn interiorul areia este amenajatǎ o salǎ fitness și o bază sportivă – 3 terenuri: handbal, baschet, volei;
Dotarea cu calculatoare: numǎr total de calculatoare 119, din care 106 utilizate de elevi
o
1 + 24 calculatoare utilizate în sistem AeL (1 server);
o
48+2 calculatoare în 2 cabinete de informatică;
o
4 calculatoare utilizate de personalul didactic auxiliar: secretariat,contabilitate;
o
1 calculator utilizat de cadrele didactice în sala profesorală;
o
1 calculator utilizat la cabinetul de limbă franceză;
o
27 calculatoare utilizate în cele două cabinete de limbă engleză;
o
1 calculator ,1 video proiector și 1 televizor în cabinetul de fizică;
o
1 calculator, 1 televizor și 1 imprimantă în cabinetul de chimie;
o
1 calculator, 1 imprimantă, 1 televizor și 1 DVD-player în cabinetul de biologie;
o
2 calculatoare destinate activității bibliotecii.
o
1 calculator + 1 videoproiector multimedia 1
o
1 calculator +1 videoproiector multimedia 2
Dotarea modernă mai cuprinde 10 imprimante, 2 scanere, 1 laptop, 7 video-proiectoare, 8 televizoare
Școala este dotatǎ cu centralǎ termicǎ proprie, modernǎ, care deservește cele douǎ clǎdiri ȋn care se organizeazǎ cursurile . Sala de sport este
dotatǎ cu douǎ centrale proprii : una pentru vestiare și una pentru salǎ.
Corpurile de clǎdire ȋn care se desfǎșoarǎ activitatea didactica sunt corespunzǎtoare standardelor de calitate . Materialul didactic existent ,
imbinat cu strategiile de predare- ȋnvǎțare tradiționale, dar și moderne, ajutǎ la realizarea unui ȋnvǎțǎmânt de calitte și eficient
I.3. CULTURA ORGANIZAȚIONALǍ
Cultura educaționalǎ ȋn cadrul Colegiului Național „Dragoș Vodǎ” se caracterizeazǎ prin continuitatea valorilor, credințelor și semnificațiilor,
ȋmpǎrtǎșite de toți membrii instituției, fiind definite prin:
Simboluri:
o Imnul Colegiului Național „Dragoș Vodǎ”
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o Site-ul Colegiului Național „Dragoș Vodǎ”
o Cartea de onoare a Colegiului Național „Dragoș Vodǎ”
Modele:
o Profesori care au predat ȋn instituția noastrǎ
o Panoul cu personalitǎti ale vieții științifice, culturale și sociale:
o Panou cu directorii școlii de la ȋnființare - ȋn 1907 pânǎ ȋn prezent
o Panou cu elevii premianți la fazele nationale și internaționale ale olimpiadelor școlare
Festivitǎți și ceremonii
o Festivitǎțile de deschidere și ȋncheiere ale anului școlar
o Balul Bobocilor ( luna octombrie)
o Spectacolul caritabil de Crǎciun
o Spectacolul prilejuit de sǎrbǎtoarea Dragobetelui ( luna februerie)
o Zilele Colegiului ( luna iunie)
o Concursul Interjudețean de matematicǎ „ Matematica ȋn Bucovina. In memoriam....”( luna februarie)
o Concursul județean de informaticǎ „IT Elite”
o Premierea olimpicilor ( luna iunie)
o Editarea revistelor „Lyceum” și „ Bucovina strǎmoșeascǎ”
o Acordarea titlului „ Elevul anului”
o Cursurile festive pentru absolenții de liceu și gimnaziu
o Ȋntâlniri de promoție
o Sǎrbatori, ȋntǎlniri pentru consolidarea relațiilor colegiale ( excursii, aniversari, sarbǎtorirea unor momente religioase)
Valori și principii
Valorile Colegiului Național „Dragoș Vodǎ” , ca organizație preocupatǎ de realizarea unui ȋnvǎtǎmânt de calitate, care sǎ satisfacǎ la un ȋnalt
nivel cerințele de formare și educare ale tinerilor și nevoile celorlate categorii ale grupului țintǎ sunt:
o calitate
o competenţă
Plan de dezvoltare institutionala 2017-2021
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o
o
o
o
o
o
o

corectitudine
cinste
creativitate
integritate
respect
perseverenţă
responsabilitatea socialǎ

Principiile care conduc activitatea Colegiului Național „Dragoș Vodǎ” sunt:
o Orientarea actului didactic spre o educație complexǎ (formalǎ, nonformalǎ , long life learning)
o Flexibilitate educaționalǎ ȋn contextul descentralizarii sistemului de ȋnvǎțǎmânt
o Acceptarea și valorizarea diversitǎții culturale și susținerea accesului egal la educație
o Cooperare și solidaritate socialǎ prin parteneriat cu familiile elevilor, cu instituții de ȋnvǎțǎmânt, cu comunitatea
I.4. Viziunea scolii
Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” , o şcoală cu tradiţie, modernă şi performantă, ancorată ȋn realităţile societăţii româneşti și europene,
promotoarea unui învățământ de calitate, orientat pe valori, creativitate, cunoștințe fundamentale și specifice.
Misiunea școlii
Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” îşi propune să asigure un nivel ridicat de performanţă şcolară, care să permită absolvenților integrarea
optimă ȋn mediul academic și pe piata muncii.
Colegiul Naţional „Dragoș Vodă” promoveazǎ dezvoltarea calitǎților și aptitudinilor fiecǎrui elev ȋn vederea educǎrii ȋn spiritul muncii, al
cinstei, onestitǎții, construindu-le personalitatea prin dobândirea de cunoștințe de cultura generalǎ, prin formarea de abilitǎti practice ȋn vederea
dezvoltǎrii competențelor cheie și a ȋnsușirii valorilor fundamentale ale culturii nationale si internationale.
Un interes deosebit se acorda pregǎtirii elevilor pentru ȋntelegerea si aplicarea principiilor democratice, a dezvoltarii abilitǎților de
comunicare și relationare, aprecierii valorilor culturale si artistice din patrimoniul universal.
1.5. Oferta educaţională
Forma de desfăşurare a instruirii este: învățământ liceal cursuri de zi.
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TIPUL ȘCOLII

COLEGIU NAȚIONAL

FILIERA

TEORETICĂ

PROFILE/SPECIALIZARI

REAL cu:
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
ȘTIINȚE ALE NATURII

-

PROFIL UMAN cu:
FILOLOGIE INTENSIV- FRANCEZĂ,
ENGLEZĂ
ȘTIINȚE SOCIALE
COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” este o unitate școlară pentru învățământ de masă,
finanțat din resurse publice, adoptând sistemul tradițional de învățământ la forma de zi
-

Predarea se face în limba română
Limbile străine studiate în școală sunt: engleza, franceza şi germana

În școala noastră elevul va beneficia de un învățământ:
– modern, activitatea desfășurîndu-se în laboratoare dotate corespunzător cu acces la comunicații electronice, bazate pe rețea
informațională, pe tehnologii didactice audiovizuale modernizate
– adaptat nevoilor de dezvoltare ale elevilor, comunității locale și naționale ; conform cu cerintele administrației locale, ale vieții sociale și
ale culturii societății noastre românești și europene;
– informatizat prin utilizarea noilor tehnologii informaționale și de comunicare;
– bazat pe un management profesional în toate domeniile funcționale esențiale și prin toate funcțiile manageriale recunoscute.
În școala noastră:
– Elevii beneficiază de pregătire și educare în vederea integrării lor cu succes ȋn ȋnvățământul superior și adaptării la viitoarele schimbări
economice, sociale și culturale;
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– Școala noastră este locul unde fiecare elev își poate dezvolta la maximum capacitățile intelectuale, morale, civice și de lucru în echipă
pentru a se integra în mediul social concurențial.
– Elevii ȋși formează competențele necesare în învățarea permanentă, în vederea adaptării la schimbările rapide din toate domeniile;
– Pentru toți elevii se urmarește formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face față amenințărilor la adresa omului și societății
(violența, imoralitatea, drogurile, etc.). Se garanteaza șansele egale la instruire și educație.
– Demersul nostru educațional, alături de familie și comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualității
umane, formarea personalității autonome și creative a tinerilor ce vor deveni apți pentru integrarea socio-culturală și profesională deplină
într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.
– Școala noastră formează un absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare personală și
profesională.

CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI
ANALIZA MEDIULUI INTERN
Analiza mediului intern se bazează pe:
- rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori;
- rapoartele de autoevaluare a calităţii, anuale, întocmite la nivelul catedrelor;
- concluziile întâlnirilor profesorale la nivelul ariilor curriculare;
- datele statistice anuale privind examenele de absolvire, admitera în învățămîntul superior.
II.1 Resurse curriculare
Clasele IX-XII se pregătesc la cultură generală conform curriculum-ului claselor liceale. Proiectarea curriculum-ului la decizia școlii se
realizează cu consultarea elevilor și părinților.
Punerea în valoare a măiestriei didactice a profesorului se face prin combinarea optimă a factorilor educaționali în dirijarea efectivă a învățării
rezultând astfel curriculum-ul realizat.
Disciplinele opționale studiate ȋn anul școlar 2015-2016 sunt prezentate ȋn Anexa1.
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Analiza SWOT - Resurse curriculare
S
Puncte tari
•Documentarea
şi
aplicarea
corectă a Curriculumului Naţional
la clasă
•Parcurgerea
integrală
a
programelor şcolare pe bază de
planificări adecvate
•Elaborarea CDŞ prin consultare
cu elevii şi părinții
•Atribuirea CDȘ ȋn concordanță
cu opțiunile elevilor
•Adaptarea
personalizată
a
programelor şcolare, exploatarea
corecta a manualelor alternative
ca instrumente de realizare a
obiectivelor curriculare;
• Concordanţa între conţinuturiactivităţi de învăţare-modalităţi
de evaluare;
• Realizarea lecţiilor ţinând cont
de cunoştinţele şi experienţele
anterioare ale elevilor;
• Realizarea de fişe de lucru, fişe
de evaluare, teste-grilă;
•Respectarea programelor școlare
unitare pentru disciplinele din
curriculum-ul
de
baza,
și

