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I.

ARGUMENT

În cadrul Proiectului de dezvoltare instituţională, Oferta managerială reprezintă partea cea mai
consistentă, care permite individualizarea şcolii şi în acelaşi timp crearea unei personalităţi de sine
stătătoare.
Oferta managerială alcătuită în anul 2015, este întocmită cu respectarea politicilor educaţionale ale
M.E.C.S. fundamentate legislativ de: Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare, a ROFUIP aprobat prin OMEN nr 5115/2014, a Hotărârilor şi a Ordonanţelor emise de Guvernul
României, a tuturor actelor normative ce decurg din legile mai sus menţionate, a Ordinelor, Metodologiilor,
Precizărilor şi Programelor elaborate de M.E.C.S pentru anii şcolari 2015-2019.
Prezenta ofertă gestionează informaţiile privind realizările şi neîmplinirile anterioare şi îşi propune să
promoveze o cultură organizaţională pragmatică a cărei finalitate să fie ameliorarea continuă a calităţii
actului pedagogic în vederea asumării idealului educaţional.
Conceptul de educaţie clasică este dublat și completat astăzi de spiritul modern românesc european.
Activitatea didactică are ca punct de referinţă ţinuta înaintaşilor, spiritul lor clasic, adaptat cu supleţe
cerinţelor actuale și țintelor viitoare.
Școala Gimnazială ” Constantin Brâncuși” din Cluj-Napoca se remarcă prin seriozitate, disciplină şi
competenţă, atât a dascălilor cât şi a elevilor, calităţi impuse şi de ariile tradiţionale.
Pe termen mediu, prin Proiectul de Dezvoltare Institutională, şcoala noastră isi propune:
 mentinerea standardelor înalte de exigență educațională, prin păstrarea și atragerea
unor cadre didactice titulare cu înaltă calificare, pe toate posturile existente, cu
preocupari pentru o continuă perfecționare;
 îmbunătățirea ofertei educaționale, prin conceperea și derularea unor cursuri opționale
atractive, adaptate specificului scolii, a unor cercuri, a cursurilor de excelență și
proiecte de parteneriat școlar care să atragă creșterea numărului de elevi cu potențial
de performanță;
 evaluarea cunoștintelor elevilor, bazata pe un sistem propriu de testare și simulare a
examenelor nationale, în scopul parcurgerii ritmice și eficiente a materiei și al
familiarizarii elevilor cu metodologia de examen;
 obținerea promovabilității de 100% la examenele finale și a unor rezultate bune si
foarte bune la concursuri și olimpiade școlare;
 ofertarea unei game diversificate de activități extracurriculare, implicand elevii în
actiuni complementare celor didactice, instructiv-educative;
 consilierea individuala și de grup a elevilor și a părintilor în cadrul cabinetului de
asistenta psihopedagogica și consiliere a carierei, respectiv în cadrul cabinetului de
sprijin;
 atragerea de resurse bugetare și extrabugetare pentru modernizarea și întreținerea
bazei materiale a școlii, întreținerea și îmbogatirea acesteia;
 realizarea unui spațiu educațional deschis prin derularea de proiecte școlare externe,
în parteneriat cu școli din Europa sau în vederea perfecționarii cadrelor didactice,
colaborarea cu diverse instituții din comunitatea locală și cu alte unități școlare din
judet și din țară;
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 educarea elevilor în spiritul respectarii drepturilor și libertatilor fundamentale ale
omului, al demnității și toleranței, al schimbului liber de opinii, prin asigurarea
dimensiunii europene și globale a educației.
Demersurile premergătoare conceperii acestei Oferte manageriale au avut în vedere:
1. Coordonatele specifice pe care îşi desfăşoară activitatea Şcoala Gimnazială „Constantin
Brâncuşi” din Cluj-Napoca:
a. Este o instituţie de învăţământ cu bază materială modernă şi condiţii logistice deosebite ;
b. Convingerea fermă că misiunea şcolii este de a asigura un program instructiv-educativ
care să ofere elevilor instrumente de cunoaştere şi autocunoaştere care să le permită să se
integreze în societate;
c. Ţinta este realizarea integrală a planului de şcolarizare propus şi diversificarea ofertei
şcolare.
2. Aspecte definitorii ale acestei şcoli vizează:
a. Prioritate acordată procesului educaţional şi a formării personalităţii elevilor;
b. Centrarea procesului didactic pe armonizarea activităţilor cu caracter curricular şi a celor
cu caracter extracurricular
c. Creşterea responsabilităţii şcolii faţă de societatea civilă şi implicarea şi mai sporită în
viaţa comunităţii locale din Cluj.
3.

Încrederea că şcoala se găseşte la baza dezvoltării societăţii, iar idealul educaţional
presupune formarea unor personalităţi capabile să exercite roluri sociale în concordanţă cu
propriile aspiraţii şi cerinţele sociale actuale. Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”
din Cluj Napoca va sta întotdeauna în avangarda aspiraţiilor comunităţii spre înplinirea
misiunii educative.
II. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
II.1.Context european

Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra sistemului de învăţământ
– a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au produs în învăţământul
românesc după Revoluția din decembrie 1989. Considerată de unii ca fiind cea mai importantă schimbare de
paradigmă educaţională din ultimii o sută de ani, schimbarea din domeniul curriculum-ului și a evaluării,
direcționată de centrarea pe competențe, va stârni probabil încă multă vreme discuții și pasiuni.
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea efectivă a unui
spaţiu european extins al educaţiei, din perspectivele cerinţelor societăţii actuale și a economiei bazate pe
informație și cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de documente de referinţă, cu rol
important în regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării
calităţii educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu.
Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în
sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii
Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și Cadrul European
al Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de repere decizionale majore
pentru fundamentarea procesului de reformare a învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul
că sunt direct asociate cu strategia educaţiei permanente.
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competentelecheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru absolvenţii învăţământului
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obligatoriu, un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competenţă, reconfigurând practic
idealul educațional. Definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care urmează să fie formate
până la finele școlarităţii obligatorii, competenţele-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme
educaţionale și vizează atât domenii academice (de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică,
știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul
mai multor arii curicuare.

II. 2. Context naţional
Premisa politicii Mnisterului Educaţiei și Cercetării Științifice privind realizarea unui învățământ
modern și de calitate este consistentă și așezată pe linia modernizării și adaptării sistemului de învățământ la
nevoile societății actuale. Diagnoza realității educaționale include însă și zone critice, care devin și
principalele domenii în care acționează strategiile în educație. Aceste domenii sunt:
a) Curriculum:
 Curriculum la decizia şcolii (CDŞ), redus în continuare ca pondere faţă de nevoile și interesele
comunităţii locale.
 CDŞ structurat mai în continuare mai mult pe nevoile cadrelor didactice, decât pe cele ale
comunităţii (elevi, parinţi, agenţi economici etc.).
 Programe școlare încărcate, neadaptate evoluției informaționale și nevoilor educabililor.
 Evaluarea specifică examenelor, uneori inadaptată realității educaționale.
 Planurile cadru inadaptate suficient la specificul de vârstă, respectiv la nevoile pieței muncii.
 Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele şcolare, ceea ce duce, în unele cazuri, la primatul
preţului în faţa calităţii.
 Problemele legate de licitațiile și contestațiile privind selecția manualelor, care întârzie apariția
acestora în școli.











4

b) Evaluarea si certificarea:
Certificarea pregătirii profesionale realizată greoi, birocratic și, în unele cazuri, de persoane
nepregătite în acest sens.
Acreditarea de noi specializări cu costuri ridicate.
c) Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi:
Reţeaua şcolara este fundamentată pe structura existentă de multă vreme și de multe ori necorelată cu
piața muncii (filiere, profiluri, specializări şi norme didactice).
Consilierea şi orientarea în carieră nu are efectele scontate, iar deciziile se iau adesea, fără
consultarea părtilor interesate de la nivel local.
Rolul minor, în stabilirea reţelei şcolare, al autorităţilor publice locale.
Scăderea ratei natalității.
d) Conducere şi administrare:
Finanţarea per elev conform LEN generează adesea, în plan managerial, probleme de încadrare în
buget.
Dificultăți generate de administrarea curenta a patrimoniului si a fondurilor şcolii în afara acesteia, la
nivelul consiliilor locale.








Perioada îndelungată în care nu s-au derulat concursuri de directori, fluctuațiile determinate de
numirile personalului de conducere pot produce lipsă de unitate și viziune care afectează dezvoltarea
unității școlare.
e) Resursele umane:
Comunitatea locală şi chiar directorul şcolii sunt lipsiţi de multe ori de autoritatea decizională în
privinţa mișcării personalului didactic, deciziile majore privind ocuparea posturilor fiind luate în
continuare centralizat.
Cadrul legislativ restrictiv și lipsit de motivație privind salarizarea şi normarea personalului didactic.
Proiecte de formare și dezvoltare profesională a personalului necorelate cu nevoile şi interesele
beneficiarilor sau contra cost.

f) Politicile de finanţare:
 Imposibilitatea finanţării coerente, pe baza de formule şi standard, din cauza constrângerilor
legislative.
 Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare.
 Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi de
performanţă educaţională.
 Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi de eficient
pentru a oferi o baza obiectivă procesului decizional.
Dincolo de domeniile menţionate, se observă procesul de birocratizare excesivă a demersului
educațional, vizibil în mai multe domenii ale educaţiei şi ale vieţii şcolare cum ar fi:
 Sistemul de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii).
 Controlul managerial intern.
 Documentele multiple solicitate fiecărei structuri din organigrama școlii, astfel încât de multe ori se
dublează sau se triplează situațiile are trebuie întocmite și ținute în evidență.
 Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme, care mai mult vizează întocmirea hărtiilor decât
actul didactic în sine și finalitatea lui.
Pornind de la conștientizarea situaţiei existentă, strategia națională în educație vizează obţinerea unor
rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului şcolar:
 Eficientizarea activitaţii şi creşterea performanţelor.
 Democratizarea sistemului educaţional.
 Transparenţa decizională.
 Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale.
 Stimularea inovației, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.
 Utilizarea resurselor IT în demersul educațional.

II. 3. Contextul local

Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) este una din cele 8 regiuni de dezvoltare din
Romania și include 6 judete: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj. Suprafata regiunii
este de 34.159 kmp, reprezentand 14,32 % din suprafața țării, cu o populatie totala de 2.744.914 locuitori.
Regiunea cuprinde 421 unitati administrativ-teritoriale: 6 judete, 42 de orase din care 15 municipii si 398
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comune si 1.823 de sate. Regiunea dispune de o pozitie geografica strategica, avand granite cu Ungaria si
Ucraina cat si cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest si Nord-Est din Romania.
Regiunea este una dintre cele mai pitorești din Romania, începand de la Muntii Apuseni care au un farmec
aparte pana la patrimoniul cultural-popular deosebit din zonele etnografice unice în aceasta parte a Europei.
Transilvania de Nord este o regiune cosmopolită, unde alături de românii majoritari, traiesc peste jumătate
(52,8%) din numarul total al locuitorilor de etnie maghiară din Romania, ceea ce a dus la crearea unei
identități culturale unice.
Regiunea Nord-Vest are în 2015 un PIB/locuitor de de 4961 Euro, apropiat de media nationala, dar
înca departe de media Uniunii Europene. Contribuția sectoarelor economice la formarea PIB-ului regional,
indica o pondere de 16.3% pentru agricultura, 35% pentru sectorul secundar si 46.7% pentru cel tertiar, din
punct de vedere evolutiv inregistrandu-se cresterea serviciilor si reducerea activitatilor in agricultura.
Cresteri semnificative s-au inregistat in sectorul de constructii civile si industriale- locuinte, centre
comerciale, centre de afaceri. Se constată o serie de diferențe între judete: unele mai industrializate, altele
bazate pe activitatile primare, in special agricultura si zootehnie.
Situaţia economică a Clujului Analiza indicatorilor economici ai judeţului Cluj, un centru
universitar cu tradiţie, arată că acesta a devenit o zonă care în ultimii ani reprezintă un magnet pentru
companiile de IT şi outsourcing, un judeţ care şi-a revenit după problema generată de plecarea Nokia din
2011. Conform unei analize realizată de Ziarul Financiarul în 2014, Clujul a reuşit, prin parcurile sale
industriale, să rămână un pol al producţiei (Bosch, De’Longhi, Emerson), deşi fabricile cu tradiţie din
municipiu (Napolact, Ursus, Tricotaje Someşul, Feleacul) au fost treptat, transformate în proiecte
imobiliare. Clujul are, după Bucureşti, cel mai mare număr de companii din ţară, se află pe loc fruntaș după
câştigul salarial mediu net, iar la capitolul pofta de business a tinerilor antreprenori Clujul depășește
capitala.
Clujul este atractiv prin tradiţia universitară (11 universităţi, peste 100.000 studenţi, 4 universităţi în
top 12 institute de cercetare avansată din România), forţa de muncă pregătită, parcurile industriale,
acoperirea și viteza de internet, dar și incubatoarele de afaceri.
Relaţia şcoală – comunitate
Școala Gimnazială ” Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca acoperă numeroase nevoi ale comunităţii prin
opțiunile elevilor absolvenți pentru liceele care contribuie la :
 pregătirea viitorilor informaticieni şi analişti-programatori, absolvenţi ai specializării matematicăinformatică, intensiv informatică.
 pregătirea viitorilor studenţi în domenii diverse și conexe științelor umaniste, care se regăsesc pe
piaţa muncii locale şi regionale, absolvenți ai specializărilor științe sociale și filologie bilingv
italiană;
 educarea şi formarea copiilor și a tinerilor în spirit european, civic, pentru cetăţenie democratică,
pentru valori etc.
Resursele educaţionale se regăsesc, în mod firesc, la nivelul şcolii şi constau, în principal, în cursurile
desfăşurate, inclusiv prin structura de CDȘ propusă, dar şi în activităţile extracurriculare. Multe dintre
acestea din urmă se derulează în parteneriat cu instituţii importante ale comunităţii locale: Universitatea
Tehnică, Universitatea Babeș-Bolyai, Biblioteca Județeană, Muzeul Judeţean de Istorie, Muzeul de Artă,
Teatrul Național, Primăria, Consiliul Local, Casa de Cultură a Studenților, Biserica.
Nu există conflicte între Şcoală şi comunitate, dimpotrivă, se constată o bună colaborare între şcoală şi
reprezentanţii Primăriei şi Consiliului Local, între şcoală şi Biserică, respectiv între școală și instituțiile de
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apărare și protecție publică. Un rol activ în viața școlii, mai ales pe linia demersurilor extracurriculare, îl are
colaborarea cu ONG-urile.
La nivelul Școlii există o activitate dinamică pe linia parteneriatelor cu familia – comunitatea și media,
al căror rol constă în facilitarea schimburilor între factorii menţionaţi, în identificarea şi soluţionarea
problemelor ale căror soluţii pot fi găsite împreună.

III.

ANALIZA MEDIULUI INTERN

III.A SCURT ISTORIC
Municipiul Cluj-Napoca, situat la poalele Munţilor Gilău, pe axa care leagă nord-vestul şi sud-estul
Transilvaniei, este unul dintre oraşele de referinţă ale ţării, atât prin mărime, cât şi prin importanţa sa socioeconomică şi culturală.
Veche aşezare dacică, municipiu în epoca romană, centru umanist şi renascentist, reşedinţă
economică, politică şi culturală în Evul Mediu şi Epoca Modernă, Clujul s-a dezvoltat permanent şi şi-a
consolidat importanţa strategică în inima Ardealului.
Reşedinţă a judeţului Cluj, cel mai mare şi mai important centru urban din Transilvania, oraș cu o
bogată istorie, atestat încă din antichitate, municipiul Cluj-Napoca are o populaţie de peste 330 000 locuitori,
la care se adaugǎ peste 100 000 de studenţi şi elevi care studiazǎ în acest oraş. Recunoscut ca important
centru universitar, medical, cultural şi industrial, cu puternicǎ polarizare regionalǎ, oraşul s-a dezvoltat de-a
lungul timpului pe axa Someşului Mic
Inaugurată la 15 septembrie 1970, ca urmare a nevoii sporite de cuprindere în rândurile elevilor a
numărului mare de copii, la 1974 şcoala avea deja 2800 de elevi. Cea mai tânără şcoală din cartierul
Gheorgheni este situată în apropierea Staţiunii de Cercetare Horticolă şi Pomicolă a USAMV Cluj-Napoca şi
a Bd.C.Brâncuşi.
Iniţial s-a construit o clădire în formă de „L”,care a fost ulterior completată cu încă o aripă,astfel
dobândind forma de „U”.De-a lungul anilor s-au făcut eforturi mari pentru amenajarea spaţiilor interioare şi
exterioare ale şcolii în vederea sporirii funcţionalităţii şi confortului propriu unor lăcaşuri destinate
educaţiei.
Pe parcursul celor 45 de ani de existenţă elevii şcolii noastre s-au evidenţiat prin participări la diverse
activităţi şcolare şi extraşcolare care au fost încununate cu premii. Pregătirea temeinică, realizată pe
parcursul celor 8 ani de şcolarizare,le-a permis absolvenţilor ocuparea de locuri de frunte la liceele
importante din oraş şi a reprezentat baza educaţiei pentru specialiştii recunoscuţi în diverse domenii, ce au
devenit foştii elevi ai şcolii noastre,peste ani, după absolvirea studiilor universitare.
De la 1 septembrie 2005 Şcoala”C.Brâncuşi”a asimilat elevii şi colectivul de cadre didactice al Şcolii
nr.22 din vecinătate, astfel încât s-au îmbogăţit resursele umane şi materiale ale acesteia.
În contextul integrării în marea familie educaţională a Uniunii Europene, întreaga echipă a Şcolii
Europene”Constantin Brâncuşi” contribuie la obţinerea titlului de Şcoală Europeană, titlu dobândit de
trei ori consecutiv în anul 2008 în anul 2011 și în anul 2014 ca dovadă a calităţii procesului educaţional, este
implicată cu seriozitate în obţinerea de rezultate cât mai bune la învăţătură, precum şi în realizarea de
activităţi educative extraşcolare prin parteneriate cu comunitatea, menite să-i pregătească pe elevi pentru
viaţă.
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IIIB.

DATE DESPRE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”
Tip: şcoală cu nivel de învăţământ primar şi gimnazial
Limba de predare: limba română
Coordonatele şcolii (Adresă de contact): Cluj-Napoca
Str.Horticultorilor nr.1
Tel./fax : 0264-542396
E-mail: scoala_brancusi@yahoo.com
Web page: www.scoala-constantin-brancusi.ro
1.

SITUAŢIA FAMILIILOR ELEVILOR ŞI ATITUDINEA ACESTORA FAŢĂ DE ŞCOALĂ

Starea socio-economică din care provin elevii este eterogenă, specifică mediului urban.
Mulţi elevi provin din familii cu grad mediu și superior de şcolarizare, cu preocupări şi interese
culturale medii şi peste, astfel încât valorile promovate in mediul familiar sprijină într-o anumită măsură
actul educativ.
Dezvoltarea psiho-emoţională şi formarea personală a populaţiei de vârstă şcolară este marcată de
conotaţii pozitive, datorită influenţelor exercitate din mediul familial şi comunitar.
Observaţiile demografice asupra populaţiei sesizează perspective de optimizare a caracteristicilor
socio-culturale ale mediului comunitar pe termen mediu şi lung astfel încât nu se preconizează dezechilibre
majore în privinţa situaţiei demografice a populaţiei de vârstă şcolară.
Relaţia şcoală familie:majoritatea familiilor elevilor manifestă o atitudine pozitivă faţă de
şcoală,fiind receptivi la nevoile impuse de realizarea educaţiei propriilor copii, ca urmare s-a înfiinţat
Asociaţia Părinţilor Şcolii, organizaţie non-guvernamentală, care depune toate eforturile întru sprijinirea
procesului educativ şi promovarea imaginii şcolii.
2 POPULAŢIA ŞCOLARĂ

ANUL ȘCOLAR

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Efectivele de elevi
Numărul de clase
Elevii bursieri
Participanți la olimpiade școlare
/premii
Opţiunile elevilor( repartizare
computerizată)
Abandon școlar
Absenteism
(nr.absențe
total
/motivate)
Medii la purtare sub 7
Repartiţia
după
opţiunea
religioasă

469
21
180
60/15

505
22
136

512
22

Mobilitatea elevilor
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Licee 100%
6272 (90%)
453 elevi –religie
ortodoxa
16 elevi –
neoprotestanti
5 veniți
9 plecați

-

Situaţia elevilor cu părinţii plecaţi în străinatate
Numele şi prenumele
elevului
Crăciun Marian
Gheorghe Răzvan
Pascal Antonio
Stan Casian
Truță Maria
Dardani Julia
Truță Luca Matei
Răzoare Sergiu
Pascal Medeea
Varga Florin
Orban Erwin
Truță Eduardo
Tăușan Maria

Clasa

Care parinte este plecat ?

CP C
CP C
CP C
CP C
CP C
IC
IC
II B
VB
VI B
VII A
VIII A
VIII B

Tata
x

Mama
x
x

Ambii
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elevul este in grija…

Bunicii
Tatălui
Mamei
Bunicii
Mamei
Mamei
Mamei
Mamei
Mamei
Mamei
Mamei
Mamei
Mamei

3. PERSONALUL ŞCOLII
a)Numărul cadrelor didactice :
Disciplina
Învăţători
Limba română
Limba franceză
Limba engleză
Limba germană
Matematică
Fizică
Chimie
Biologie
Geografie
Istorie
Religie
Desen
Muzică
Educatie fizică
Educatie tehnologică
Dir.adjunct
Director

Număr
12
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Debutant

Definitivat
2

Grad II
1

Grad I
9
2

1
1
Necalificat

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

b) Personal auxiliar :4
c) Personal administrativ : 7
d) Calitatea personalului didactic : -calificat :100 %
-cu performanţe în activitatea didactică : -mentori : 6
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Doctorat

-metodişti :6

4. RESURSE MATERIALE
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Tipul de spatiu

Numar spatii

Săli de clasa
Laboratoare
Biblioteca
Arhivă

22
4
1
1
1

Cabinet ştiinţe socio-umane
6. Cabinet limbi moderne
7. Cabinet multimedia cu tablă
interactivă
8. Atelier de instruire practică
9.
10.
11.
12.
13.