W
O
T
Puncte slabe
Oportunitǎți
Amenințǎri
• Formalism în elaborarea
• Cadrul legislativ care susține • Incoerența legislativă;
planificărilor şi a altor documente
trecerea de la un curriculum axat
• Dezechilibrul existent între
interne
pe acumularea de informații la un numărul de ore, conținuturile
•Absenteismul din rândul elevilor.
curriculum centrat pe formarea de programelor și nivelul de
•Nu ȋn toate cazurile proiectarea
competențe;
cunoștiințe și dreprinderi cu care
didactică este adaptată nivelului
elevii intră în liceu.
•
Existența
multor
posibilități
de
elevilor;
•Manuale depăşite şi în număr informare și de formare pentru •Încărcarea
excesivă
a
cadrele didactice;
insuficient pentru toate clasele
programelor şcolare
•Accent pe abordarea teoretică şi • Creșterea gradului de autonomie
•Limite în resursele materiale,
mono-disciplinară
instituțională a școlii;
financiare
şi
informaţionale
• Utilizarea redusă a instruirii
necesare
•
Colaborarea
cu
comunitatea
asistate de calculator în aplicarea
Curriculumului Naţional la clasă locală în vederea realizării • necorelarea cu cerintele de
•Manuale depăşite şi în număr analizei de nevoi și, implicit, a evaluare utilizate pe piata muncii
dezvoltării curriculare
insuficient pentru toate clasele
•Subiectivism
in
evaluarea
nivelului
de
realizare
a
obiectivelor
din
programele
școlare
•necorelarea evaluǎrii curente cu
evaluarile sumative la obiectele la
care se sustin examene nationale
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elaborarea de programe în
concordanță
cu
prevederile
metodologice pentru curriculumul la decizia școlii ;
•Existența manualelor utilizate în
activitățile curente cu elevii;
•Existența
unor
materiale
complementare pentru elevi și
profesori;
•Existențǎ abonamentelor anuale
la revistele „Evrika” și „ Gazeta
matematicǎ”.
II. 2 Activităţi extracurriculare şi extraşcolare
La nivelul Colegiului Naţional „Dragoș Vodǎ”, cele mai importante categorii de activităţi organizate şi desfăşurate pentru elevi în regim
extracurricular şi extraşcolar sunt:
1) Cercuri extracurriculare organizate la nivelul de 1-2 ore pe săptămână în scopul educării diferenţiate a elevilor cu performanţe şcolare deosebite.
Având în vedere orientarea specifică a Colegiului Naţional „Dragoș Vodǎ” şi interesele exprimate de elevi, părinţi şi cadre didactice, sunt
organizate anual cercuri : cercul de robotica, cercul de dezbateri, cercul de lecturǎ
2) Activităţi sportive – organizate în regim extracurricular pentru susţinerea unei dezvoltări armonioase a elevilor şi pentru îmbunătăţirea stării lor
de sănătate (fotbal, baschet, handbal, tenis de masă). La nivel extraşcolar, activităţile sportive sunt susţinute prin organizarea de concursuri şi
competiţii sportive;
3) Activitatea redacţională a elevilor este organizată sub coordonarea cadrelor didactice şi a bibliotecarei. Apariţia Revistei „Lyceum” și „Bucovina
strǎmoșeascǎ” sunt o realǎ reuşită .
4) Activităţile extraşcolare de tip cultural sunt organizate cu sprijinul Consiliului Școlar al Elevilor şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi
includ anual: Balul Bobocilor, Spectacol caritabil de Crǎciun, Spectacol prilejuit de sǎrbǎtoarea Dragobetelui, sǎrbǎtoarea absolvenților, spectacole
de teatru şi concerte susţinute de elevi
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5) Pentru promovarea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite, se organizează anual în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Suceava şi cu finanţare de la Consiliul Local al municipiului: Concursul interjudeţean de matematică „ Matematica ȋn Bucovina. In memoriam....”,
și Concursul „IT Elite”.
6) Parteneriatele locale, naţionale şi internaţionale sunt în atenţia elevilor şi profesorilor din CNDV. Performanţa academică este realizată şi prin
parteneriate cu Universităţile din Cluj-Napoca,Suceava, Iași prin participare la activităţi comune şi prin informarea periodică a elevilor din clasele
terminale a liceului despre noutăţile din aceste universităţi.
7) Anual sunt organizate excursii tematice în ţară
8) Colegiul Naţional „Dragoș Vodǎ” a participat de la iniţiere la Strategia Naţională de Acţiune Comunitară şi au fost organizate şi desfăşurate
anual activităţi specifice de către elevi, sub coordonarea catedrei de ştiinţe socio-umane, în colaborare cu comunitatea locală.
9) Programul „ Şcoala altfel” s-a bucurat de realizarea unor activităţi diverse şi foarte atractive cu participarea largă a elevilor din toate clasele şi a
cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar( bibliotecar, informatician, laborante)
10) Sub atenta organizare şi coordonare a Coordonatorului de Proiecte educative Şcolare şi Extracurriculare se organizează un număr mare de
activităţi în colaborare cu ONG-uri cu o tematică diversă de mare actualitate şi cu mare atractivitate pentru elevi.
Analiza SWOT a domeniului - Activităţi extracurriculare şi extraşcolare
Puncte tari
•
Interes deosebit din partea
unui număr important de elevi şi
cadre didactice pentru derularea
de activităţi extracurriculare şi
extraşcolare
•
Stabilitatea
ofertei
extracurriculare, fundamentată pe
nevoi identificate la nivelul
elevilor
•
Organizarea de activităţi
extracurriculare
destinate
completării educaţiei şi formării

Puncte slabe
- Programul încărcat al elevilor
(număr mare de ore pe săptămână)
- Distribuţie inegală a interesului
la nivelul elevilor, diriginţilor şi
părinţilor
- Absenţa unui cadru instituţional
adecvat
(protocoale)
privind
colaborarea cu instituţiile de
cultură şi artă de la nivel local
- Deficienţe în desfăşurarea
anumitor activităţi datorită lipsei
resurselor financiare necesare
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Oportunitǎți
-Susţinere din partea comunităţii
locale (autorităţi publice, părinţi,
alţi actori) pentru activităţile
extracurriculare şi extraşcolare, în
special
cele
care
implică
colaborarea cu comunitatea

Amenințǎri
-Limite în asigurarea resurselor
financiare necesare organizării şi
desfăşurării
de
activităţi
extracurriculare şi extraşcolare
- Lipsa de interes a instituţiilor de
cultură şi artă în realizarea unui
cadru instituţional de colaborare
- Existenţa unor oferte locale cu unităţile de învăţământ
limitate
privind
activităţile
educative pentru elevi
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profesionale a elevilor
•
Disponibilitate ridicată din
partea elevilor pentru participare
la asfel de activităţi

II.3. Reurse umane
II.3.1. Elevi
Numǎrul de elevi rǎmași ȋnscriși la sfǎrșitul anului școlar 2015-2016 a fost de 685 din care:
 60 la ȋnvǎțǎmântul gimnazial
 625 la ȋnvǎțǎmântul liceal.
Situația la ȋnvǎțǎturǎ la sfârșitul anului școlar 2015-2016:
o Procentul d promovare pe cicluri de ȋnvǎțǎmânt:
- VI- VIII : 100%
- IX- XII : 98,54%
o Rezultatele la EVALUAREA NAȚIONALǍ, anul scolar 2015-2016 : din cei 25 elevi absolvenți ai clasei a VIII -a , toți au susținut
examenul de Evaluare nationalǎ , distribuția mediilor fiind urmǎtoarea:

Nr
total
elevi

Nr. elevi care Nr
au susținut
elevi
proba

3-4,99

5-5,99

6-6,99

absenți

Disciplina
Limba

Note

și
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7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

literatura
românǎ

25

25

0

0

6

4

6

5

3

1

Matematica

25

25

0

4

3

4

8

2

4

0

Rezultatele la BACALAUREAT: Situația rezultatelor la examenul de bacalaureat 2016 este prezentatǎ ȋn tabelul de mai jos .

Sesiunea
2016

Din care cu
Numar
medii:
Nr
Nr.
Nr.
Nr. elevi de
elevi
elevi
elevi
eliminati candidati
5
inscrisi prezenti
reusiti
<5
respinsi
5.99
175

175

0

19

9

10

156

Din care cu medii:
6
- 7
- 8
- 9
10
6.99
7.99
8.99
9.99
37
35
54
30
0

Activitatea de performanțǎ
Colegiul nostru promoveazǎ și susține ȋn mod constant excelența, atât ȋn activitatea elevilor cât și ȋn activitatea cadrelor didcatice.Anual , la
festivitatea de ȋncheiere a anului școlar sunt premiați elevii care au obținut rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele școlare , dar și elevii
care s-au implicat ȋn mod deosebit ȋn organizarea unor concursuri organizate ȋn cadrul colegiului sau ȋn activitǎți extrascolare. Premiile sunt
acordate de cǎtre Asociația de pǎrinți „Dragoș Vodǎ” sau din fonduri obținute prin sponsorizǎri.
Ȋn anul școlar 2015-2016 s-au obținut urmǎtoarele rezultate:
Concursuri școlare- etapa naționalǎ
– Titlul de LAUREAT a Concursului National de reviste școlare - revista „ Lyceum”
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– Premiul al II- lea – Concursul LicArt , secțiunea poezie
Olimpiade– etapa județeanǎ
– 2 premii 3
– 12 mențiuni
Concursuri școlare din CAEN- etapa județeanǎ:
– 1 premiu 1 – Concursul național „Ȋmpreunǎ”
o 1 premiu 3 – Concursul de culturǎ și civilizație româneascǎ
Concursuri școlare regionale și județene : numeroase premii obținute atât de elevii din ȋnvǎțǎmântul gimnazial , cât și cei din ȋnvǎțǎmântul
liceal.
Analiza SWOT - Elevi
Puncte tari
-elevi cu potențial intelectual la
nivelul
cerințelor
impusede
profilul școlii
-Dorința de implicare ȋn activitǎți
extrascolare
-Acordarea de burse
-Spirit competițional demonstrat
prin participarea și rezultatele
obținute
la
concursuri
și
olimpiade
-Din ce in ce mai interesați de
propria formare
-Promovabilitatea la examenul de
bacalaureat
- Promovarea la examenul de
Evaluare Naționalǎ
- Implicarea unui număr mare de

Puncte slabe
-lipsa motivației ȋnvǎțǎrii
-lipsa unor deprinderi de activitate
intelectualǎ
-anumite carente de comunicare
elevi-pǎrinți, profesori-elevi
-Numărul ridicat de absenţe şi
selectivitatea studiului, în special
în anii terminali de liceu
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Oportunitǎți
-Posibilitatea recunoaterii in UE a
diplomelor de studiu obținute ȋn
România
-Dorința pǎrinților de a fi
parteneri a școlii ȋn derularea
procesului de ȋnvațare
-Participari la programe europene
-Obținerea atestatului ECDL
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Amenințǎri
-Dezvoltarea haoticǎ a pietii
muncii, care aduce o anumitǎ
nesiguranța ȋn inserția socioprofesionalǎ a tinerilor
-Lipsa
perspectivei
pentru
absolvenți
-Depresia demografică
-Deficienţe în procesul de selecţie
şi repartizare a elevilor în liceu

elevi în activităţi extracurriculare;
- rezultate bune ȋn cadrul
concursurilor şcolare,;
- Procentul mare de elevi cu medii
peste 8 în anul şcolar 2015-2016
II.3.2 Personal didactic , didactic auxiliar și nedidactic
Ȋn anul școlar 2015-2016 , ȋn cadrul colegiului au funcționat :
Cadre didactice titulare - 35, din care :
 3 cu doctorat
 3 doctoranzi
 23 cu gradul didactic 1
 4 cu gradul didactic 2
 2 cu definitivat
Personal didactic auxiliar - 8, din care:
 secretar -2
 contabil – 2
 bibliotecar – 1
 inginer de sistem – 1
 laboranți - 2
Personal nedidactic 12 , din care:
 Ingrijitori : 5
 Muncitori: 2
 Paznici: 3
 Fochiști : 2
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Analiza SWOT a domeniului CADRE DIDACTICE
Puncte tari
-Profesionalismul
corpului
didactic
-Profesorii garantează egalitatea
şanselor pentru toți elevii
-Grade didactice obținute la timp
-Doctori și doctoranzi
-metodiști ai ISJ
-Formatori
-Cu stagii de perfecționare ȋn
strǎinǎtate
-cu abilitǎți de operare pe
calculator
-Cunoașterea cel puțin a unei
limbi de circulație internaționalǎ
-Stabilitate și continuitate la
catedrǎ
-Dorința de formare continuǎ
-Formarea
profesorilor
prin
proiecte europene Erasmus +

Puncte slabe
Repartiţie
neuniformă
a
iniţiativei
şi
implicării
personalului în problemele unităţii
de învăţământ
-Conservatorismul unor cadre
didactice
-neadaptarea
metodelor
de
predare-ȋnvǎțare-evaluare
la
nevoile elevilor de către unii
profesori
-folosirea insuficientǎ a resurselor
materiale aflate ȋn dotarea școlii
- Imposibilitatea recompensării
profesorilor cu rezultate deosebite
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Oportunitǎți
- oferte de formare continua
-aprecierea școlii de cǎtre pǎrinți
și comunitatea localǎ
-Strategie
coerentă
privind
dezvoltarea reţelei şcolare la nivel
local
- Poziţie tradiţional bine stabilită
în ierarhia ofertei educaţionale
locale, cu efect direct asupra
cererii
- Existenţa resurselor necesare
pentru formare continuă
- Implicarea unităţii de învăţământ
în procesul de selecţie şi angajare
a personalului didactic titular
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Amenințǎri
-migrația fortei de muncǎ din
ȋnvǎțǎmânt,
ȋn
special
la
disciplinele TIC și Informaticǎ
-rezistența la schimbare
-cadre
didactice tinere ,
insuficient pregǎtite pentru o
cariera didactica
- Lipsa de atractivitate a carierei
didactice