Cabinet de asistenta psihopedagogica
Cabinet medical-medicină școlară
Cabinet stomatologic
Cabinet logopedie

14.
15.
16.
17.

Birouri
Sala profesorală
Cabinet metodic învățători

1
1
1
1
1
1
1
1

Cabinet metodic învăţătoare

3
1
1
1

sală de sport, teren de sport cu covor
sintetic
18. capelă

1

19. Teren de sport cu covor sintetic

1

6. BUGETUL ȘCOLII
Denumirea indicatorilor

CHELTUIELI CURENTE

2015

1

2.336.000

10

1.675.000

10,01

1.336.000

Salarii de baza

10.01.01

1.030.000

Indemnizatii de delegare

10.01.13

-

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

336.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani

Contributii

10

COD

10,03

309.000

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

215.000

Contributii de asigurari de somaj

10.03.02

7.000

Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale

10.03.03

68.000

10.03.04

3.000

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

16.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

467.000

20,01

278.000

Furnituri de birou

20.01.01

2.000

Materiale pentru curatenie

20.01.02

3.000

Incalzit, iluminat si forta motrica

20.01.03

189.000

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.000

Transport

20.01.07

6.000

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare

20.01.08

7.000

20.01.09

2.000

20.01.30

34.000

Reparatii curente

20,02

150.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

17.000

20.05.30

17.000

20,06

1.000

20.06.01

1.000

Carti, publicatii si materiale documentare

20,11

2.000

Pregatire profesionala

20,13

3.000

Protectia muncii

20,14

7.000

Alte cheltuieli

20,30

9.0005

Chirii

20.30.04

-

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

9.000

57

67.000

57,02

67.000

Bunuri si servicii

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura

57.02.02

67.000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

127.000

59,01

127.000

Burse

IV.ANALIZA P.E.S.T.E.
Mediul extern al şcolii se raportează la factorii politici, economici, sociali, tehnologici,
ecologici, de vreme ce şcoala reprezintă un sistem deschis.
a. Contextul politic În contextul actual, marcat de o puternică tendinţă de globalizare,
absolventul de învăţământ preuniversitar se va confrunta cu o piaţă a muncii unică, globală în care
multiculturalitatea şi identitatea naţională câştigă noi valenţe. Influenţele globalizării asupra
procesului educaţional sunt multiple şi imposibil de neglijat: calificare internaţională; educaţie la
distanţă; biblioteci virtuale; proces didactic în limbi de circulaţie internaţională; educaţie la
standarde calitative impuse; ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii. Oferta Guvernului
României în domeniul educaţiei este concentrată în jurul următoarelor obiective: acces egal şi sporit
la educaţie; instruirea şi educarea tinerilor la un nivel competitiv corespunzător dinamicii societăţii
contemporane; compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european;
descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; dezvoltarea instituţională a educaţiei
permanente; transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României. Procesul de
învăţământ din Școala Gimnazială ” Constantin Brâncuși” se desfăşoară pe baza legislaţiei generale
şi a celei specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, având în atenţie toate actele normative
din domeniu, notificările şi ordinele emise de M.E.C.S. şi de I.S.J.Cluj. Politica educaţională propusă
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de şcoala noastră este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională, în care
învăţământul este o prioritate naţională, cu Reforma învăţământului din România şi este apartinică,
servind educaţiei membrilor tinerei generaţii pentru a deveni cetăţeni europeni, capabili să se
integreze într-o societate dinamică, imprevizibilă şi în spaţiul transnaţional.
b) Contextul economic Prezentul proiect de dezvoltare instituţională trebuie să se integreze
în cadrul reformei învăţământului preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre
şcoală şi comunitate având în vedere că „produsele educaţionale” vor deveni actori activi şi pe scena
comunităţii clujene, capabili să acţioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi pentru
binele comunităţii. Tendinţa de globalizare şi internaţionalizare a educaţiei, are ca efect certificarea
calităţii produselor nu prin volumul de muncă, ci prin inteligenţa încorporată în produs. O consecinţă
a acestui fapt va fi libera circulaţie a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care se
vor impune pe piaţa calităţii. Oraşul Cluj-Napoca se înscrie a număr de populație și ca forță
economic, educațională și culturală între primele 5 oraşe ale ţării. Este un oraş cu potenţial economic
ridicat, cu tradiţii în multe sectoare de activitate, cu o activitate investiţională crescută şi cu o
densitate demografică crescută. Evaluând aceste aspecte, importanţa educaţiei în oraşul Cluj-Napoca
este fundamentală, elevii fiind o „pepinieră” pentru piaţa muncii din Cluj-Napoca. Școala
Gimnazială ” Constantin Brâncuși” este situată în cartierul GheorgheniCei mai mulţi absolvenţi
reuşesc în urma admiterii la licee de prestigiu.Legislaţia financiară în vigoare permite atragerea de
fonduri extrabugetare la nivelul şcolii, însă acestea sunt prea mici şi nu pot susţine derularea unor
proiecte de anvergură. Interesul agenţilor economici pentru acordarea de donaţii sau pentru
sponsorizări instituţiilor de învăţământ preuniversitar este, în continuare, foarte scăzut. Fondurile de
bază sunt asigurate de Bugetul Consiliului local şi de M.E.C.S. În unitatea noastră şcolară există
totuși mulţi elevi cu o situaţie materială modestă. Un efect pozitiv pentru susţinerea elevilor îl
constituie extinderea programelor sociale: asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru învățământul
obligatoriu, acordarea burselor de ajutor social, subvenționarea abonamentului de transport local și
regional etc. Asociaţia de părinţi din Școala Gimnazială ” Constantin Brâncuși” acordă un sprijin
bine venit la întreţinerea bazei materiale și pentru proiecte educaționale.
c) Contextul social În ultima perioadă, datorită rezultatelor bune obţinute de elevii şcolii la
examenele naţionale ,la concursurile şi olimpiadele şcolare, a ordinii şi disciplinei din şcoală, a
dotărilor materiale cât şi a ofertei educaţionale, Școala Gimnazială ” Constantin Brâncuși” devine
treptat una dintre ţintele preferate ale populaţiei şcolare din cartier şi ale părinţilor acestora. Din
punct de vedere social, predomină tendinţa celor mai multe familii de a asigura copiilor lor cultura
generală şi chiar o pregătire academică. Populaţia şcolară provine dintr-un mediu social care
apreciază educaţia de tip tradiţional, fapt care facilitează procesul comunicării cu familiile elevilor.
Problemelor sociale li se acordă atenţie sporită la nivel local şi naţional, iar programele de combatere
a violenţei, a consumului de droguri şi de alcool şi-au dovedit eficienţa. Echipa managerială a şcolii
are în vedere racordarea ofertei educaţionale la piaţa muncii şi la cerinţele României ca membru U.E.
Astfel, accentul pe dezvoltarea deprinderilor de leader-ship şi de comunicare, pe promovarea
valorilor bazate pe flexibilitate, toleranţă, competitivitate şi autoperfecţionare. Numărul mare de
cadre didactice titulare ale şcolii noastre, care activează ca metodişti, formatori naţionali, mentori,
membrii în corpuri de experți sau care sunt autori de cărți, manuale sau de articole de specialitate
conferă procesului instructiv-educativ calitate, fluenţă şi eficacitate. Colaborarea şcolii cu fundaţii,
ONG-uri ,cu instituţiile de cultură, şi nu numai, s-a concretizat în proiecte educaţionale de success.
Delincvenţa juvenilă este aproape inexistentă datorită bunei colaborări pe care o avem cu IPJ Cluj.
d) Contextul tehnologic Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a
eficientizării procesului de învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o
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reprezintă tehnologia informatică, de vreme ce, într-o instituţie care profesionalizează cea mai mare
parte a elevilor în domeniul informatic, această tehnologie influenţează structura programelor de
studii, calitatea procesului de învăţământ şi, implicit, calitatea absolvenţilor. Programele informatice
specifice, care contribuie categoric la modernizarea procesului de învăţământ, ar trebui să fie folosit
de un număr cât mai mare de cadre didactice. În acest sens încercăm să motivăm toate cadrele
didactice pentru a urma cursuri de perfecţionare şi de operare PC și de a utilize noile tehnologii în
actul didactic. Şcoala dispune de suficiente calculatoare,videoproietoare,scanere, imprimante
,copiatoare –– şi de două table interactive SMART. S-a încercat, pe cât posibil, asigurarea aparaturii
audio-video (video-proiector și calculator plus rețea internet) şi a mijloacelor specifice de învăţământ
pentru toate sălile, cabinetele şi laboratoarele. Utilizarea SIR permite gestionarea eficientă a
resurselor umane/ materiale, a proiectelor şi programelor derulate la nivelul instituţiei. World Wide
Web-ul reprezintă o uriaşă resursă pentru educaţie, aducând problemele vieţii reale în şcoală,
permiţând deopotrivă informarea elevilor şi formarea priceperilor lor în domeniul tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiei. În contextul integrării europene şi în acord cu planul strategic de acţiune
europeană, care are ca obiectiv central: inducerea de schimbări în educaţie şi formare pentru a putea
trăi şi munci într-o societate bazată pe cunoaştere, eLearning reprezintă calea de integrare a noilor
tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei în domeniile de interes. Tehnologia eLearning acoperă o
plajă foarte variată de medii de învăţare, care combină textul, imagini, sunete, prezentate prin
modalităţi diverse: pe Web, pe CD-ROM, înregistrări audio. În activitatea desfăşurată, colectivul
Școalii Gimnaziale ” Constantin Brâncuși” a proiectat, a fundamentat şi a aplicat strategia
Ministerului de profil, precum şi politicile educaţionale adoptate de Consiliul Local.
e) Contextul ecologic Programul naţional de protecţie a mediului devine din ce în ce mai
important într-un spaţiu afectat în permanenţă de poluare. Apreciem că orice proiect care sprijină
protecţia mediului este bine venit şi că educaţia ecologică trebuie să devină o componentă în
educarea tinerilor. Şcoala noastră dispune de spaţiu verde generos.Astfel, vom organiza acţiuni în
parteneriat cu instituţii care au drept scop conştientizarea de către elevi a necesităţii unui oraş curat şi
a unui mediu înconjurător sănătos. De asemenea, se vor organiza întâlniri cu reprezentaţi ai
organismelor abilitate sau ai unor ONG-uri pe probleme de poluare şi protecţia mediului
inconjurator, caravane eco etc. Se vor organiza şi activităţi de informare a elevilor cu privire la bolile
secolului și pericolele care atentează la sănătatea lor (consumul de alimente nesănătoase, consumul
de alcool, consumul de droguri).
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V.

ANALIZA DIAGNOSTICA (SWOT)
A. DOMENIUL MANAGEMENT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
1. Existenţa documentaţiei necesare din 1. O anume inerţie în ceea ce priveşte
partea M.E.C.S pentru implementarea unui reforma structurală din învăţământ din partea
management modern, de calitate.
unor cadre didactice mai în vârstă.
2. Dorinţa de instruire permanentă atât a 2. Insuficienta implicare în managementul
structurilor de conducere ale şcolii, cât şi a şcolii din partea părinţilor.
majorităţii cadrelor didactice.
3. Bunele relaţii cu diferitele şcoli clujene,
cotate în topul şcolilor, concretizate în
programe comune permanente.
4. Transparenţa în decizii
5. Imaginea pozitivă de care se bucură şcoala,
interesul în creştere al părinţilor
OPORTUNITĂŢI
1. Posibilitatea de documentare a tuturor
celor care doresc să se instruiască datorită
accesului gratuit la internet pe care îl oferă
şcoala şi a punctelor de informare existente

AMENINŢĂRI
1. Disfuncţii în coroborarea eforturilor tuturor
partenerilor educaţionali
implicaţi în
dezvoltarea instituţională a şcolii

2. Posibilitatea perfecţionării calităţilor
manageriale ale echipei de conducere ca şi a
celorlalte cadre didactice prin programele de
perfecţionare continuă ale C.C.D. şi D.P.P.D.
3.
Posibilitatea
implementării
unui
management performant după modelul U.E.
B. Domeniul CURRICULUM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Atitudinea elevilor faţă de pregătirea pe
 Strategiile didactice în multe situaţii
care o furnizează şcoala este în general
continuă să fie majoritar tradiţionale,
pozitivă.
bazate pe activitatea preponderentă a
 Evaluările elevilor prin testele naţionale
profesorului.
fac dovada unei bune pregătiri.
 Cadrele didactice nu cuantifică în mod
 Proiectarea corectă a activităţii didactice
constant, prin intermediul rezultatelor şi
la majoritatea cadrelor didactice, cu
evaluărilor, progresul şcolar al elevilor.
accent pe obiectivele operaţionale.
 Nu se utilizează într-o măsură suficientă
 Evaluarea se realizează formativ şi
auxiliare curriculare moderne – fişe de
sumativ prin metode alternative în
lucru, portofolii ale elevilor, softuri
majoritatea cazurilor.
eduaţionale etc.
 Valorificarea competenţelor cadrelor
 Motivaţie redusă faţă de procesul de
didactice pentru dezvoltarea personală a
învăţare la un număr crescut de elevi
elevilor.

 Creşterea
indicatorilor
de
promovabilitate
 Creşterea interesului şi a solicitarilor de
şcolarizare în aceasta şcoală





OPORTUNITĂŢI
Ofertă sporită a activităţilor cu caracter
extracurricular.
Sporirea diversităţii actului educaţional
prin existenţa claselor cu profil de studiu
intensiv al limbilor moderne.
Posibilitatea de recuperare a unor elevi
prin asistenţa cadrelor de sprijin, a
psihologului şcolar şi a logopedului
Posibilitatea accesului la un învăţământ
de tip european

AMENINŢĂRI
 Implicarea insuficientă a părinţilor în
procesul educaţional.

C. Domeniul RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
 Încadrarea şcolii cu cadre didactice
calificate în proporţie de 100 %,
majoritatea cadrelor didactice cu grad
didactic I şi II.
 Personal didactic tânăr cu deschidere
pentru realizarea unui demers educativ
de calitate.
 Încadrarea cu personal didactic auxiliar
şi nedidactic calificat în proporţie
de100%.
 Participarea cadrelor didactice la cursuri
de formare continuă organizate prin
C.C.D. sau D.P.P.D.
 Existenţa fişei posturilor pentru fiecare
cadru didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic.

Implicarea elevilor în participarea la
diverse
activităţi
cu
caracter
extracurricular.
OPORTUNITĂŢI
 posibilitatea de perfecţionare continuă a
tuturor angajaţilor şcolii prin programele
CCD sau DPPD sau a cursurilor de
specialitate
pentru
personalul
nedidactic;

PUNCTE SLABE
 Insuficienţa mijloacelor şi metodelor de
evaluare a activităţii depuse de cadrele
didactice, a personalului didactic auxiliar
şi a celui nedidactic, fără a cuantifica ceea
ce aceştia realizează în afara fişei postului
elaborate de MECT.
 Diseminarea defectuoasă a informaţiei
prin cercurile metodice.
 Insuficienta conştientizare a părinţilor de
necesitatea implicării active în viaţa
şcolii.
 Interesul redus al cadrelor didactice
pentru activităţi didactice informatizate
 Accentuarea
agresivităţii
comportamentale şi verbale a elevilor

AMENINŢĂRI
 Scăderea interesului elevilor faţă de actul
educaţional vizibilă în absenteism ca
formă
de
abatere
disciplinară
predominantă
 plecarea la muncă în străinătate a
părinţilor elevilor duce la lipsa unei
implicări a familiei în viaţa şcolii.
 Creşterea numerică a situaţiilor de familii
dezorganizate.

D. Domeniul RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
PUNCTE TARI
 Şcoala dispune de o bază materială
modernă, condiţii logistice deosebite
pentru desfăşurarea procesului instructiv
educativ
 Şcoala beneficiază de o bibliotecă cu
peste 15.000 de volume.
 Conducerea şcolii are în preocupare
permanentă modernizarea bazei materiale
conform cu cerinţele curricumului şi cu
nevoile specifice elevilor.

PUNCTE SLABE
 Contribuţie insuficientă a cadrelor
didactice
în
domeniul
dezvoltării
mijloacelor didactice necesare predării
interactive a disciplinei.
 Atitudine necooperantă uneori chiar
dezinteresată a unor părinţi şi elevi faţă de
şcoală.
 Finanţare extrabugetară redusă

OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Posibilitatea accesului la programe de  Posibila neacoperire a cheltuielilor de
dezvoltare naţionale sau europene;
personal şi servicii datorate neaprobării de
 atragerea în consiliul de administraţie al
către consiliul local al bugetului propus
şcolii a unor reprezentanţi din
comunitatea oamenilor de afaceri;
Suplimentarea fondurilor materiale necesare
dezvoltării şcolii prin găsirea altor resurse
extrabugetare (donaţii, sponsorizări);
E. Domeniul DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR COMUNITARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Participarea la multiple Programe şi
 Insuficienta informare în legătură cu
Proiecte
internaţionale,
naţionale,
metodologiile de alcătuire a unor proiecte
judeţene şi locale educative în beneficiul
de colaborare sau parteneriate.
elevilor şi profesorilor; selectarea şi
stabilirea acestor programe în funcţie de
specificul şi natura relaţiilor întreţinute.
 Relaţii cu partenerii sociali: I.Ş.J,
Primărie, Prefectură, Jandarmerie Poliţie,
Biserica, ONG-uri etc.
 Optimizarea
relaţiei
şcoală-familie
(continuarea proiectului Împreună vom
reuşi)
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 implicarea favorabilă a instituţiilor locale  Birocraţia excesivă în realizarea
în rezolvarea solicitărilor
proiectelor
 deschiderea tot mai mare înspre şcoală a  Dificultatea atragerii de surse financiare
ONG-urilor şi proiectele de calitate,
bugetare şi europene în contextul în care
centrate pe competenţe, pe care le propun
programele şi proiectele de dezvoltare
acestea
prezintă deficienţe de documentare şi
 ofertă de colaborare a unor instituţii,
întocmire (inclusiv în acţiunile de
organizaţii, fundaţii pentru acţiuni în
reabilitare)
parteneriat sau sprijin în activitatea
psiho-pedagogică

VI. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA

MISIUNEA ŞCOLII:
- De a asigura elevilor achiziţionarea de cunoştinţe, abilităţi,
aptitudini necesare pentru a deveni cetaţeni sănătoşi, adaptaţi,
flexibili şi resposabili
- De a dezvolta elevii pentru a deveni adepţii educaţiei permanente,
capabili să răspundă schimbărilor
- De a promova excelenţa într-un mediu sigur şi să pregatească elevii în
parteneriat cu parinţii şi comunitatea

VIZIUNEA ŞCOLII:
Dezvoltarea viitorului prin învăţarea de azi.
Identitatea Școaii Gimnaziale ” Constantin Brâncuși” s-a cristalizat în jurul urmatoarelor
valori:
 traditie
 disciplină
 competență
 rigurozitate
 exigentă
 seriozitate
 cinste
în conduita dascălilor și cultivate elevilor, toate având drept consecință împlinirea profesională și o
deschidere manifestă în diverse domenii.
Principiul fundamental al școlii se subînscrie idealului de personalitate complexă,
structurată pe o dimensiune practică și una culturală.
Parcursul in vederea atingerii idealului educațional presupune:
 încurajarea performantelor;
 încrederea în posibilitatile proprii prin cunoasterea de sine și cultivarea respectului de sine;
 abilitatea de a folosi cunoștintele, deprinderile, atitudinile dobândite în școală pentru a se
integra rapid în societatea complexă și dinamica actuală;
 promovarea responsabilității față de un stil propriu de viata armonioasă și față de ceilalți.
 educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al
demnității și toleranței, al schimbului liber de opinii, prin asigurarea dimensiunii europene a
educației.