II.3. RESURSE MATERIALE
II.3.1. CONSTRUCŢIA ŞCOLARĂ
Vechimea şi calitatea construcţiei:
Anul în care a fost dată în folosinţă: 1934
Construcţie din: cărămidă
Anul ultimei reparaţii capitale: 2007
Unitatea funcţionează în: clădire cu destinaţie de şcoală
Construcţia găzduieşte: numai unitatea şcolară
Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare:
 număr total de clădiri: 3
 număr de clădiri care găzduiesc spaţii de învăţământ: 2
 săli de sport: 1
Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii:
Spaţii de învăţământ:
 săli de clasă: 24
 laboratoare: 8
 cabinete: 5
 sală de sport:1
Spaţii auxiliare:
cancelarie
sală de bibliotecă
secretariat
contabilitate
cabinet director
seră didactică înființată în anul 1961, cu exemplare rare;
parc dendrologic înființat în anul 1957 prin decretul- MAN nr. 257/1956 și Ord.163/20 septembrie al Ministrului Învățământului.
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Utilităţi:
Curent electric:
 în localitate: DA
 în şcoală: DA
Apă:
 în localitate: Reţea stradală
 în şcoală: 1. Din reţea 2. Din reţeaua stradală în clădire
Grup sanitar:
 cu apă curentă: DA
Canalizare:
 în localitate: reţea stradală
 în şcoală: conectată la reţeaua stradală
Sistem de încălzire:
 în localitate: nu există
 în şcoală:centrală termică
Telefon:
 în localitate: DA
 în şcoală DA
Elemente de dotare:
Starea mobilierului şcolar: stare bună
Bibliotecă şcolară:
 existenţa bibliotecii şcolare: DA
 număr de volume: 43720
Dotarea cu calculatoare:
 număr total de calculatoare: 115
 număr de calculatoare utilizate de elevi: 110
 utilizarea calculatorului de către administraţia şcolii: DA
 există conectare la Internet: DA
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Dotarea cu copiatoare:
 număr de copiatoare: 4
Gradul de încărcare a şcolii:
Indicele de ocupare (raportul dintre numărul claselor de elevi din învăţământul de zi/specificul ariei curriculare şi numărul sălilor de
clasă/laboratoare din şcoală, în stare de funcţionare) - 80%
Numărul de schimburi pe zi în care funcţionează şcoala-un singur schimb
Gradul de utilizare a cabinetelor, laboratoarelor: 100%
Calitatea spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă şcolară:
Respectarea spaţiului şcolar prevăzut de normative: DA
Condiţii de iluminat: iluminare electrică
Condiţii de încălzire: bune
Calitatea mobilierului şcolar: bună
II.3.2. Biblioteca Colegiului Naţional „Dragoș Voda”

Considerată ca o resursă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii educaţie oferite elevilor, biblioteca a constituie un obiectiv prioritar în dezvoltarea
instituţională pe termen scurt şi mediu
1) Fondul de carte, aproximativ 43000 volume, este organizate în colecţii, conform clasificării zecimale universale, fiind asigurat accesul liber la
raft pentru 95% dintre documentele de bibliotecă, restul de 5 % este reprezentat de colecţia de carte veche.
2) Ȋn biblioteca sunt disponibile pentru activitatea de informare şi documentare a elevilor 2 calculatoare cu acces la internet.
3) Acces liber şi gratuit la documente. Înscrierea se face pe baza buletinului de identitate şi a carnetului sau legitimaţiei de elev. Accesul în sala de
lectură se obţine prin prezentarea carnetului sau a legitimaţiei de elev .
4) Împrumut la domiciliu pentru cititorii înscrişi la bibliotecă. Nu se împrumută la domiciliu: lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, albume
de artă, atlase, unicate etc.), publicaţiile aflate în fondul documentar, ziare şi ultimul număr din reviste. În funcţie de categoria de cititori, pot fi
Plan de dezvoltare institutionala 2017-2021

Pagina 24

împrumutate cărţi şi publicaţii periodice (în afara celor rezervate pentru consultarea pe loc) pe diferite intervale de timp, conform regulamentului
intern.

Analiza SWOT a domeniului RESURSE MATERIALE
Puncte tari
• Existenţa
cabinetelor
de
specialitate, utilizate doar în
scopurile pentru care au fost
înființate;
• Fondul de carte al bibliotecii
proprii este îmbogăţit anual.
• Achiziţionarea de camere video
pentru asigurarea securităţii;
• Existenţa resurselor materiale
care sprijină procesul de învăţare,
însoţite de instrucţiuni
de
funcţionare clare, uşor de înţeles;
• Elevii au acces la mijloacele
didactice de care dispune școala;
• Mijloacele
didactice
de
învăţare şi spaţiile aferente permit
tuturor elevilor să participe
integral sau pe grupe la procesul
de învăţare;
• Existenţa
soft-urilor
educaţionale;
• Acces gratuit la internet

Oportunitǎți
-Cadrul legislativ ce permite
- Evidență
informatizată
a realizarea
fondurilor
fondului de carte al bibliotecii
extrabugetare
-Depǎsirea moralǎ si fizicǎ a unor -Implicarea școlii în competiții
materiale didactice
naționale stimulează participarea
-Insuficiența resurselor financiare cadrelor didactice și elevilor la
-Neexploatarea
suficientǎ
a modernizarea și îmbogațirea bazei
resurselor existente ( stația radio) materiale
-starea terenurilor de sport
- Programe europene de finanțare
-starea
acoperișului
clǎdirii
principale
-Distribuţie inegală a iniţiativei la
nivelul personalului, elevilor şi
părinţilor privind dezvoltarea şi
conservarea bazei materiale
- Insuficientă utilizare în procesul
didactic a materialelor existente
- 20% din mobilierul şcolar în
stare necorespunzătoare
Puncte slabe
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Amenințǎri
-Deteriorarea mediului economic
ar putea reprezenta o amenințare
pentru stabilitatea financiară a
unității școlare
-Creșterea costurilor la energie
-Sistem legislativ extrem de
complicat și restrictiv
-Limite în asigurarea resurselor
financiare necesare finalizării
unor proiecte
- Capacitate instituţională redusă
în managementul de proiect
- Modificări frecvente ale
legislaţiei
- Mediu financiar rigid şi ostil
- Uzura morală rapidă a tehnicii
de calcul

• Sistem de incalzire propriu
• Cabinet
de
consiliere
psihopedagogicǎ
• Stație radio
• Venituri proprii obținute din
ȋnchirierea unor spatii

III. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
III.1 Profil geografic și demografic
Municipiul Câmpulung Moldovenesc este situat ȋn județul Suceava , în regiunea nord-est a României. Regiunea Nord-Est are o populație totală
de 3.914.518, fiind astfel cea mai populată regiune a țării. Densitatea este de 99,71/km², mai ridicată decât media pe țară, de 91,3/km². (49,7%)
dintre locuitori sunt de sex masculin, iar (50,3%) sunt de sex feminin. Românii reprezintă 97,9% din populație, cea mai importantă minoritate fiind
rromii, reprezentând 1,2 % din populație.Nord-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998. Ca și celelalte regiuni de dezvoltare, nu
are puteri administrative, funcțiile sale principale fiind coordonarea proiectelor de dezvoltare regională și absorbția fondurilor de la Uniunea
Europeană. Conține șase județe ce fac parte din regiunea istorică Moldova: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la orizontul anului 2025 indică o reducere a populaţiei judeţului Suceava
faţă de 2005 cu 10,7 mii locuitori (-1,5%). Față de anul 2007, populaţia județului Suceava a înregistrat o creştere cu 8507 persoane (+1,01%).
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III.2. Analiza PESTE
III.2.1.CONTEXTUL POLITIC:
Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ, iar politica educaţională la
nivel regional şi local este în favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră; de asemenea contextul actual politic al
României, ca membră a Uniunii Europene, asigură mobilitatea cadrelor didactice în spaţiul european şi nu numai, reflectată în deschiderea oferită
şcolilor de către M.E.N.C.S. POCU de a accesa programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane şi financiare
.
În urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ,
răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor şcolii, fiind deschisă unui dialog constructiv.

Factori favorabili
o Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 cumodificările şi
completările ulterioare;
o Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoală. 16
indicatori ai calităţii –
Comisia Europeană, Bruxelles, mai
2000;
o Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară,
Parlamentul
European şi Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles, februarie
2001;
o Obiective strategice europene în domeniul educaţiei şi formării
profesionale – M.ED.C., mai 2005;
o Programul de Educaţie şi Formare pe Parcursul Întregii Vieţii
2014-2020 Erasmus +
o Organismul intermediar POSDRU – Instrumente Structurale ale
Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene,
2007-2013;
o Raport Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor,
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Factori nefavorabili
o
o

Valorificare insuficientă a oportunităţilor oferite de programele
comunitare /Erasmus +;
Măsurile de reducere a cheltuielilor
guvernamentale
concretizate prin reducerea numărului de posturi, mai ales în
sectorul administrativ
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o

o

o
o
o
o
o
o

creativităţii şi inovării, Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles,
13 ianuarie 2010;
Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar
aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 martie
2005;
Convenţia O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în data de 13
decembrie 2006 şi semnată de România în data de 27 iulie 2007.
Programul de Guvernare– Politica în domeniul educaţiei;
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României;
Strategia de la Lisabona, Comisia Europeană, 2001 (Educaţie
şi formare profesională, 2010);
Declaraţia de la Copenhaga, 2000 ;
Continuarea
procesului de descentralizare, prin întărirea
rolului şcolilor în ceea ce priveşte selecţia şi alocarea resurselor;
La nivel local sunt de menţionat priorităţile Consiliului Local şi
Judeţean cu privire la învăţământul sucevean şi sprijin financiar
guvernamental pentru investiţii în domeniul educaţiei;

III.2.2.Contextul ECONOMIC:
Din punct de vedere economic – situaţia este satisfăcătoare, chiar dacă nu toţi părinţii au locuri de muncă stabile, situaţia lor nu pune probleme mari
privind şcolarizarea, oferta educaţională a şcolii răspunzând în mare parte cerinţelor de pe piaţa muncii; ca partener al UE, începând cu anul 2007,
România beneficiază de alocări financiare din partea Uniunii Europene, din fonduri structurale.
Factori favorabili
o

o

Posibilitatea obţinerii unor resurse extrabugetare din
programe de finanţare realizate prin derularea unor proiecte
în parteneriat;
Aplicarea a programelor naţionale „200 Euro” şi „Bani de
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Factori nefavorabili
o
o
o

Nivelul mediu şi mic al veniturilor familiale
Preţ ridicat al rechizitelor, materialelor didactice, etc;
Câmpulung Moldovenesc este un municipiu cu resurse
economice limitate;
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o
o
o
o

Liceu”;
Posibilitatea decontării navetei cadrelor didactice
Decontarea navetei elevilor
Asigurarea burselor sociale, de studiu, de merit, de
excelență;
Unitatea şcolară realizează venituri proprii reduse, prin
ȋnchirierea unor spații

o

Migraţia internaţională a forţei de muncă cu riscuri majore de
abandon/eşec şcolar al copiilor rămaşi fără supraveghere
parentală;

III.2.3. Contextul SOCIAL
Se poate spune ca situaţia este bună, legătura familiilor cu problemele şcolii a fost permanent în atenţia colectivului de cadre didactice; în cadrul
şcolii, există un mod de abordare obiectiv şi realist a problemelor sociale (şomaj, delincvenţă etc.), astfel încât poziţia managerilor şi a colectivului
de profesori faţă de problematica educaţiei este că aceasta trebuie să devină un mijloc de promovare socială..