VII. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ŞCOLII
Concepută coerent, funcţional şi realist la nivel central, implementarea reformei la nivelul
unităţilor şcolare se confruntă încă cu bariere de natură organizatională, informaţională, relaţională
şi individuală.
Pentru a depăşi aceste bariere s-au stabilit trei obiective strategice :
- reconstruirea educaţiei ca factor strategic al dezvoltării de perspectivă urmărindu-se trecerea la
societatea educaţională modernă, intelectuală şi cultural-intensivă,cu abilităţi de comunicare şi
practice;
- realizarea politicii educaţionale a M.E.C.S. prin asigurarea coerenţei dintre strategia naţională a
procesului educaţional şi programele elaborate la nivel judeţean şi local,în acord cu programul
guvenamental de realizare a “societăţii educaţionale”;
- coordonarea strategiei instituţionale a principalilor factori cu procesele educaţionale, asigurarea
comunicării instituţionale,compatibilizarea demersurilor practice cu cele acţionale şi
evolutive,pentru realizarea educaţiei de bază,concilierea educaţiei pentru toţi şi a educaţiei pentru
fiecare, asigurarea educaţiei permanente şi construirea educaţiei educaţionale.
VII 1. ŢINTE STRATEGICE
1. Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei din perspectiva egalizarii
sanselor de adaptare a tuturor elevilor la standardele educationale ale scolii.
2. Participarea tuturor cadrelor didactice la programele de formare continua, asigurate de
institutiile abilitate, in functie de nevoile identificate.
3. Implementarea de programe educationale extracurriculare ce vizeaza educatia ecologica,
educatia interculturala etc., care sa asigure formarea elevilor in spiritul valorilor
europene.
4. Asigurarea unui climat optim desfasurarii activitatilor instructive-educative si asigurarea
calitatii in educatie.
5. Stimularea si valorificarea creativitatii elevilor prin participarea la activitati in cadrul
unor proiecte si programe scolare, atribuindu-se astfel o dimensiune europeana actului
educativ.
6. Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a scolii.
VII. 2

OPTIUNI STRATEGICE prin care sunt atinse Ţintele strategice

1. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizarii
şanselor de adaptare a tuturor elevilor la standardele educaţionale ale scolii
 identificarea elevilor cu probleme în adaptarea la standardele educaţionale ale
şcolii.










participarea cadrelor didactice la cursuri de formare organizate de instituiţii
abilitate şi care să vizeze însuşirea de metode şi strategii didactice care să
faciliteze demersul didactic diferenţiat.
achizitionarea de softuri educationale şi de materiale didactice moderne.
implicarea familiei şi a psihologului scolar în identificarea cauzelor care
favorizeaza eşecul şcolar şi găsirea de soluţii pentru normalizarea situaţiei.
utilizarea de către cadrele didactice a unor metode de lucru diferenţiate,
specifice.
monitorizarea modului de utilizare în demersul didactic a competenţelor
dobândite la cursurile de formare şi perfectionare ;
utilizarea de proceduri de revizuire a demersului didactic şi de monitorizare a
progresului elevilor ;
folosirea unui mecanism de colectare regulată a feed-back-ului elevilor

2. Participarea tuturor cadrelor didactice la programele de formare continua, asigurate de
institutiile abilitate, in functie de nevoile identificate.






identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice şi facilitarea accesului la
oferta de cursuri a instituţiilor abilitate.
elaborarea unor criterii de evaluare ale activităţii cadrelor didactice care să
stimuleze implicarea acestora in perfectionare;
participarea periodica a cadrelor didactice la cursuri de formare care sa-i
permita “conectarea” la ultimele noutaţi in domeniu ;
colaborarea cu instituţii de invatământ superior, cu CCD şi cu organizatii
abilitate în formarea continua.
includerea în strategia didactica a lecţiilor a metodelor activ-participative care
să centreze demersul didactic pe elev.

3. Implementarea de programe educaţionale extracurriculare ce vizează educaţia
ecologica, educaţia interculturala etc., care să asigure formarea elevilor în spiritul
valorilor europene.





includerea în curriculumul la decizia şcolii a unor opţionale interdisciplinare şi
transdisciplinare adecvate.
organizarea unor programe educative în şcoală, menite să atraga elevii în
activităţi extracurriculare.
achiziţionarea de materiale informative şi accesul la documentaţia specifică
fiecarei activităţi în parte.
identificarea instituţiilor şi organizaţiilor partenere care să conlucreze pentru
atingerea obiectivelor activităţii.

4. Asigurarea unui climat optim desfăşurării activitaţilor instructiv-educative şi asigurarea
calităţii în educatie
 organizarea şi asigurarea funcţionarii comisiei pentru asigurarea calităţii în educatie.








preocuparea constanta a profesorilor pentru pregătirea elevilor, menită să faciliteze
progresul şi dezvoltarea personala a acestora şi obţinerea de rezultate superioare.
organizarea de activităţi în cadrul orelor de consiliere şi dirigenţie menite să asigure o
bună cunoaştere a regulamentelor şcolare şi abordarea unor teme adecvate care să
încurajeze dezvoltarea personala a elevilor.
preocuparea pentru o bună organizare a activităţii şcolare în vederea menţinerii la
cursuri a tuturor elevilor şi a diminuarii absenteismului şcolar.
achiziţionarea unui sistem de securitate pentru şcoala.
incheierea unor contracte de colaborare şi organizarea de măsuri specifice cu instituţii
abilitate (Politie, Jandarmerie etc.).

5. Stimularea şi valorificarea creativităţii elevilor prin participarea la activitaţi în cadrul
unor proiecte şi programe şcolare, atribuindu-se astfel o dimensiune europeană actului
educativ.

proiectarea unor activităţi curriculare şi extracurriculare menite să asigure o
dimensiune europeană actului educativ din şcoala.

realizarea de activităţi menite să asigure accesul elevilor la problematica
integrarii în Uniunea Europeana.

aplicarea la nivelul şcolii a unui numar cât mai mare de proiecte cu finanţare
externă şi europeană ;

dezvoltarea interesului la profesori în implicarea în proiecte în cadrul
programului Socrates.

asigurarea accesului a cât mai multor cadre didactice la perfecţionarea continuă
din cadrul proiectului Comenius 2.2.

accesul la documentaţia necesară aplicării proiectelor europene prin accesul
permanent la internet.

identificarea de şcoli partenere pentru derularea proiectelor europene
6. Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a scolii.
 identificarea şi atragerea de noi surse de finanţare proprii.
 elaborarea de programe de investiţii pe termen mediu şi lung.
 implicarea întregului colectiv al scolii (elevi, profesori, personal nedidactic si didactic
auxiliare) în dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea bazei materiale.
 achiziţionarea de mijloace fixe şi mobile moderne, menite să contribuie la o bună
desfăşurare a activităţii şcolare ;
 colaborarea cu Primaria, Consiliul local pentru asigurarea bugetului optim şi a realizării
efective a activităţilor de reparaţii curente şi de igienizare.
 implicarea Asociaţiei de parinti în dezvoltarea bazei materiale a scolii.

VII.3 OBIECTIVUL GENERAL
Imbunătăţirea accesului elevilor la un învăţământ de calitate prin ofertarea unor servicii
educative performante, prin creşterea gradului de autonomie şi a capacitatii de elaborare şi
gestionare a proiectelor la nivelul scolii.
Realizat prin:
1. Eficientizarea proiectarii, implementarii si evaluarii intregii activitati din scoala.
Practicarea unui management eficient.
2. Optimizarea procesului de predare-invatare si a starii de disciplina in scopul cresterii
calitatii in educatie. Accentuarea aspectului formativ al invatarii, dezvoltarea competentelor-cheie si a capacitatilor de
transfer. Dezvoltarea responsabilitatii privind participarea la imbogatirea ethosului scolii.
3. Optimizarea pregatirii metodice si profesionale a cadrelor didactice pentru realizarea
calitatii in educatie.
Implementarea unei strategii eficiente de motivare, formare, dezvoltare a personalului
scolii.
4. Administrarea eficienta a bazei materiale, dezvoltarea ambientului scolar, crearea cadrului
optim pentru desfasurarea unui
invatamant de calitate. Identificarea de oportunitati de
dezvoltare.
5. Realizarea unor parteneriate eficiente cu institutii si organizatii din comunitatea locala,
din tara si strainatate in vederea realizarii unei educatii de calitate. Cresterea prestigiului
scolii in comunitate si cresterea eficientei organizatiei ca furnizor real de servicii catre
comunitate.
VII.4 OBIECTIVE SPECIFICE
1.
CAPACITATE INSTITUTIONALĂ
-Eficientizarea managementului organizational in scopul asigurarii conditiilor optime
pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv-educativ si pentru a facilita si
a stimula invatarea.
2. EFICACITATE EDUCATIONALĂ
-Optimizarea managementului referitor la calitatea procesului instructiv educativ,
imbunatatirea continutului invatarii si eficientizarea procesului de predare-invatare
-Eficientizarea procedeelor de monitorizare si evaluare in vederea progresului elevilor
3. MANAGEMENTUL CALITĂȚII
-Eficientizarea sistemului de management al calitatii si cresterea performantelor
organizationale de monitorizare si evaluare
-Cresterea receptivitatii fata de nevoile elevilor, personalului, comunitatii.
-Asigurarea egalitatii de sansa tuturor elevilor si a accesului egal al tuturor elevilor la
programele de invatare
-Imbunatatirea procesului de implementare,monitorizare, autoevaluare si dezvoltare a
calitatii educatiei.

VII.5 STRATEGIA DE REALIZARE A OBIECTIVELOR
1 CAPACITATE INSTITUTIONALĂ
a) Management strategic
Elaborarea organigramei de functionare a şcolii şi proiectarea activităţilor manageriale pe
baza unei diagnoze pertinente, în functie de PDI;
Asigurarea condiţiilor optime pentru comunicarea intra şi interinstitutională;
Asigurarea funcționalității sistemului de controlul managerial intern;
b) Management operaţional
Revizuirea strategiilor şi regulamentelor;
Asigurarea accesului diversificat la informaţie şi valorificarea acestuia;
Elaborarea unei politici de promovare a imaginii şcolii;
Optimizarea serviciilor sociale, medicale şi de securitate ale elevilor și personalului scolii;
Îmbunătăţirea constantă a bazei materiale și a ambientului scolar;
c) Managementul personalului
Stabilirea sarcinilor concrete pentru toate categoriile de personal, consfințite prin Fișa
postului;
Încadrarea scolii cu personalul de calitate și util pentru desfăşurarea unei activităţi de
calitate;
Sprijinirea cadrelor didactice în dezvoltarea profesionala;
Susţinerea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice şi a personalului;
Dezvoltarea interesului pentru formare şi dezvoltarea în carieră;
Normarea corecta a întregului personal;
Motivarea și recompensarea personalului, în măsura posibilităților
2 EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a) Oferta educaţională
 Publicizarea ofertei educaţionale în scopul inscrierii elevilor în programele de invăţare
corespunzatoare cerintelor lor;
 Proiectarea şi realizarea programului de învăţare;
b) Realizarea curriculum-ului
 Realizarea proiectarii didactice pe toate componentele acesteia;
 Realizarea implementarii şi performării curriculum-ului național și la decizia școlii;
 Dezvoltarea şi formarea profesionala a cadrelor didactice în şcoală;
 Corelarea programelor de învăţare cu obiectivele strategice ale şcolii şi cu nevoile de
dezvoltare ale elevilor;
 Monitorizarea, observarea și imbunătaţirea procesului de predare-învăţare;
c) Rezultatele invatarii (performantele scolare)
 Îmbunătăţirea calităţii pregătirii elevilor, prin pregătiri constante pentru evaluări interne
și externe, respectiv pentru olimpiade și concursuri ;
 Îmbunătăţirea calității evaluarii și a rezultatelor evaluării;
 Ameliorarea stării de disciplină și reducerea absenteismului;
 Îndrumarea și orientarea elevilor în cariera;
 Realizarea activităţilor extrascolare şi analiza contribuţiei acestora la dezvoltarea
personala a elevilor;
 Realizarea si diversificarea activitatii ştiinţifice şi metodice a cadrelor didactice, în
vederea implementării unei activităţi didactice şi profesionale de calitate;

 Asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltării procesului de invăţamânt, în
vederea atingerii standardelor de calitate;
3.MANAGEMENTUL CALITATII
a) Managementul calitatii la nivelul organizatiei

Dezvoltarea si monitorizarea sistemului de management al calităţii;
 Stabilirea directiilor prioritare de acţiune prin planul de acțiune;
b) Eficientizarea performantei organizatiei

Influențarea culturii organizationale pentru a sustine calitatea si performanta;
c) Eficientizarea procedurilor interne de asigurare a calitatii

Realizarea unui sistem corect si transparent de monitorizare si evaluare a
progresului elevilor;

Revizuirea periodica a ofertei scolii si optimizarea accesului la resursele
educationale;

Monitorizarea aplicarii stategiei scolii de dezvoltare profesională a personalului și
de realizare a evaluarilor anuale;

Democratizarea vieții organizatiei .
VII 6.. REZULTATE AŞTEPTATE
1. PE TERMEN SCURT (1 AN)
o Promovabilitate a elevilor de 100%
o Rezultate bune si foarte bune la examenulde Evaluare Naţională
o Creșterea cu 20% a numărului de premii obținute de elevii școlii la olimpiade și
concursuri
o Realizarea planului de scolarizare pe
o Atestarea profesorilor implicati în cursuri de formare si obtinerea de grade didactice
o Obtinerea finanţării pentru izolarea exterioară a faţadei vestice a şcolii
o Aplicarea regulamentului de ordine internă, pentru întărirea disciplinei în şcoala
o Finalizarea cu success a tuturor proiectelor educaţionale planificate
o Modernizarea continuă a ambientului scolar
2. PE TERMEN MEDIU (2-3 ANI)
o Formarea unui colectiv performant de profesori, care să aplice o strategie didactică
modernă, centrată pe elev, menită să asigure dezvoltarea personală a acestuia
o Scaderea ratei absenteismului în randul elevilor cu 10%
o Amenajarea și dotarea de laboratoare și cabinete
o Finalizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii scolii
o Obtinerea certificatului de “Scoala europeana”
3. PE TERMEN LUNG (4 ANI)
o Consolidarea standardelor educaționale prin functionalizarea Comisiei de asigurare si
evaluare a calităţii în educaţie
o Descentralizarea și cresterea gradului de autonomie la nivelul scolii
o Dobandirea de competente în elaborarea si gestionarea proiectelor europene
o Realizarea unei sali pentru activităţi extracurriculare
VII.7 EXPECTANȚE PE GRUPURI DE INTERESE
A. EXPECTANȚELE MECTS SI ISJ
 Respectarea legislatiei in vigoare;

 Respectarea reglementarilor curriculare;
 Parcurgerea integrala si respectarea programelor in activitatea
instructive-educativa;
 Utilizarea judicioasa a resurselor financiare alocate;
 Calitate inalta a prestatiei dascalilor si respectarea deontologiei
profesionale;
 Management educational eficient.
B. EXPENTAȚELE ELEVILOR
 Condiţii materiale igienice si de microclimat optime în şcoala;
 Cadre didactice competente
 Management eficient al timpului în clasa, astfel încât volumul temelor
de casa să fie redus;
 Utilizarea în procesul instructive-educativ a tehnologiilor moderne;
 Formarea competenţelor lingvistice de limba engleza , franceză şi
germană;
 Relaţie armonioasă profesor-elev, dascălul fiind partener al elevului;
 Oferta larga de activităţi extracurriculare, adecvate vârstei şi
intereselor elevilor;
 Respectarea de către cadrele didactice a deontologiei profesionale.
 Stimularea și încurajarea activității Consiliului elevilor
C. EXPENTAȚELE CADRELOR DIDACTICE
 Climat fizic şi psihologic favorabil desfăşurarii activităţilor;
 Valorizarea iniţiativelor şi creativităţii personale;
 Aprecieri şi evaluări cât mai obiective;
 Sarcini echitabile şi adecvate competenţelor personale;
 Recompense morale şi materiale corecte;
 Oportunităţi pentru dezvoltarea personala şi managementul carierei.
D. EXPENTAȚELE PARINTILOR
 Instruire şi educaţie de calitate pentru copiii lor;
 Securitate şi supraveghere atentă pe durata programului şcolar;
 Sprijinirea copiilor cu situaţie materiala precară;
 Monitorizarea riguroasă a absenţelor;
 Condiţii foarte bune: materiale, igienice şi de microclimat;
 Comunicare eficientă, promptă şi adecvată cu şcoala;
 Consiliere pentru rezolvarea unor situaţii problematice: stări
conflictuale, absenteism, acte antisociale, probleme educationale,
stress etc.
 Consiliere în domeniul orientării şcolare şi profesionale.
E. EXPENTAȚELE COMUNITĂȚII
 Oferta de colaborare din partea școlii;
 Seriozitate și disponibilitate pentru diverse acţiuni de interes
comunitar;
 Respectarea termenilor contractuali stabiliți de comun acord

8. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
PLAN OPERATIV 2015-2019
PRIORITATEA 1: MODERNIZAREA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR
OBIECTIVUL I,1: Realizarea unui management şcolar eficient direcţionat pe elev, în vederea adaptării la învăţământul european
ŢINTA: 100% dintre elevii şcolii noastre studiază abilităţi cheie şi sunt evaluaţi cu rata de promovabilitate de peste 95% până în 2019
CONTEXT: Managementul performant devine o necesitate dată de transformările societăţii româneşti centrată pe economie de piaţă şi
descentralizare.
ACŢIUNI
REZULTATE
TERMEN RESPONSABIL
EVALUARE
SURSA DE
AŞTEPTATE
ITĂŢI
FINANŢARE
Elaborarea şi aprobarea planului managerial - rapoartele rezultatelor
activităţilor din anul
precedent şi analiza lor
SWOT
- planul unic managerial

prima
săptămână din
septembrie,

Proiectarea activităţii didactice:
- Organizarea Comisiei pentru asigurarea
calităţii (C.A.C.), a C.A., a comisiilor
metodice şi a tuturor comisiilor şi
subcomisiilor
- reactualizarea reg. de ord. interioară
- reactualizarea fişei posturilor
- Monitorizarea şi evaluarea activităţilor
propuse
- controlul documentelor de proiectare pe
compartimente şi sectoare de activitate:
secretariat, contabilitate
Monitorizarea şi evaluarea activităţii cf.
fişei postului pentru pers. didactic şi
nedidactic: elaborarea fişei de evaluare

- 1-10 sept

- planuri de activitate pe
compartimente

- analize în Consiliile
Profesorale
- evaluarea proiectării
manageriale de către ISJ

Buget

- director
- director adjunct
- C.A.
- şefii de
catedre/comisii

- punct documentar

Buget

- portofolii deţinute de
şefii de catedre/comisii

Buget

anual

- la înc. sem I

- planificări anuale şi
semestriale
- documente de
proiectare
- rapoarte de activitate
- rapoarte de activitate
- fişa de evaluare

- director
-director adjunct
- C.A.

anual
- la finele celor
două semestre,
anual
- decembrie,
iunie,
septembrie,

- director, dir. adj.
- membru C.A.
- resp. comisii
metodice şi şefii de
compartimente
- conducerea şcolii
- responsabili
compartimente

- fişa de evaluare
- analize în consiliul
profesoral

Buget

pentru calificativele anuale şi salariile de
merit

anual

OBIECTIV I,2: Proiectarea activităţilor manageriale ale ariilor curriculare şi ale sectoarelor de activitate, pe baza unei diagnoze clare,
realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie.
ŢINTA: Aplicarea unui învăţământ modern modelat cerinţelor de dezvoltare actuală a societăţii româneşti în context european
ACŢIUNI

REZULTATE
AŞTEPTATE

Planificarea activităţii pe arii curriculare - planificări
şi stabilirea CDS-urilor prin consultarea - CDŞ-uri aprobate
elevilor şi a părinţilor

TERMEN

RESPONSABIL
ITĂŢI

luna
septembrie,
anual

- director adjunct
- resp. comisii
metodice
- resp. arii
curriculare
- director
- responsabil
comisie orar

Realizarea planificărilor în funcţie de
planul cadru şi programe analitice

- un orar alcătuit după
nevoile elevilor, prin
combinarea materiilor
dificile cu cele uşoare
- planificări
- portofolii

Diversificarea instrumentelor de evaluare
pentru toate disciplinele

- norme şi instrumente de
evaluare diverificate

luna octombrie resp. comisii
şi februarie,
metodice
fiecare an
resp. arii curriculare
cf. planificării - cadre didactice
com. arii curr. - resp. arii curr

Monitorizarea progresului şcolar prin
teste de evaluare iniţiale, de progres şi
finale
Participarea la olimpiade şcolare şi alte
concursuri
Realizarea unor activităţi cu caracter
interdisciplinar

- documente din portofoliul
profesorilor

Semestrial in
fiecare an

Realizarea unei scheme orare optime

-

diplome, adeverinţe de
participare
documente din
portofoliile profesorilor
portofoliile elevilor
Proiectul MaST

- 1-10 sept
- la înc. sem II
anual

Anual
15 dec
15 mai
Cf. calendar
Festivalul

-

cons. educativ
resp. arii curr.
cadre didactice
director adjunct

-

cadre didactice

EVALUARE
- analize în Consiliul
profesoral, consiliul
pentru CDŞ şi comisii
metodice

SURSA DE
FINANŢARE
Buget

- orar

Buget

- verificări prin sondaj

Buget

-analiza în Consiliul
profesoral
-asistenţe. interasistenţe,
rapoarte de activitate
- raport statistic pe
discipline şi catedre

Buget

- analiză statistică

Buget
sponsorizări
Buget

-analize în comisii
metodice
- rapoarte de activitate

Buget

Planificarea tezelor pentru clasele V-VIII
astfel încât acestea să se poată finaliza cu
cel puţin o lună înainte de finalul
semestrelor

- lucrări semestriale

ştiinţelor
- decembrie,
- mai, fiecare an

- conducerea şcolii
- cadre didactice

- analiza graficului de
desfăşurare

Buget

OBIECTIVI,3: Dezvoltarea relaţiilor şcoală - parteneri locali (instituţii locale), a parteneriatelor cu şcoli de profil din ţară şi din
străinătate prin programe comune
ŢINTA: Consolidarea poziţiei şcolii ca furnizor de servicii educaţionale de calitate
ACŢIUNI
Proiecte de colaborare cu alte şcoli

Convenţii de colaborare cu mass-media
locală

REZULTATE
AŞTEPTATE
Realizarea de parteneriate
cu şcoli similare din plan
local, din ţară şi străinătate

emisiuni, articole, studii,
cărţi publicate
-mediatizarea proiectelor
şcolii
Colaborare cu diferite instituţii de
voluntariat elevi şi cadre
asistenţă socială
didactice
Diseminarea obiectivelor şcolii în rândul - convenţii de colaborare
partenerilor sociali
cu diferite organisme şi
instituţii sociale
- pliant al şcolii

TERMEN

RESPONSABIL
ITĂŢI

EVALUARE

SURSA DE
FINANŢARE

fiecare an

Director
Director adjunct
cons. educativ

-analiza statistică în
raport cu anul anterior

Buget
fonduri proprii şi
sponsorizări,
finanţare europeană

pe parcursul
întregului an

Director, director
adjunct
cons educativ
elevi
director
director adjunct
Director
Director adjunct
cons. educativ