Factori favorabili
o

o
o

o

o

Factori nefavorabili

Primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor din zona Câmpulung o
Moldovenesc la intrarea în liceu sunt pentru specializările
colegiului nostru ;
o
Acordarea de burse şcolare;
Sprijinirea elevilor cu venituri reduse prin
alocarea o
sumelor
necesare transportului din localitatea de domiciliu la
unitatea de învăţământ.
Un număr însemnat de familii au plecat la muncă în străinătate,
dar se observă o tendinţă de creştere a numărului familiilor care
se întorc acasă
Datorită profesionalismului cadrelor didactice ,unitatea noastră
şcolara este solicitată pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a
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Numărul mare de elevi navetişti (peste 40% din numărul elevilor
şcolii)
În zonă delincvenţa juvenilă este redusă, dar s-au semnalat cazuri şi
există riscuri din exteriorul colegiului.
Interes scăzut al agenţilor economici pentru sponsorizări şi donaţii
făcute către instituţii de învăţământ;
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III.2.4. Contextul TEHNOLOGIC
Tehnologicul – se oglindeşte într-o desfăşurare bună a procesului instructiv - educativ, şcoala oferă baza materiala şi condiţii specifice pentru
realizarea unei instruiri adecvată nevoilor tânărului, pentru formarea sa (resursele financiare, din păcate, nu răspund întotdeauna cerinţelor şcolii
pentru o reală dezvoltare şi desăvârşire a capacităţilor tânărului de azi, ca reprezentat al societăţii de mâine!).
Factori favorabili
o
o
o
o
o
o
o

Posibilitatea folosirii tehnologiilor multimedia şi a Internetului
pentru a îmbunătăţi calitatea învăţării;
Implementarea în anii şcolari anteriori a pachetului de
programe Asistent Educaţional pentru Liceu – AEL
Număr mare de cadre didactice care au urmat programe de
formare / perfectionare în vederea utilizării TIC
Număr mare de catedre didactice care utilizează calculatorul şi
programe informatizate în procesul de predare – învăţare.
Creşterea rolului tehnologiilor informatice şi de comunicare în
toate domeniile;
Crearea şi utilizarea unei baze naţionale de date referitoare la
educaţie (SIIIR)
Şcoala a fost acredidată în vederea susţinerii examenului pentru
obţinerea Permisului European de Conducere a Calculatoeului
(ECDL)

Factori nefavorabili
o

Insuficienţa pregătire a populaţiei de pentru utilizarea
programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft
Office);

.

III.2.5. Contextul ECOLOGIC
La nivel naţional, s-a inclus printre domeniile prioritare programul de protecţie a mediului şi creşterea calităţii vieţii.. Nivelul de poluare este în
creştere. Însă există preocupări pentru programele de protecţia mediului şi conservarea florei şi faunei în toate zonele țării. Astfel, educaţia
ecologică trebuie să devină o prioritate şi o componentă activă în educarea tinerei generaţii.
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CAPITOLUL IV. Elaborarea STRATEGIEI dezvoltării instituţionale în perioada 2017-2021
Ca urmare a analizei mediului extern şi a mediului intern al şcolii se desprind următoarele aspecte principale care necesită dezvoltare:
• Atragerea şi implicarea elevilor într-o măsură mai mare în procesul de învăţământ prin utilizarea unor metode de predare şi evaluare centrate pe
elev;
• Utilizarea eficientă a bazei materiale de care dispune şcoala;
• Creşterea motivaţiei elevilor pentru a participa la activităţi extraşcolare şi de educaţie durabilă;
• Implicarea mai mare a părinţilor în viaţa şcolii;
• Creşterea calităţii procesului de învăţământ cu implicarea responsabilă a tuturor factorilor, beneficiari direcţi, indirecţi şi prestatori de servicii
educaţionale;
• Continuarea implicării şcolii în derularea de proiecte şi parteneriate;
• Asigurarea de şanse egale pentru toţi elevii şcolii;
• Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;
• Întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii ( Corp A ) şi a resurselor materiale;
• Identificarea de noi surse de finanţare, inclusiv nerambursabile;
• Prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, a violenţei şcolare şi a absenteismului prin derularea de programe de consiliere şi sprijin în favoarea
familiilor/elevilor;
• Orientarea şi consilierea privind cariera;
• Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii locale şi zonale
IV.1. Țintele strategice
T1. Promovarea și implementarea unui proces instructiv –educativ bazat pe nevoile individuale de dezvoltatre ale elevilor, ȋn vederea asigurării
egalitătii de șanse tututror elevilor, care sa aiba drept finalitate dezvoltarea la elevi a competențelor cheie
T.2.Formarea continuă a cadrelor didactice ȋn vederea utilizării metodelor activ-participative și a strategiilor didactice moderne, a implementării
unui management performant al clasei ;
T3..Adaptarea managementului instituțional ȋn scopul eficientizării activităților , ȋn corelație cu propunerile și nevoile exprimate de beneficiari.
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T4. Asigurarea condițiilor optime de studiu și de sigurantă necesare desfăsurării unui proces instructiv-educativ performant și a creștererii calității
actului didactic
T.5 Diversificarea activităților educative școlare și extrascolare , orientate spre dezvoltarea armonioasa a personalității elevilor, bazate pe activități
de voluntariat , pe derularea de proiecte și parteneriate educationale locale, naționale și europene, ȋn scopul educării elevilor pentru cetațenie
europeană.

ŢINTA 1

Promovarea și implementarea unui proces instructiv – educativ bazat pe nevoile individuale de dezvoltatre ale elevilor, ȋn vederea
asigurării egalitătii de șanse tututror elevilor, care sa aiba drept finalitate dezvoltarea la elevi a competențelor cheie

Motivarea alegerii ţintei :
1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educația și formarea profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea
competențelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.
2. Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului și a proiectării didactice.
3. Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregătit pentru o treaptă superioară în
educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simți competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societății.
4. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională, metodele activ-participative.
5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățita în domeniul asigurării și evaluării calității educației.
Resurse strategice:
- Resurse umane: cadre didactice, elevi, parinți, autorități locale;
- Resurse materiale și financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curricular,
manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaționale); materiale didactice specifice
disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotica și consumabile;
- Resursele informaționale reprezinta legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
- Resurse de experiență și expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii,
metodiști, formatori si, daca este cazul, experți din exterior ;
- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare durabile
și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI ;
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-

Resurse de autoritate și putere : ISJ, MEN, primărie, Consiliu local .

OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea
curriculară
• Cunoașterea de către cadrele
didactice a documentelor de politică
educațională elaborate extern și
intern (MEN, ISJ, școală) și
implementarea lor prin planurile
specifice ale catedrelor, comisiilor de
specialitate;
• Implementarea curriculum-ului
școlar,prin parcurgerea integrală a
programei și a C.D.Ș. utilizând cele
mai eficiente mijloace și metode
pentru stimularea interesului elevilor;
•
Valorificarea
rezultatelor
evaluărilor în proiectarea demersului
didactic
• Adaptare şi planificare coerentă
conţinuturi, competenţe, metode
vizând creşterea atractivităţii orelor;
•
Adaptarea
şi
planificarea
conţinuturilor pentru a răspunde
nevoilor elevilor cu CES;
• Diversificarea ofertei de opționale,
prin propunerea unui curriculum
atractiv, ȋn concordanță cuinteresele
și nevoile de dezvoltare ale elevilor

Devoltarea bazei
materiale și atragerea
de resurse financiare
•
Modernizării
dotării
materialea colegiului ;
• Îmbogațirea fondului de
carte
• Atragerea de fonduri prin
Consiliul Reprezentativ al
Părinților
• Implicarea activă a tuturor
cadrelor didactice în găsirea
de sponsori pentru derularea
de activități educative
•Introducerea,
la
toate
nivelele, a Catalogului online
• Promovarea şi susţinerea
performanţelor
înalte
(recompense,
finanţare
concursuri şi competiţii)
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Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea
relațiilor comunitare

• Perfecţionarea cadrelor didactice ȋn
scopul utilizarii
și eficientizarii
metodelor
de
predare
activeparticipative, pentru inițierea și
dezvoltarea
de
proiecte
din
perspectiva unei educații de calitate și
durabile;
• Îmbunătăţirea frecvenţei şi calităţii
activităţilor metodice şi ştiinţifice la
nivelul catedrelor de specialitate
• Pregătirea elevilor capabili de
performanță în vederea participării lor
la concursuri și olimpiade școlare;
• Implicarea elevilor în vederea
responsabilizării
individuale
și
colective prin activități curriculare
și prin participare activă la activitățile
școlii;
•
Implicarea elevilor cu CES în
activităţile şcolare şi extraşcolare;
• Implicarea elevilor în vederea
responsabilizării
individuale
și
colective privind educația pentru
dezvoltare școlară durabilă;
•
Promovarea
învățării
prin

•Promovarea activităților școlii
lor în comunitate prin organizarea
de
activități,
prezentarea
rezultatelor în revista școlii, siteul scolii, site-uri locale, etc.
•
Reconsiderarea
ofertei
educaționale în funcție de nevoile
specifice ale comunității și
resurselor de care dispune școala.
• Stabilirea/revizuirea relaţiilor de
parteneriat cu instituţii locale de
învăţământ, cultură şi artă vizând
organizarea
de
activităţi
complementare/
motivatoare
studiului (Ziua Porţilor Deschise,
simpozioane etc.)
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• Colaborarea și cooperare cu
autoritățile locale , cu partenerii
locali și județeni implicați în actul
educațional, în școpul derularii de
proiecte și programe de dezvoltare
școlară
•
Accentuarea
rolului
şi
responsabilităţii părinţilor în

implicarea activ-participativă

monitorizarea participării elevilor
la activităţi)

Rezultate aşteptate:
• Toate cadrele didactice vor realiza proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educațională;
• Creșterea interesului pentru ore a tuturor elevilor, inclusiv a celor cu CES, măsurată în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de
promovabilitate și creșterea mediei generale/ clasă;
• Rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională și bacalaureat
• Atingerea procentului de 100 % a absolvenților cu diplomă de bacalaureat care continua studiile în învățământul superior;
• Cresterea gradului de satisfactie a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare;
• Creșterea numărului elevilor premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale, la mai multe discipline școlare.

ŢINTA 2

Formarea continuă a cadrelor didactice ȋn vederea utilizării
implementării unui management performant al clasei ;

metodelor activ-participative și

a strategiilor didactice moderne, a

Motivarea alegerii ţintei :
1. Toate cadrele didactice au obligaţia morală și profesională de a accesa periodic programe de formare continuă;

2. Desfășurarea de activităţi instructiv - educative atractive pentru elevi;
3. Formarea la elevi a unei personalităţi armonioase, autonome și creative prin dezvoltarea managementului pozitiv al clasei de elevi;
4. Eficientizarea activității comisiei pentru perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;
Resurse strategice:
- Resurse umane: cadre didactice, elevi, autorităţi locale;
- Resurse materiale și financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educaţionale;materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică și
consumabile;
- Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site CCD, site ISJ SV;
- Resurse de experienţă și expertiză: echipa managerială, consilier educativ, responsabilI de comisii, experţi din exterior ;
- Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi finalizarea programelor de formare și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI
- Resurse de autoritate și putere : ISJ SV, MEN, primărie, consiliul local .
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OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea
curriculară
• Perfecționarea tuturor cadrelor
didactice
ȋn
scopul
aplicarii
metodelor active-participative , a
tehnicilor noi de predare- învăţare –
evaluare,dar și pentru revalorificarea
metodelor clasice- tradiţionale
•
Proiectarea
responsabilă
a
activitaţilor
pentru
saptămâna
"Şcoala Altfel", în vederea implicării
elevilor în activităţi de voluntariat

Devoltarea bazei
materiale și atragerea
de resurse financiare
•Îmbunătăţirea bazei materiale cu
mijloace didactice moderne;
• Prevederea și alocarea ȋn cadrul
bugetelor anuale a sumelor necesare
formarii
cadrelor didactice , a
personalului didactic auxiliar și
nedidactic, în funcţie de necesităţile
de formare ale personalului şcolii
• Accesarea de fonduri europene
prin programul Erasmus+ , KA 1, ȋn
scopul participării cadrelor didactice
la activități de formare ȋn cadrul
UE.

Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea
relațiilor comunitare

• Ȋntocmirea unui program de
formare continuă a întregului
personal
al
şcolii,
în
conformitate cu prevederile
legale (acumularea celor 90
credite la 5 ani);

•Popularizarea
ofertelor
de
formare ale CCD şi a altor
instituţii care realizează astfel de
activităţi
•
Diseminarea
rezultatelor
activităţilor de formare

Rezultate aşteptate:
• Cadrele didactice identifică nevoile de formare în conformitate cu interesele elevilor și ale comunităţii şcolare, dar și în funcție de
aspirațiile personale, în perspectiva îndeplinirii misiunii școlii;
• Acumularea de către cadrele didactice a celor 90 de credite transferabile obligatorii, conform LEN;
• Creșterea caracterului practic aplicativ al orelor, ca urmare a participării la cursuri deformare continuă;
• Inscrierea la gradele didactice în intervalul de timp minim permis de legislația în vigoare;
ŢINTA 3

Adaptarea managementului
beneficiari.

instituțional ȋn scopul

eficientizării activităților , ȋn corelație cu propunerile și nevoile exprimate de

Motivarea alegerii țintei:
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1. Legislaţia în domeniul educaţiei și recomandările privind corelarea obiectivelor reformei naţionale și locale;
2. Implementarea unui leadership modern, orientat spre susținerea și promovarea valorilor școlii, având ca scop crearea condiţiilor

pentru dezvoltarea culturii organizaţionale a colegiului;
3. Colaborarea eficientă cu membrii Consiliului elevilor pentru transparentizarea deciziilor;
4. Abordarea diferenţiată a procesului de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţă etnică, religioasă sau de
altă natură, prin promovarea unui învăţământ incluziv;
Resurse strategice:

- Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinţi, autorităţi locale;
- Resurse materiale și financiare: documente specifice managementului școlii, mapele comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică și

consumabile;
- Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, site CCD, legislaţie actualizată;
- Resurse de experienţă și expertiză: echipă managerială, responsabili de comisii;
- Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI și planurile de implementare;
- Resurse de autoritate și putere: ISJ, MEN, CCD, primărie, consiliul local.
OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea
curriculară
•Proiectarea activităţilor manageriale

pe baza unei diagnose realiste, cu ţinte
strategice care să vizeze asigurarea
calităţii în educaţie;
• Promovarea unui management bazat
pe
transparenţă,
comunicare
și
inţelegere, în care atribuţiile și
responsabilităţile să fie cunoscute și
respectate la fiecare nivel: al conducerii,

Devoltarea bazei
materiale și atragerea
de resurse financiare

•Luarea

deciziilor referitoare la
necesarul resurselor financiare prin
consultarea organismelor de lucru
• Gestionarea corectă și eficientă a
resurselor materiale
• Realizarea unei baze de date cu
elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate
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Dezvoltarea resurselor
umane
•Delegarea responsabilităţilor în

cadrul sistemului de control intern
managerial
avându-se în vedere
criteriile de competenţă profesională
și managerială, precum și principiul
lucrului în echipă;
• Distribuirea de responsabilităţi
cadrelor didactice, în vederea
valorificarii potenţialului individual;
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Dezvoltarea
relațiilor comunitare
•Elaborarea de RAEI și prezentarea

lor în cadrul CA și în buletinele
informative
• Identificarea nevoilor de educaţie
ale comunităţii locale și căutarea
posibilităţilor de satisfacere a
acestora în cadrul normative existent
și cu resursele disponibile.
• Întalniri periodice cu părinţii

pe arii curriculare, pe domenii de
probleme, pe discipline, pe clase;
• Aplicarea și popularizarea programelor
naţionale și a legislaţiei școlare în rândul
elevilor, părinţilor și al cadrelor
didactice;
• Proiectarea activităţii educative
corespunzător curriculumului pentru
consiliere;
• Stabilirea de reguli și proceduri ȋn
activitatea de control, monitorizare și
evaluare ;

• Evaluarea performanţelor cadrelor
didactice pe baza indicatorilor de
performanţă

(ședinţe,consultaţii, lectorate);
• Colaborarea cu serviciul social din
cadrul primăriei pentru cazurile
speciale

Rezultate aşteptate:;
• Scăderea numărului de sesizări venite din partea părinților sau susținătorilor legali;
• Îmbunătăţirea imaginii în comunitate și in afara acesteia prin promovarea elementelor de identificare a școlii ( imn, steag, uniforma
școlară);
• O relaţie mai buna cu beneficiarii direcţi și indirect
•Sudarea colectivului de cadre didactice și elevi prin activitați de team building;
• Implicarea asociației de părinți și a comunității locale în susținerea activităților școlii;
ŢINTA 4

Asigurarea condițiilor optime de studiu și de sigurantă necesare desfăsurării unui proces instructiv-educativ performant și a creștererii
calității actului didactic

Motivarea alegerii țintei :
1. Legea Educației Naționale formulează ca principala finalitate în educația copiilor şi elevilor, formarea și dezvoltarea competențelor
acestora, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.
2. Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere și orientare și activitatea educativă trebuie să se facă
având în vedere prevenirea și combaterea comportamentelor nesănătoase și asigurarea siguranței elevilor.
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3. Crearea condițiilor optime în școală contribuie la îndeplinirea misiunii școlii, de a dezvolta personalități armonioase, autonome și

creative.
4. Există în școală resursele umane și materiale, tehnica informațională, care pot fi folosite mai eficient de către cadrele didactice.
5. Creșterea calității educației oferite de școală este o idee asumată de către toți factorii implicați în actul instructiv-educativ.
Resurse strategice:

- Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinți, personal auxiliar, autorități locale;
- Resurse materiale și financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare,

softuri educaționale); materiale didactice specific disciplinei consiliere și orientare, echipamente IT, birotică și consumabile;
- Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;
- Resurse de experiență și expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior ;
- Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din
perspectiva unei dezvoltări școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI ;
-

Resurse de autoritate și putere: ISJ, MEN, Primărie, Consiliu local .

-

OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea
curriculară
•Susținerea în cadrul orelor de
consiliere și orientare a unor teme
privind educația rutieră, riscul
reţelelor de socializare, riscurile
fumatului, educație pentru
sănătate etc/
• Reactualizarea ROI cu unele
sancțiuni în cazul nerespectarii
normelor de conduită în școală
• Valorificarea tuturor momentelor
propice în cadrul orelor, în vederea

Devoltarea bazei
materiale și atragerea
de resurse financiare
•Menținerea
în
incinta
și
perimetrul școlii a unui climat de
siguranță, a unui ambient propice
actului
educațional
prin
implicarea
elevilor,
cadrelor
didactice,personalului școlii, a
părinților și a Consiliului local
• Asigurarea bazei logistice pentru
evaluarea elevilor clasei a Vllla,simularea examenelor naționale,
pentru olimpiade școlare, pentru
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Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea
relațiilor comunitare

•Asigurarea resurselor umane
necesare desfășurării în condiții
optime a procesului instructiveducativ
• Repartizarea bugetului pe
priorități, cu consultarea factorilor
implicați (C.A., Contabilitate,
Primărie,Comitetul Părinților)
• Întreținerea bazei materiale
existente și îmbunătățirea acesteia
prin diverse mijloace de atragre a

•Reactualizarea parteneriatului cu
Poliția, Primăria, Asociația de
părinți în vederea creșterii
siguranței elevilor și cadrelor
didactice, pentru combaterea
delincvenței juvenile și a
manifestarilor
violente,
a
absenteismului
• Realizarea unor ore de
consiliere
și
orientare
cu
participarea
reprezentanților
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menținerii unui ambient plăcut și activitățile educative și sportive,
curat, în favoarea elevilor
extracurriculare și concursurile
școlare
• Menținerea în stare bună de
funcționare a sistemului de
supraveghere video
•Extinderea
sistemului
de
supraveghere audio-video ȋn
cabinetele și laboratoarele din
corpul B.
• Menţinerea în bună stare de
funcţionare a echipamentelor
informatice;

resurselor
• Monitorizarea respectării de
către elevi și personalul școlii a
legislației
în
vigoare,
a
prevederilor
Regulamentului
intern

autorităților
locale
(Poliție,
medici, Pompieri etc)
•Educarea
elevilor ȋn scopul
cunoașterii și adoptării unui
comportament adecvat în situații
de urgență prin simulările
semestriale și prin orele de
dirigenție în colaborare cu ISU

Rezultate aşteptate:
• Cadrele didactice vor realiza proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere și orientare și activităţi educative având în vedere
asigurarea condiţiilor optime de studiu și siguranţă;
• Creșterea numărul elevilor implicaţi în activităţi educative școlare și extrașcolare pentru păstrarea bunurilor și a ambientului școlii;
• Creşterea gradului de satisfactie al elevilor şi părinţilor faţă de ambientul școlii și de condiţiile de siguranţă din școală;
• Fluxul activităţilor desfășurate în școală în domeniul vizat este îmbunatăţit;
ŢINTA 5
Diversificarea activităților educative școlare și extrascolare , orientate spre dezvoltarea armonioasa a personalității elevilor, bazate pe
activițăti de voluntariat , pe derularea de proiecte și parteneriate educationale locale, naționale și europene, ȋn scopul educării elevilor
pentru cetațenie europeană.

Motivarea alegerii ţintei :

1. Compeţentele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot dezvolta prin participare la proiecte naţionale, europene.
2. Oportunitățile de finanțare oferite de programele Erasmus +, POCU și alți finanțatori;
3. Ofertele ONG-urilor pentru activităţi de voluntariat;
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4. Oferta de cursuri de formare în ceea ce privește managementul de proiect

Resurse strategice:
- Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinţi, autorităţi locale;
- Resurse materiale și financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi obţinute în urma aprobării

proiectelor depuse, echipamente IT, birotica și consumabile;
- Resursele informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, site ERASMUS+, site fonduri structurale,
legislaţie actualizată;
- Resurse de experienţă și expertiză : echipa managerială, responsabil pentru Programe şi Proiecte, experti;
- Resurse de autoritate și putere : ISJ, MEN, Comisia europeană, Primărie, Consiliu local;
- Resurse de timp: alocate anual pentru iniţierea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din perspectiva dezvoltării școlare durabile și
pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI
OPŢIUNI STRATEGICE:
Dezvoltarea
curriculară

• Informarea cadrelor didactice și a
elevilor în legatură cu posibilitatea
desfășurarii unor proiecte de
parteneriatbstrategic
sau
de
mobilitate a cadrelor didactice și a
elevilor prin intermediul programelor
cu finanțare europeană
• Realizarea de proiecte comune cu
alte școli din zonă, din ţară și din
străinatate.
•Diversificarea
activitătilor
de

Devoltarea bazei
materiale și atragerea
de resurse financiare
• Formarea cadrelor didactice
privind participarea la acţiuni de
voluntariat
• Diseminarea în cadrul unor
activităţi specifice, pe site-ul
școlii,ȋn mass-media a experienţei
participării
la
programele
europene și aplicarea în activitatea
şcolară.
• Susținere a financiară, cu
ajutorul Asociației părinților, a

Plan de dezvoltare institutionala 2017-2021

Dezvoltarea resurselor
umane

Dezvoltarea
relațiilor comunitare

• Organizarea spaţiului „Programe
și proiecte europene" pentru
cadrele didactice și
elevii
implicaţi în realizarea proiectelor;
• Informarea cadrelor didactice cu
privire la oportunităţile de
colaborare europeană în cadrul
programului
Erasmus +
• Sprijinirea financiară a apariţiei
revistei școlii și a activitaţilor de

• Popularizarea activităţii școlii, a
rezultatelor obţinute de elevi și
cadre
didactice în cadrul proiectelor în
comunitate și în afara acesteia
(mass-media, internet, publicaţii,
revista școlii), în vederea creșterii
prestigiului școlii;
• Continuarea parteneriatelor cu
instituţiile din cadrul comunităţii
Inițiere unor noi parteneriate cu
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voluntariat cu participarea elevilor și activităților
extrașcolare
și promovare a imaginii școlii
profesorilor școlii
extracurriculare
organizate de
•Proiectarea și realizarea de activități școală
extrașcolare si extracurriculare ȋn
colaborare cu Consiliul elevilor
•Susținerea
elevilor și cadrelor
didactice în vederea diversificării
utilizării metodelor de comunicare
prin intermediul internetului (email, ,
forumuri de discuţii etc ) în
cadrul unor proiecte educaţionale;

instituţiile din cadrul comunităţii

Rezultate aşteptate:
• Menținerea și diversificarea parteneriatelor existente;
• Accesarea de finanțări, alături de școlile cu care există parteneriat de colaborare;
• Identificare de noi parteneri și surse de finanțare;
• Şcoala aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte finanțate din fonduri europene;
• Creșterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru formarea şi implicarea în proiecte comunitare
IV.2 .Indicatori de realizare a țintelor strategice
Tinta strategicǎ