Nr. apariţii / categorie de
media

Buget, sponsorizări

Statistică

sponsorizări

Feed-back de la
partenerii sociali

buget
sponsorizări

când este cazul
anual, maiiunie

OBIECTIV I,4: Eficientizarea relaţiilor – şcoală - familie şi a implicării părinţilor în viaţa şcolii
ŢINTA: Îmbunătăţirea procesului de educaţie
ACŢIUNI
Organizarea consiliilor părinţilor pe clase

Organizare asociaţiei părinţilor
Organizarea de întâlniri cu caracter de
orientare şi consiliere şcolară între cons.
educativ, familiile elevilor şi
diriginţi/invăţători acestor clase
Asigurarea unui flux informaţional
actualizat asupra dinamicii forţei de
muncă şi a perspectivelor de inserţie
profesională în corelaţie cu oferta de
şcolarizare în licee

REZULTATE
AŞTEPTATE

TERMEN

RESPONSABIL
ITĂŢI

conform
planificării,
anual

diriginţii
director adjunct
reprez. cons. reprez
al părinţilor

plan de activitate
rapoarte
procese verbale ale
întâlnirilor

octombrie,
anual
cf. planificării

cons. educativ
reprez CRP
psiholog
cons. educativ
diriginţi

-Graficul orelor cu tematică
de orientare şcolară şi
profesională
-Vizite la licee şi agenţi
economici

la finele celor
două semestre

Diriginţii claselor
VII, VIII
Psihologul scolar

caietul dirigintelui
procese
verbale
întâlnirilor periodice
dirigintelui cu părinţii

ale
ale

Aplicarea de chestionare elevilor şi
chestionare aplicate
părinţilor referitoare la nevoi de instruire,
educaţie şi formare
Implicarea părinţilor în activităţile
- desfăşurarea activităţilor
extracurriculare:
propuse
- parteneriate şcolare
- serbări
Responsabilizarea părinţilor elevilor prin evidenţa acordurilor-cadru
încheierea de parteneriate cu şcoala
de parteneriat pentru
educaţie

semestrial, în
fiecare an
conform
planificărilor
anuale
octombrie,
anual

-

cons. educativ
diriginţi
psiholog
director adjunct
cons. educativ
diriginţi
diriginţi
cons. educativ

EVALUARE

SURSA DE
FINANŢARE

Analiză statistica a
frecvenţei participării
părinţilor la întâlniri

buget
venituri proprii

venituri proprii
proprii

-Statistica integrării
absolvenţilor clasei a
VIII-a în învăţământul
liceal şi profesional

venituri proprii

interpretarea
rezultatelor

buget
sponsorizări

buget

OBIECTIV I,5: Gestionarea bugetului şi intensificarea acţiunilor pentru găsirea unor surse de finanţare extrabugetare prin proiecte care să
aducă venituri proprii şcolii
ŢINTA: Modernizarea bazei materiale
ACŢIUNI

REZULTATE
AŞTEPTATE

TERMEN

RESPONSABILI
TĂŢI

EVALUARE

SURSA DE
FINANŢARE

Informări în CA
Rapoarte bugetare

venituri proprii

Întocmirea bugetului anual şi încadrarea
în sumele alocate

Proiectul de buget aprobat

An financiar

Director
Contabil şef

Diversificarea resurselor financiare

Creşterea fondurilor
extrabugetare şi atingerea
unui nivel al acestora de 5
% din total
Acoperirea necesarului în
proporţie de 70 – 80 %

anual

director

Informări şi rapoarte
financiare

anual

Director

Evaluări anuale

Materiale si echipamente

anual

director

Rapoarte în CA

oportunităţi

director
C.A.
C.R.P.

Informări

sponsorizări

oportunităţi

director
bibliotecar
cadre didactice

Inventarul de carte

venituri proprii

Îmbogăţirea graduală a bazei didactice
prin achiziţionarea de materiale didactice
Dotarea laboratoarelor şi amenajarea
cabinetelor
Proiecte de reparaţii şi investiţii cu
sprijinul reprezentanţilor părinţilor
precum şi amenajarea unor spaţii noi
necesare confortului elevilor
Atragere de fonduri pentru dezvoltarea
bibliotecii

reparaţii şi materiale şi
mijloace didactice noi
- refacerea instalaţiei
electrice
-

îmbogaţirea fondului de
carte

buget
venituri proprii
sponsorizări

PRIORITATEA 2: REALIZAREA UNUI PROCES INSTRUCTIV-EDUCATIV FORMATIV BAZAT PE NEVOILE
INDIVIDUALE ALE ELEVILOR
OBIECTIV II,6: Accentuarea caracterului formativ al activităţii didactice, curriculare şi extracurriculare prin adaptarea conţinuturilor
didactice la nevoile elevilor şi responsabilizarea lor în actul învăţării

ŢINTA: Creşterea constantă a promovabilitii; eliminarea eşecurilor şcolare; realizarea unui învăţământ de calitate în toate planurile,
prevenirea abandonului şcolar
ACŢIUNI

RESPONSABILITĂ
ŢI

EVALUARE

SURSA DE
FINANŢARE

10 oct anual

Toate cadrele didactice
şi didactice auxiliare

Analize în Consiliul
profesoral

buget

planificări
evidenţa activităţii de
pregătire suplimentară

15 octombrie
anual
cînd este cazul

Director adjunct
Cadre didactice
Cons. Educativ

Analize în CA şi
Consiliul profesoral

Buget

Desfăşurarea de activităţi didactice
menite să dezvolte creativitatea şi
iniţiativa elevilor

Proiecte realizate de elevi,
Revista şcolii
Participare la Sesiuni de
Comunic. ştiinţifice

Conform
graficului de
desfăşurare

Cuprinderea în conţinutul lecţiilor a unor
exemple şi aplicaţii strâns legate de
îndeplinirea obiectivelor




Planuri de lecţii
Lecţii TIC

Simplificarea şi adaptarea cerinţelor din
materiale de învăţare la obiectivele
operaţionale ale lecţiilor



Proiectare didactică
Planuri de lecţii
portofolii

Conform
graficului
individual




Toate cadrele
didactice
Resp. arii curr.

Sprijinirea elevilor cu dificultăţi de
învăţare prin asistenţă specifică
acordată de cadre de sprijin,
psiholog ,cadre didactice

 Inregistrarea
progresului şcolar
 Promovabilitate de
95 %a elevilor
asistaţi

anual






Cadre de sprijin
Psiholog
Logoped
Cadre didactice

Desfăşurarea de activităţi didactice cu
caracter formativ-participativ prin
metode de instruire eficientă

REZULTATE
AŞTEPTATE
- Documente de proiectare
didactică
- Portofoliile elevilor şi
profesorilor

Activităţi extracurriculare coordonat de pers. didactic pentru elevi (cu scopul de a diversifica activităţile didactice)



TERMEN

semestrial

Toate cadrele didactice
Resp. arii curric.

directori
Resp. arii curr.
Toate cadrele didactice

buget

Statistica lecţiilor
desfăşurate în
laborator

buget

buget

Evaluare statistică

OBIECTIV II,7: Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii elevilor în vederea atingerii unor criterii de performanţă ridicate, în urma
monitorizării permanente şi a analizelor periodice
ŢINTA: Alinierea criteriilor de performanţă la nivelul criteriilor europene
ACŢIUNI

REZULTATE
AŞTEPTATE

Analiza nivelului de performanţă atins de
elevi în anul precedent



Aplicarea de chestionare pentru
determinarea tipului de inteligenţă şi a
stilului de învăţare şi a cerinţelor
educaţionale speciale
Analiza performanţelor elevilor la
olimpiade şi concursuri şcolare



Adaptarea testelor iniţiale la nivelul de
pregătire şi a particularităţilor de vârstă

Indicatori de
performanţă
(promovabilitate,
frecvenţă, rezultate la
examene)
Chestionare şi teste
interpretate

Cuprinderea anuală a cel
puţin 16 % din elevi în
activităţi de performanţă
şcolară
 Analiza testelor iniţiale

TERMEN

RESPONSABIL
ITĂŢI

EVALUARE

SURSA DE
FINANŢARE

Oct.
anual

Directori
Secretar
Resp arii curriculare

Statistici semestriale şi
anuale

buget

Cuantificarea datelor

buget

Director adjunct

statistica

buget



statistică

semestrial

La sfârşitul
anului şcolar

Octombrie
anual







psiholog
Diriginţii
Resp. arii curr.

Resp. arii
curriculare
Cadre didactice

PRIORITATEA 3: REALIZAREA UNUI SISTEM DE ASIGURARE A CALITĂŢII PROCESULUI
INSTRUCTIV-EDUCATIV

OBIECTIV III,8: Asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare
ŢINTA: Elevii primesc ajutor pentru a înţelege, obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor şi aspiraţiilor individuale de învăţare
CONTEXT: Implementarea planului operaţional de acţiune pentru asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar cf. OG 75/12.07.2005
ACŢIUNI
REZULTATE
TERMEN
RESPONSABILI
EVALUARE
SURSA DE
AŞTEPTATE
TĂŢI
FINANŢARE
Funcţionarea Comisiei de Asigurare a
Calitatii




Colectarea datelor şi informaţiilor privind
programe de învăţare care să răspundă
cerinţelor beneficiarilor educatiei.
Analiza şi adaptarea obiectivelor de
învăţare astfel ca ele să răspundă
scopului programului de învăţare

Baza de date a CCD
Materialele sunt prezentate
factorilor interesaţi
Rezultatele de la testele
naţionale

Conceperea instrumentelor de evaluare în
conformitate cu nevoile individuale de
învăţare comparativ cu standardele
externe şi interne.

Rezultatele la testele
iniţiale, de progres şi finale

Aplicarea de chestionare elevilor şi
părinţilor care să reflecte aspiraţiile şi
interesul pentru programele de învaţare
din şcoală şi dorinţa de a participa la
activităţile şcolii

Analiză a rezultatelor

Regulamentul C.A.C.
Planul Operaţional

Septembrie
anual

director
Comisia de Asigurare a
Calităţii

Februarie Iunie

Iunie
Septembrie
anual

semestrial

Rapoarte anuale

buget

C.A.C

statistici

buget

C.A.C.
Diriginţi, comisii met.
implicate în testele
naţionale
C.A.C.
Toate cadrele didactice

statistici

buget

psiholog
Cons. Educativ
diriginţi

buget

Cuantificarea datelor

buget

OBIECTIV III,9: Optimizarea desfăşurării procesului de predare-învăţare prin creşterea eficienţei în planul proiectării, monitorizării şi
evaluării activităţii instructiv-educative
ŢINTA: Programele de învăţare răspund aspiraţiilor şi potenţialului elevilor, dezvoltând cunoştinţele şi experienţele anterioare, în vederea
asigurării unei colaborări reale şi eficiente cu elevii
ACŢIUNI

REZULTATE
AŞTEPTATE

TERMEN

RESPONSABILI
TĂŢI

EVALUARE

SURSA DE
FINANŢARE

Toate cadrele didactice

Rapoarte în Consiliile
profesorale

buget

Toţi profesorii

Rapoarte în Consiliile
profesorale

buget

Actualizarea fişelor de lucru şi
documentare şi a materialelor didactice
auxiliare
Analize periodice în cadrul
subcomisiilor, a experienţelor pozitive
ale activităţilor asistate
Pregătirea perioadelor de autoevaluare şi
întocmirea Raportului de Autoevaluare

Documente reactualizate

PV ale întâlnirilor
comisiilor

Mai
anual

Directori
C.A.C.

buget

Monitorizarea implementarii sistemului
de asigurare a calităţii

PV ale întâlnirilor C.A.C.
Rapoarte ale C.A.C.