Indicatori de realizare
 Reducerea cu cel puţin 20% a numărului total şi normat pe elev de absenţe
 Cel puţin 75% dintre elevi participă la activităţile extracurriculare şi
extraşcolare organizate de şcoală
 Cel puţin 65% dintre elevi au mediile generale curente între 9 şi 10
T1. Promovarea și implementarea
unui proces
 Cresterea cu cel puțin 5% a procentului de promovare a bacalaureatului
instructiv –educativ bazat pe nevoile individuale de
 Cresterea cu cel puțin 15% a procentului note peste 7 la examenul de evaluare
dezvoltatre ale elevilor, ȋn vederea asigurării egalitătii
naționalǎ ( Clasa a VIII-a)
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de șanse tututror elevilor, care sa aiba drept finalitate
dezvoltarea la elevi a competențelor cheie









T.2.Formarea continuă a cadrelor didactice ȋn vederea
utilizării
metodelor activ-participative și
a
strategiilor didactice moderne, a implementării unui
management performant al clasei ;

T3.Adaptarea managementului instituțional ȋn scopul
eficientizării activităților , ȋn corelație cu propunerile
și nevoile exprimate de beneficiari
T4.
Asigurarea condițiilor optime de studiu și de sigurantă
necesare desfăsurării unui proces instructiv-educativ
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Cel puţin 7% dinte elevi promovează examene recunoscute european pentru
certificarea competenţelor lingvistice şi/sau IT (ECDL, Oracle, Cambridge)
Creşterea cu cel puţin 5% a ponderii absolvenţilor de liceu care urmează studii
superioare
Selecţie riguroasă pentru participarea elevilor de la toate disciplinele pentru
faza județeanǎ şi naţională.
Participarea elevilor/profesorilor deosebiţi la grupele de excelenţă, la toate
disciplinele.
Calificarea la faza naţională a olimpiadelor școlare a cel puţin 3 elevi
Calificarea la fazele naționale a echipelor participante la concursurile tehnicoaplicative
Calificarea la fazele naționale ale concursurilor extrașcolare recunoscute de
MENCȘ
Cel puțin 100% dintre cadrele didactice participǎ la cursuri de perfecționare
Cel puţin 30% din lecţii se desfăşoară prin metode didactice moderne,
interactive, centrate pe elev (instruire asistată de calculator – minim 10%,
activităţi experimentale, proiecte şi similare – minim 10%; activitate diferenţiată
individuală/pe grupe – minim 10%) / ciclu.
Cel puţin 20% dintre cadrele didactice beneficiază de o formă de recunoaştere a
performanţei didactice (gradaţie de merit, alte distincţii)





Actualizarea site-ului scolii
Crearea unor grupuri ale cadrelor didactice /elevilor pe retele de socializare
Toate cadrele didactice au atribuții desemnate ȋn diverse domenii de activitate



Există, sunt funcţionale şi au inclusiv dotare cu tehnică de calcul şi acces
permanent la internet birourile administrative, 3 laboratoare de informatică
Există o bază sportivă ce permite derularea la nivel înalt a orelor şi activităţilor
sportive;
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performant și a creștererii calității actului didactic





T5.
Diversificarea activităților educative școlare și
extrascolare , orientate spre dezvoltarea armonioasa a
personalității elevilor, bazate pe
activițăti de
voluntariat , pe derularea de proiecte și parteneriate
educationale locale, naționale și europene, ȋn scopul
educării elevilor pentru cetațenie europeană








100% din mobilierul şcolar este funcţional, iar aspectul general al claselor este
îmbunătăţit
Obținere avizului ISU pentru clǎdirea fostului internat
Existența si functionarea cluburilor școlare (dezbateri, roboticǎ, lectura)
Obținerea finanțǎrii pentru cel puţin 1 proiect de parteneriat strategic Erasmus +
Derularea a cel puțin 3 proiecte eTwinning
Obținerea distincției Școalǎ europeanǎ
Cel puţin 20% dintre elevi participă la activităţi de voluntariat în interesul
comunităţii locale
(calitativ) Elevii demonstrează în viaţa de zi cu zi a şcolii şi în activităţi
organizate în afara şcolii (vizite, spectacole, altele) o atitudine civică
responsabilă
(calitativ) Elevii demonstrează în activitatea la clasă şi în alte contexte
(dezbateri, competiţii, alte tipuri de manifestări) cunoştinţe şi atitudini privind
drepturile şi obligaţiile cetăţeanului european

IV.3. PROGRAME OPERAŢIONALE
La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării ţintelor şi complexitatea relaţiilor dintre domeniile funcţionale determină o
abordare prin acţiuni complementare în cadrul celor cinci opţiuni strategice de bază. La nivel tactic, pentru a asigura coerenţa şi eficienţa
mijloacelor concrete de realizare a strategiei propuse, sunt propuse programe (multi)anuale elaborate pentru fiecare opţiune strategică. În esenţă
tactica propusă pune în aplicare pe verticală fiecare opţiune strategică, iar obiectivele programelor vizează pe orizontală atingerea ţintelor strategice.
1. Programul de reconsiderare a managementului la nivelul şcolii, al colectivelor de catedră şi al claselor
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Nr.
Crt
1.

2.

3.

Activitatea
proiectatǎ
Reconsiderarea
stilului
managerial

Obiective

Respons
abilitǎți
Realizarea unui stil J.Hattie
– Sem. II a) stabilirea echipelor de Director
de
conducere Invațarea
2016lucru şi a responsabililor
participativ-democrat vizibila
2017
de catedră
T.
Bushb)
elaborarea
fişei
Leadership și
postului
management
c) analiza SWOT pentru
educațional
identificarea
punctelor
slabe
d)
stabilirea
reglajelor
Monitorizarea
*Furnizarea
unor Situaţii
Lunar
a) monitorizare
Director
şi
evaluarea informaţii
pentru statistice
b) evaluare
activităţii
evaluare obiectivă
Cataloage
şcolare
* Utilizarea concretă
şi
coordonarea
resurselor materiale şi
umane
*
Personalizarea
relaţiei
dintre
manager
şi
subordonaţi
Managementul *Creşterea eficienţei Bibliografie
Semestri a) studiul individual
Director
sarcinilor
de şedinţelor de lucru
management
al 2017- b) informare
lucru
*Creşterea eficienţei educaţional
2021
c) aplicare
delegării de sarcini
Cursurile
*Aplicarea
unui perfecționare
management eficient
al timpului
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Indicatori
de
performanțǎ
Soluţionarea
problemelor
- Generarea încrederii
- Îndeplinirea obiectivelor
de reformă
- Climat performant de
muncă
- Stabilirea coeficientului
de
realizare
a
obiectivelor;
- Evaluarea activităţii
fiecărei clase;
- Stabilirea reglajelor;

-Reducerea numărului de
şedinţe la 1 / lună şi a
duratei fiecăreia
- Respectarea ordinei de
zi
şi
atingerea
obiectivelor
- Stabilirea punctelor tari
slabe şi a reglajelor
- Reducerea timpului de
îndeplinire al sarcinilor

4.

5.

Analiza
realizării
obiectivelor
activităţilor
manageriale
Ȋnființarea unei
clase
cu
specializarea
matematicǎinformaticǎ,
intensiv englezǎ

Cunoaştere punctelor Rapoartele
tari şi slabe în actul catedrelor
de conducere
Tabele
statistice
*Creșterea
prestigiului școlii
* Adaptarea ofertei
școlii la cerințele
comunitǎții locale

La
sfârşitul
fiecărui
an şcolar

a)elaborarea
Director
instrumentelor
manageriale de evaluare
b) şedinţă de evaluare

- Stabilirea reglajelor
- Realizarea obiectivelor
privind managementul

Metodologia
Noiembr
de
ie 2017
fundamentare
a planului de
școlarizare

a) documentare
Director
b) elaborarea proiectului
planului de școlarizare
c) Inaintarea propunerii
cǎtre ISJ

-Aprobarea
proiectului
planului de școlarizare
-Funcționarea unei clase
de
matematicǎinformaticǎ,
intensiv
englezǎ , ȋncepând cu
anul școlar 2017-2018,

Resurse

Etape

Indicatori
de
performanțǎ
diminuarea
absenteismului
- Îndeplinirea obiectivelor
- Climat performant de
ȋnvǎțare

2. Programul de dezvoltare curricularǎ
Nr.
Crt
1.

Activitatea
Obiective
proiectatǎ
Adaptare
şi Creșterea
planificare
atractivitǎții orelor
coerentă
a
conţinuturilor, ȋn
scopul
creşterii
atractivităţii orelor

2. 2Aplicarea
. curriculumului la
clasă pe bază de
metode didactice
moderne

Programe
scolare
Planificari

Termen

Responsabi
litǎți
Semestri a)realizarea
Director
al 2017- planificǎrilor anuale și Șefi de arii
2017
semestriale
curriculare
b)Proiectarea
Cadre
activitǎții didactice
didactice
c)
realizarea
de
oreatractive

*Eficientizarea
Dotarile
2017activităţilor
materiale ale 2021
educative
școlii
*Creșterea calitǎții
actului didactic
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Director
Șefi de arii
curriculare
Cadre
didactice

diminuarea
absenteismului
- Îndeplinirea obiectivelor
- Climat performant de
ȋnvǎțare

3.

4

5
.

Diversificarea
metodelor
de
evaluare,
planificarea
şi
standardizarea
evaluării elevilor şi
creşterea
transparenţei
acesteia
Ofertă curricularǎ
( CDȘ) dinamică ,
coerentă, conformă
cu nevoile elevilor
şi
resursele
existente
Planificarea
şi
realizarea
de
activităţi educative
şi de orientare
şcolară

*Eficientizarea
activităţilor
educaţionale

*cadre
didactice

20172021

a) proiectarea
b) aplicarea
c) evaluarea

Director
-diminuarea numǎrului de
Șefi de arii cereri de reevaluare
curriculare
Cadre
didactice

*cadre
didactice
*elevi
*pǎrinți

20172021

a)prezentarea
ofertelor de cursuri
b)
Parcurgerea
etapelor de avizare și
aprobare a CDȘ

Director
- numǎr de
Comisia
opționale noi
pt.curriculm
Cadre
didactice

20172021

a)planificarea
activitǎților educative
școlare și extrașcolare
b)realizarea
activitǎților educative
școlare și extrașcolare

Director
Consilier
educativ
Cadre
didactice

Proiectul
activitǎților
educatice
-numǎr
de
activitǎți
realizate

Termen

Etape

Sem.I
20172021

a) elaborarea
b) informarea
c) evaluarea

Responsabi
litǎți
Director

Indicatori
de
performanțǎ
- Creşterea autorităţii
cadrelor didactice
- Creşterea autorităţii
şefilor de catedre/ comisii
metodice/ de lucru

*Creșterea calitǎții
și a obiectivitǎții
evaluǎrii
*Adaptarea ofertei
școlii la cerințele
de dezvoltare ale
elevilor

Adaptarea ofertei *personal
școlii la nevoile nedidactic
de dezvoltare ale
elevilor

cursuri

3. Programul de dezvoltare a resurselor umane
Nr.
Crt
1.

Activitatea
proiectatǎ
Stabilirea
unor
atribuţii
privind
creşterea autorităţii
cadrelor didactice,
respectându-se

Obiective

Resurse

*Eficientizarea
Fişa postului
activităţilor
educative
*Cunoaşterea resp.
de colective şi de
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3.

comisiile de lucru
Delegarea
de
sarcini
cadrelor
didactice
şi
personalului
didactic auxiliar şi
nedidactic
în
funcţie
de
pregătire
şi
disponibilităţi

probleme
*Eficientizarea
activităţilor
educaţionale

20172021

a)
repartizarea * Director
sarcinilor din fişa Coord.
postului
Programe
b)
îndeplinirea Şefi
sarcinilor c) raportare, catedre/
evaluare
comisii.

*
Acceptarea
responsabilităţilor
- Îndeplinirea 100% a
sarcinilor
- Delegarea unui număr
cât mai mare de sarcini
conf. atribuţiilor ROFUÎP

20172021

a)prezentarea
ofertelor de cursuri
b) grafic participare

Director
Resp.
Formarea
continua

- numǎr de cadre
didcatice participante

20172021

a)prezentarea
ofertelor de cursuri
b) grafic participare

Director
Contabil
șef

numǎr de cadre
nedidactice participante

*
personal
*Participarea
didactic
activa
a auxiliar
şi
personalului
nedidactic
didactic
la
procesul de luare a
deciziilor

4

Perfecționarea
Eficientizarea
continuǎ a cadrelor activităţilor
didactice
educaţionale

5
.

Participarea
personalului
nedidactic
la
cursuride formare
Accesul eficient al
unităţii şcolare, la
informaţiile
privitoare
la
legislaţia şcolară,
solicitările
MENCȘ, ISJ, alte
organisme, cât şi al
partenerilor
educaţionali

6.

*cadre
didactice

Eficientizarea
activitǎții
administrative
Cunoaşterea
de
către elevi, cadre
didactice, parteneri
educaţionali,
a
legislaţiei,
metodologiilor de
examen
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*cadre
didactice
*
personal
didactic
auxiliar
*personal
nedidactic

* Legislaţie 2017INTERNET – 2021
pag.
web
MENCS , ISJ
Documente
şcolare

a) conexiunea web.
Director
b) achiziţii informaţii Serviciul
legislative
secretariat
c)
reactualizar
e
permanentă
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- Accesul la informaţiile
privitoare la legislaţia
şcolară,
solicitările
MEdC,
ISJ,
alte
organisme
Funcţionarea
la
eficienţă
maximă
a
serviciului secretariat

4. Programul de îmbunătăţire a performanţei şcolare
Nr. Activitatea proiectatǎ
Crt

Obiective

Funcţionarea activităţilor de *Realizarea
pregătire/ îndrumare a elevilor, performanţei
la toate disciplinele la care se şcolare
organizează
olimpiade
şi
concursuri şcolare

Resurse

Termen

Etape

Responsabilitǎți Indicatori
de
performanțǎ

Semestrial a)
stabilirea Director
- Numărul de
2017tematicii şi a Coord. Proiecte elevi participanţi
2021
graficului
Şefii de catedră
la olimpiade şi
b)
desfăşurarea
concursuri
şedinţelor de cerc
şcolare
- Nr şi calitatea
activităţilor
realizate
(spectacole,
expoziţii,
simpozioane etc.)
Participarea la olimpiade şi Realizarea
Cadrele
Sem. I ,II a)
selectarea Director
- Numărul de
concursuri şcolare
performanţei
didactice
2017loturilor
Şefii de catedră premii
Elevii
2021
b)
pregătirea Cadre didactice
Creşterea
Cabinetele
conform
specială
c)
prestigiului şcolii
biblioteca
graficului participarea
la
şi a imaginii
concurs
acesteia
Pregătirea pentru examenele Realizarea
Cadrele
Semestrul ) proiectarea
Director
Procent
de
naţionale
pregătirii
didactice
II 2017- b)
afişarea Şefii de catedră promovare
de
speciale
Elevii
2021
tematicii
şi Cadre didactice
100% examenele
Cabinetele
metodologiei
naţionale
biblioteca
c) consultanţă
Schimb de experienţă între *Realizarea unei Materiale
2017a) proiectarea
Director
- Realizarea a cel
şcoală şi universităţi
pregătiri
promoţionale 2021
b) vizitarea
Şefii şi membrii puţin 2 schimburi
eficiente
şi
fişele
c) evaluarea
comisiilor
de experienţă
* Valorificarea necesare
metodice
de
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didactice
Elevi
Laboratoare
şi cabinete
Biblioteca
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în practică
pregătirii
teoretice

a pentru
a
aplica
la
univ.
din
străinătate
Editarea anualǎ a revistelor *Educaţie
Creaţii
ale Anual
colegiului : Lyceum și eficientă
elevilor
şi 2017
Bucovina strǎmoșeascǎ şi *
Creşterea cadrelor
2020
promovarea acestora
prestigiului
didactice
colegiului
Organizarea/participarea
la *Valorificarea
expoziţii/ sesiuni de referate, experienţei
Ziua Colegiului
Amenajarea panourilor şcolii
cu informaţii de actualitate, cu
produsele elevilor şi cadrelor
didactice şi a rezultatelor
schimburilor de bună practică

Cadrele
didactice
Elevii

specialitate

a) redactare
– b) difuzare
c) evaluare

20172021

*Valorificarea
experienţei

*
Valorizarea Panourile de Periodic
panourilor
afişaj
2017şcolare
Diplome
2021
–
oglinda
performanţelor
educaţionale
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Colectivul
Numărul de elevi
catedrei de limbă şi
dascăli
şi comunicare
implicaţi
- Stimularea şi
valorificarea
iniţiativelor
Coord.prog.și
Numar
de
proiecte
evenimente
Şefii de catedră
Cadre didactice
Director
Coord. Programe
Secretariat
Şefi de catedră

-Numărul
de
panouri
amenajate
la
standarde ridicate
Numărul
cadrelor didactice
şi
a
elevilor
implicaţi
Gradul
de
reflectare
al
imaginii şcolii

5. Programul de dezvoltare şi diversificare a relaţiilor de parteneriat
Nr. Activitatea
crt proiectatǎ

Obiective

Resurse

Termen

Etape

Responsabilitǎți Indicatori
performanțǎ
Director
Coord. proiecte
Diriginţii
Contabil
şef
Preşedinte C.R.P

de

*
Asigurarea
unor
resurse
financiare
extrabugetare
*
Integrarea
socioprofesională
a absolvenţilor
* Valorificarea
eficientă
a
timpului liber al
elevilor
Implicarea părinţilor *Educarea
în
procesul elevilor
în
educaţional
spiritul legilor
*
Respectarea
normelor morale

*
instituţii 2017-2021
secializate:
AJOFM, IJP,
DSP, Agenţia
Antidrog etc
* părinţii;
* Primăria;
* C.L., C.J

a) contactarea
b)
stabilirea
contractului,
realizarea
parteneriatului
c)
elaborarea
programelor
d)
realizarea
programelor
e) evaluarea

*
Părinţii 2017-2021
elevilor:;
*
Cons.Reprez.
al Părinţilor

a)
stabilirea
contactelor
b)
rezolvarea
problemelor
c) evaluarea

3.

Colaborarea
parteneri
educaţionali
şi externi

*agenţi
2017-2021
comerciali
*alte unităţi
şcolare

4.

Realizarea
unor *Asigurarea
programe
de mobilităţii
parteneriat european. cadrelor

a)
stabilirea
contactelor
b)
elaborarea
programelor
c)
realizarea
obiectivelor;
d) evaluare
a)
stabilirea Director
- Numărul mare de
contactelor
Coord. Proiecte parteneri
şi
b)
elaborarea europene
parteneriate

1.

2.

Implicarea
partenerilor
interesaţi în educaţie

cu *Asigurarea unei
educaţii pozitive
interni *Schimburi de
bună practică
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-Numărul mare de
parteneri
şi
parteneriate
încheiate - Numărul
de
absolvenţi
integraţi
socioprofesional
Întâlniri
semestriale
cu
partenerii
educaţionali
Consilier
- Numărul părinţilor
educativ
implicaţi/ parteneri
Responsabil
Participarea
relatia cu pǎrinții tuturor părinţilor la
Diriginţii
şedinţe/activităţi
Preşedinte
C.R.P.
Echipa
-Atragerea
de
managerială
fonduri
Coord. Proiecte extrabugetare
Echipele
de - Realizarea unei
proiect
instruiri
practice
eficiente

5.

Îmbunătăţirea
paginii web

didactice
şi
elevilor
* Schimburi de
experienţă
* Transfer de
practici inovative
* Diseminarea
activitǎților
realizare
*facilitarea
accesului
la
informatie

externi
* echipa de
proiect

programelor
Echipele
c)
realizarea proiect
obiectivelor;
d) evaluare

* Laborat oare 2017-2021
de informatică

a)
elaborarea
graficului
de
îmbunătăţire
b) realizarea unui
plan manag. PR
c) prelucrarea şi
transmiterea
informaţiilor

de încheiate - Numărul
de elevi şi cadre
didactice
participante

Director
Membrii catedra
de informatică,
Inginer sistem

Popularizarea
ofertei educaţionale
şi a relizărilor şcolii
- Accesul cadrelor
didactice şi elevilor
la
reţeaua
INTERNET

6. Programul privind atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
Nr. Activitatea
crt proiectatǎ

Obiective

Resurse

1.

Derularea
programului
de
formare
profesională ECDL

* Obţinerea de
venituri
extrabugetare
*Recunoaşterea
şcolii ca centru
de formare

*
2017-2021
Laboratoarele
de
informatică; *
Personal
acreditat

2.

Dotarea cabinetelor Valorificarea
Portofolii
şi laboratoarelor cu produselor
portofolii, proiecte, acţiunii elevilor
şi
cadrelor
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Termen

2017-2021

Etape

Responsabilitǎți Indicatori
performanțǎ

a)proiectare
b)amenajare
c)funcţionare
d)
feedback-ul
formabililor

Director
Inginer sistem
Contabil
şef
Membrii
catedrei
de
informatică
Preşedinte CRP

Dotarea cabinetelor Valorificarea
şi laboratoarelor cu produselor
portofolii, proiecte, acţiunii elevilor
şi
cadrelor
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de

-Obţinerea
de
fonduri
extrabugetare
Numărul
persoanelor
formate, care au
obţinut certificat
ECDL
Portofolii

mape didactice

didactice

3.

Ȋmbunǎtǎtirea
amenajǎrii
cabinetului
de
consiliere, şcolară şi
asistenţă
psihopedagogică

*Îndrumarea
consilierea
elevilor
*Negocierea
conflictelor

4.

Ȋmbunǎtǎțirea
dotarii cabinetelor,
laboratoarelor
cu
material didactic și
tehnică de calcul
moderne

5.

Ȋnchirierea spațiilor *Obţinerea
de *Internatul
2017-2021
neutilizate/sǎlii de venituri
şcolii
sport
extrabugetare
* sala de sport
*
fonduri
bugetare

6.

mape didactice

- Numărul elevilor
care apelează la
serviciile
de
consiliere
şi
orientare şcolară
Asigurarea
accesului tuturor
elevilor la cabinet
*Modernizarea şi fonduri
Ȋmbunǎtǎțirea *Modernizarea
şi Director
Ȋmbunǎtǎțirea
bugetare şi de dotarii
Contabil
şef dotarii
eficientizarea
eficientizarea
la
CRP
procesului
de
cabinetelor,
procesului
de Coord. Proiecte cabinetelor,
Profesorul
predare
–
laboratoarelor predare – învăţare
laboratoarelor cu
consilier
învăţare
cu tehnică de
tehnică de calcul
Preşedinte CRP modernă
calcul
modernă

Realizarea
Valorificarea
videotecii şcolii cu experienţei
filme didactice sau
realizate
la
schimburile
de
experienţă,
la

Plan de dezvoltare institutionala 2017-2021

şi *
fonduri 2017-2021
bugetare şi de
la CRP

didactice

Filmele
permanent
realizate
în
schimb
de
experienţă
internă
şi
internaţională,

a) proiectare
b) realizare
c) contactele
furnizori
funcţionare
e) închiriere

Director
Contabil
şef
cu Coord. Proiecte
d) Profesorul
consilier
Preşedinte CRP.

a)
stabilirea
contactelor
b)
elaborarea
programelor
c)
realizarea
obiectivelor;
d) evaluare
a)Realizarea
filmelor

Director
CA
Contabil şef

Director
Consilier
educativ
b) )Vizionarea de Laborant TIC
către elevi şi cadrele

Pagina 52

- Obţinerea
venituri
Gradul
satisfacere
clienţilor

de
de
al

Realizarea a cel
puţin 2 filme
anual

simpozioane şi în
cadrul
parteneriatelor
7

IV.3.1

Dezvoltarea rolului
bibliotecii şcolare –
achiziţii de fond de
carte, lansare de
cărţi/
oferte
educaţionale,
realizarea unui colţ
al
noutăţilor,
realizarea unei baze
de date

la
simpozioane
*
Egalizarea * Biblioteca 2017-2021
şanselor pentru *Fond
de
elevii cu situaţie carte *CRP
materială precară
*
Parcurgerea
bibliografiei
* Lansare de
carte

didactice

a)
stabilirea
bibliografiei
b)
stabilirea
achiziţiilor
c)
procurarea
manualelor
şi
auxiliarelor
d) realizarea bazei
de date
e) lectura

Bibliotecarul,
Colectivul
catedrei de limbă
şi
comunicare
Şefii de catedră

Obiectivele programelor
Obiectivele generale ale programului
Ţinte strategice
1) Realizarea unui stil de conducere
participativ-democrat
2) Susținerea și dezvoltarea activitǎtii ȋn echipa 1-5
3)Ȋmbunǎtǎțirea
activitǎții
comisiilor/
grupurilor de lucru
dezvoltare 1)Elaborarea şi aplicarea CDŞ pe baza
propunerilor catedrelor şi prin consultarea
elevilor şi părinţilor, asigurând coerenţa
activităţilor la nivel de conţinuturi şi 1,2,3,5
competenţe
2) Proiectarea şi realizarea activităţilor

Denumirea programului
Programul de reconsiderare a
managementului la nivelul şcolii,
al colectivelor de catedră şi al
claselor
Programul
curricularǎ

de
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Perioada

2017-2021

2017-2021

- - Baza de date a
fondului de carte
- Fişe de lectură
pentru toţi elevii

Programul de dezvoltare
resurselor umane

Programul de îmbunătăţire
performanţei şcolare

extracurriculare şi extraşcolare ca răspuns la
nevoi specifice de învăţare ale elevilor, vizând
completarea şi sprijinirea competenţelor
prevăzute de programele şcolare
3) Organizarea de concursuri, competiţii şi alte
manifestări pentru promovarea elevilor şi
motivarea performanţelor şcolare înalte
4) Integrarea în oferta educaţională a
activităţilor educative şi de orientare şcolară şi
profesională
a 1)Formarea la întreg personalul didactic a
competenţelor profesionale necesare predăriiînvăţării prin metode didactice moderne,
interactive, centrate pe elev
1-5
2) Formarea personalului didactic implicat în
proiecte de cooperare europeană privind
managementul de proiect
3) Formarea personalului didactic din catedrele
de limbi moderne şi om şi societate privind
educaţia pentru cetăţenie europeană
4) Formarea specifică a personalului implicat
în achiziţiile publice
5) Formarea specificǎ a personalului nedidactic
a 1) Cresterea procentului de promovare a
examenului de bacalaureat
2) Ȋmbunǎtǎțirea performantelor școlare la faza 1,2,3,5
naționalǎ a
concursurilor și olimpiadelor
școlare
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2017-2021

2017-2021

Programul de
diversificare a
parteneriat

dezvoltare
relaţiilor

şi
de

Programul privind atragerea de
resurse financiare şi dezvoltarea
bazei materiale

3) Creșterea procentului de admitere a
absolvenților ȋn ȋnvǎțǎmântul superior
1) Realizarea de parteneriate de colaborare cu
instituţii de cultură şi artă din Suceava pentru
susţinerea participării elevilor la activităţile
organizate de acestea (ocuparea timpului liber)
2.) Menţinerea şi dezvoltarea prin activitate 1 – 5
mai susţinută a parteneriatelor cu ONG-uri
care propun proiecte educative ţi cetăţeneşti
3) Realizarea/revizuirea de proiecte de
cooperare europeană pentru susţinerea
educaţiei pentru cetăţenie europeană şi
formarea/exersarea la elevi a competenţelor
lingvistice şi tehnice
4) Ȋmbunǎtǎțirea paginii web a colegiului
1) Reabilitare acoperiș clǎdire corp A
2) Reabilitarea tuturor spaţiilor de sport
3) Reparaţii şi igienizări ale spaţiilor de 1 – 5
şcolarizare
4 Atragerea de finanţări pentru derularea
proiectelor specifice de dezvoltare a bazei
materiale
5) Achiziţia de mijloace şi materiale didactice
pentru laboratoarele şi cabinetele
de
specialitate conform solicitărilor catedrelor
6) Informatizarea bibliotecii
7) Înlocuirea/modernizarea tehnicii de calcul
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2017-2021

2017-2021

CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A P.D.I.
V.1 . REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
Realitatea școlii la începutul anului școlar 2016-2017, informaţiile obtinute din rapoartele responsabililor de comisii, informatiile provenite de la cadre
didactice, literatura de specialitate în management educaţional, strategiile naţionale şi locale determină implementarea proiectului.
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);
• Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale celorlalte compartimente ale
şcolii - secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă);
• Documente de prezentare şi promovare a şcolii;
• Site-uri de prezentare a şcolii;
• Chestionare, discuţii, interviuri;
• Rapoarte scrise ale I.S.J., M.E.N., A.R.A.C.I.P. întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.
El este avizat de Consilul de Administraţie și este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale școlii.
Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o buna orientare și mobilizare a resurselor umane și material - financiare, dar pot aparea și condiţionari
externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a PDI și se vor compara
cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, ședintele cu părinţii și ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte
(anuale semestriale),ȋn functie de realitățile momentului , pot apărea obiective noi, care vor fi incluse ȋn planul managerial annual al școlii.
V.2. EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA PDI
Evaluarea PDI se va face pe parcursul derulării lui , la sfărșitul fiecăriu an școlar . Evaluarea se va realiza de către toate comisiile metodice
existente ȋn școală , CEAC, Consiliul de administrație . Se vor analiza și evalua gradul de atingere a obiectivelor și , dacă este necesar, se vor propune
și implementa măsuri de ȋmbunătățire. Instrumentele de evaluare ce vor fi folosite: rapoarte de activitate/evaluare, chestionare de satisfacție, alte
materiale edificatoare. Ȋn procesul evaluării se va acorda atenție următoarelor aspecte incluse ȋn PDI: respectarea misiunii și a viziunii școlii,
respectarea parcurgerii etapelor propuse , stabilirea corectă a indicatorilor de performanță ȋn vederea ȋndeplinirii țintei propuse.
Activitatea de monitorizare se va realiza sub coordonarea directorului colegiului.
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Tipul activităţii

Responsabilitatea Frecvenţa
monitorizării
şi monitorizării
evaluării

Realizarea studiului asupra mediului extern

Director

Anual

Octombrie

Realizarea studiului asupra mediului intern

CEAC

Semestrial

Octombrie -februarie

Semestrial

Octombrie -martie

Semestrial

Decembrie - aprilie

Semestrial

Decembrie - aprilie

Șefii de comisii
CEAC

Semestrial

Octombrie -februarie

Director

Anual

Octombrie –martie

Director

Anual

Octombrie

Director

Anual

Octombrie

Întocmirea seturilor de teste
monitorizarea ţintelor

care

să

sprijine Consilier educativ
Psihopedagog

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor Director
individuale
Șefii de comisii
Comunicarea acţiunilor
rezultatelor obţinute
Evaluarea
implementării
operațional

corective
acțiunilor

în

lumina
planului

Revizuirea acţiunilor
Prezentarea generală a progresului
atingerea ţintelor
Realizarea planului operaţional
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Termen

DISCIPLINELE OPȚIONALE APROBATE ȊN ANUL SCOLAR 2015-2016
CLASA Denumire opţional

Tipul optionalului

Profesor propunător

VI A
VII A
VIII A

Noţiuni introductive le limba franceză
Noţiuni introductive le limba franceză
Matematică aplicată

Disciplină nouă
Disciplină nouă
Disciplină nouă

Penteleiciuc Annemarie
Penteleiciuc Annemarie
Carp Cezar

IX A
IX B
IX C
IX D
IX E

Realizarea paginilor WEB
Realizarea paginilor WEB
Matematică aplicată
Mari personalităţi ale lumii
Ansamblu Coral

Disciplină nouă
Disciplină nouă
Disciplină nouă
Disciplină nouă
Disciplină nouă

Debren Nicolae
Debren Nicolae
Popescu Liviu
Ciocan Petrică
Faraon Bogdan

XA
XB
XC
XD
XE

Mari personalităţi ale lumii
Disciplină nouă
Matematică aplicată
Disciplină nouă
Algoritmi de rezolvare a problemelor de chimie Disciplină nouă
organică
Literature and film
Disciplină nouă
Mari personalităţi ale lumii
Disciplină nouă

XF

Baschet

Disciplină nouă

Ştefan Bogdan

XI A

Matematica
Gramatica limbii române
Biologie

Aprofundare
Disciplină nouă
Aprofundare

Carp Dorina
Ghidion Dorina
Zancu Daniela

XI B

Exegeza biblica
Limba română contemporană
Matematică

Disciplină nouă
Disciplină nouă
Aprofundare

Niţă Iulia
Iosep Roxana
Piticari Mihai
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Ciocan Petrică
Duminică Doina
Mişină Lăcrămioara
Nistor Adelina
Ciocan Petrică

Anexa 1

XI C

Limba română
Chimie
Matematică
Administrarea reţelelor şi calculatoarelor

Aprofundare
Extindere
Aprofundare
Disciplină nouă

Cârlonţă Angela
Mişină Lăcrămioara
Carp Cezar
Sabie Marieta

XI D

Fotbal
Istoria
Gramatică Limbii române
Ansamblu coral
Exegeză biblica

Disciplină nouă
aprofundare
Disciplină nouă
Disciplină nouă
Disciplină nouă

Lupu Bogdan
Ciocan Petrică
Ştefăroi Ionela
Faraon Bogdan
Cojocari Alexandru

XI E

Istorie
Arii protejate
Ansamblu coral
Economie aplicată
Literature and film

Aprofundare
Disciplină nouă
Disciplină nouă
Disciplină nouă
Disciplină nouă

Ciocan Petrică
Cojocari Ioana
Faraon Bogdan
Vasiliu Doiniţa
Nistor Adelina

XII A

Matematica
Limba română
Biologie

Aprofundare
Aprofundare
Aprofundare

Carp Cezar
Ghidion Dorina
Zancu Daniela

XII B

Limba romănă
Matematica
Biologie

Aprofundare
Aprofundare
Aprofundare

Iosep Roxana
Duminică Doina
Zancu Daniela

XII C

Matematica
Limba romănă
Iconografie
Handbal
Exegeza biblică

Aprofundare
Aprofundare
Disciplină nouă
Disciplină nouă
Disciplină nouă

Carp Dorina
Cârloanţă Angela
NIţă Iulia
Ştefan Bogdan
Cojocari Alexandru

XII D

Exegeza biblică

Disciplină nouă

Ionescu Ionut
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XII E

XII F

Istorie
Aprofundare
Limba română
Aprofundare
Baschet
Disciplină nouă
Amenajări turistice şi dezvoltare durabilă în judeţul Disciplină nouă
Suceava
Câmpulung Moldovenesc-repere istorice
Disciplină nouă

Ciocan Petrică
Ghidion Dorina
Ştefan Bogdan
Cojocari Ioana

Istorie
Aprofundare
Câmpulung Moldovenesc-repere istorice
Disciplină nouă
Geografia Europei
Isciplină nouă
Iconografie
Disciplină nouă
Baschet
Disciplină nouă
Comment rediger un essai
Disciplină nouă
Istorie
Aprofundare
Limba română
Aprofundare
Amenajări turistice şi dezvoltare durabilă în judeţul Disciplină nouă
Suceava
Baschet
Disciplină nouă
Ansamblu coral
Disciplină nouă
Ecogeografia turismului în România
Disciplină nouă

Ştefăroi Octavian
Ştefăroi Octavian
Cojocariu Ioana
Niţă Iulia
Lupu Bogdan
Penteleiciuc Annemarie
Ştefăroi Octavian
Cârloanţă Angela
Cojocari Ioana
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Ştefăroi Octavian

Ştefan Bogdan
Faraon Bogdan
Piticar Mihai