Sfârşitul celor
două semestre,
anual




Buget

Întocmirea raportului în urma
Examenelor naţionale

Rapoarte asupra
desfăşurării examenelor

Septembrie,
anual

Analiza raportului de monitorizare a
calităţii procesului instructiv-educativ pe
cele 8 principii.

Materialul analizat şi
prezentat comparativ pe
toate cele 8 principii în CA
şi CP

Octombrie
anual

- Procese verbale
- Plan de acţiune

permanent

lunar

directori
C.A.C.

Director
C.A.C.

statistică

Buget

Rapoarte în Consiliile
profesorale

Buget

PRIORITATEA 4: COLABORAREA CU PARTENERII SOCIALI
OBIECTIV IV,11-12: Şcoala, ca prestator de servicii educaţionale, dovedeşte elasticitate şi îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu
partenerii sociali, venind în întâmpinarea grupului ţintă
ŢINTA: Şcoala dezvoltă şi menţine legături cu partenerii sociali, cu toate instituţiile, organizaţiile şi organismele comunităţii locale în
vederea realizării de parteneriate educaţionale.
CONTEXT: interesul beneficiarilor pentru parteneriate cu şcoala; creşterea bazei materiale a şcolii

ACŢIUNI

REZULTATE
AŞTEPTATE

TERMEN

RESPONSABIL
ITĂŢI

EVALUARE

SURSA DE
FINANŢARE

Procese verbale
informări

buget

Cooperarea factorilor comunitari în
relaţionarea cu şcoala ca parteneri activi
şi beneficiari sociali ai educaţiei

Rapoarte anuale
analize statistici
informaţii

permanent
la început şi
sfârşit de an
şcolar

directorii
C.A.

Întocmirea planului anual de şcolarizare

plan de şcolarizare aprobat

decembrie
anual

Plan de şcolarizare realizat

buget

Ofertarea unor programe, proiecte şi
acţiuni de interes comunitar şi de răspuns
la nevoile şi interesele educaţionale
identificate în mediul familial
Permanentizarea legăturii cu familia şi
responsabilizarea acesteia în asumarea
rolului educativ

Două programe anual

, anual

directorii
C.A.
cons. educativ
directori
C.A.

Programe realizate

venituri proprii

Oferte de consiliere
permanentă, 1 oră/săpt.
Vizită lunară a fiecărui
părinte la şcoală

aprilie-mai,
fiecare an

director
diriginţi/
învăţători
psiholog

Procese verbale
Completarea fişei
psihopedagogice a elevilor

buget

Colaborare cu instituţii de cultură
clujene: filarmonica, teatrul, opera; apoi
cu poliţia, primăria, prefectura etc.

parteneriate pentru
îndeplinirea obiectivelor
şcolii

permanent

Directori
Diriginţi/învăţători
cons. educativ

buget
sponsorizări

PRIORITATEA 5: REALIZAREA UNEI BAZE DE DATE
OBIECTIV V,13: Existenţa unei baze de date completă, capabilă să ofere informaţii detaliate despre elevi şi profesori, despre activitatea
compartimentului administrativ şi despre oferta educaţională a şcolii,
ŢINTA: Şcoala dezvoltă şi menţine legături cu partenerii sociali în vederea unei cooperări educaţionale bazându-se pe date şi oferte concrete.
CONTEXTUL: Interesul beneficiarilor educaţiei pentru parteneriate cu şcoala
Baza materială a şcolii (PC –uri)
Personal calificat în operare PC

ACŢIUNI
Stabilirea informaţiilor standard care
trebuie colectate şi stocate

REZULTATE
AŞTEPTATE
fişe pentru toţi profesorii
(diriginţii)/învăţătorii cu
informaţiile cerute

Stabilirea formatului sub care se
baze de date la nivel de
stochează informaţiile pt. a putea fi
catedre
prelucrate eficient
Analiza eficacităţii bazei de date alcătuite
Raport cu privire la ce
trebuie făcut pentru
eliminarea punctelor slabe
şi eficientizarea bazelor de
date
Publicarea diferitelor statistici pe pagina
diferite statistici
web a şcolii

TERMEN

RESPONSABIL
ITĂŢI

EVALUARE

SURSA DE
FINANŢARE

Realizarea bazei de date

buget

anual

Comisia de control
management intern

primul
semestru,
fiecare an
sfârşitul anului
şcolar, fiecare
an

Director adj.
Cadre didactice

buget

Comisia de control
management intern

buget

permanent

Resp.imagimea
şcolii

buget

PRIORITATEA 6: FORMAREA CONTINUĂ
OBIECTIV VI, 14: Continuarea reformei resurselor umane prin cursuri de formare oferite de unităţi abilitate, în special CCD şi DPPD
pentru diversificarea şi multiplicarea serviciilor educaţionale oferite de şcoală, comunităţii
ŢINTA: Dobândirea de noi competenţe profesionale prin cursuri de formare de către cadrele didactice, pentru a putea apoi să fie transferate
beneficiarilor educaţiei, în special elevilor.
CONTEXT: În contextul aderării la UE atât profesorii cât şi elevii trebuie să dea dovadă de o mare adaptabilitate pentru a înfrunta
schimbările majore care vor apărea în sistemul educaţional.

ACŢIUNI
Participarea la cursurile de formare
continuă organizate de CCD şi DPPD

Organizarea unor seminarii cu scopul
multiplicării termenilor reformei în
învăţământul preuniversitar:
- învăţarea centrată pe elev
- elevi cu nevoi speciale
- managementul informaţiei
- calitate
- dezvoltare de curriculum
Participarea la programe de formare gen
Comenius

REZULTATE
AŞTEPTATE
Certificate sau adeverinţe
de participare






Grafic de desfăşurare
Portofoliile
formatorilor
Scăderea numărului
de absenţe nemotivate
Creşterea
promovabilităţii

Certificate de participare

TERMEN
permanent

RESPONSABILI
TĂŢI
Responsabil
formare continuă

PARTENERI
IŞJ
CCD
DPPD

Octombrie
anual

Toate cadrele
didactice

IŞJ

Când este
cazul

Responsabil
proiecte şi
programe

I.Ş.J.
Instituţii din
străinătate

EVALUARE
Evidenţa
cursurilor

SURSA DE
FINANŢARE
După caz

buget

După caz

PRIORITATEA 7: ALINIEREA EUROPEANĂ
OBIECTIV VII. 15 Implementarea şi armonizarea strategiilor didactice în funcţie de cerinţele beneficiarilor educaţiei
ŢINTA: 100% dintre elevi vor beneficia de strategii moderne de predare-învăţare până în anul 2019
ACŢIUNI

REZULTATE
AŞTEPTATE
CDS-uri avizate de
C.A. şi ISJ

Revizuirea şi corelarea CDŞ-urilor cu
standardele impuse de cerinţele aderării
la UE



Continuarea şi iniţierea de proiecte de
colaborare cu şcoli din Europa

Semnarea protocoalelor de
colaborare

TERMEN
Octombrie,
iunie anual

Când apare
oportunitatea

RESPONSABILIT
ĂŢI
Director adjunct
Resp. arii
curriculare
Resp. comisie
curriculum
Cons. educativ

EVALUARE
Analiză portofolii

SURSA DE
FINANŢARE
Buget

nedeterminate

După caz

MONITORIZARE
a)MONITORIZAREA INTERNĂ

Nr.

ACŢIUNEA

RESPONSABIL

PARTENERI

TERMEN

crt.

1.

2.

ÎNREGISTARREA

INSTRUMENTE

INDICATORI

REZULTATELOR

Elaborarea şi
afişarea
proiectului de
dezvoltare
instituţională
Curriculum la
Decizia Şcolii:
proiectare şi
aplicare

Directori
Membrii CA

-şefii comisiilor şi
catedrelor;
-comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii

Septembrie

-produsul final

-fişă de apreciere

-criteriile de realizare a PDI

Directori
Membrii CA

-şefii comisiilor şi
catedrelor;

Noiembrie

-proiect CDŞ

-fişe de evaluare

-standardele de evaluare

3.

Înscrierea la
cursuri de
formare

Directori
Membrii CA

-responsabil de formare
continuă

Pe parcursul
derulării
proiectului

-in baza de date a
scolii

-liste de prezenţă la
cursuri.

-număr de cadre didactice
inscrise.

4.

Starea de
funcţionalitate a
clădirii

Directori
Membrii CA

-învăţători, diriginţi, elevi,
personal administrativ

-săptămânal

-registrul de
evidenţă a
reparaţiilor

-analize, rapoarte

Volumul cheltuielilor
pentru reparaţii curente.

5.

Proiecte de
parteneriat în
derulare sau în
pregătire
Imaginea şcolii
reflectată în
mass-media

Director adj.

-responsabil cu proiecte şi
programe educaţionale şi
cadrele didactice

-lunar

-în baza de date a
şcolii

-analize, fişe de
evaluare

-număr proiecte

Director adj.
Membrii CA

-responsabil cu promovarea
imaginii şcolii

-săptămânal

-in baza de date a
şcolii

-situaţii statistice

6.

b)EVALUARE INTERNĂ
NR.
Crt.

ACŢIUNEA

RESPONSABIL

PARTENERI

TERMEN

ÎNREGISTAREA

INSTRUMENTE

INDICATORI

REZULTATELOR

1.

2.

3.

Disciplinele
opţionale
realizate în urma
chestionării
elevilor şi
părinţilor
Creşterea calităţii
procesului de
predare învăţare
reflectată în
rezultatele
elevilor
Situaţia spaţiilor

Directori
Membrii CA

-comisia pentru asigurarea
şi evaluarea calităţii , şefii
comisiilor şi catedrelor

-la finalul
acţiunii

-în baza de date a
şcolii

-chestionare,
fişe de
apreciere, fişe
de analiză a
documentelor

-descriptori de performanţă, număr
persoane chestionate, număr
discipline opţionale realizate

Director
Membrii CA

-comisia pentru asigurarea
şi evaluarea calităţii , şefii
comisiilor şi catedrelor

semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize,
statistici

-numărul cadrelor didactice formate,
numărul elevilor promovaţi, mediocri
şi cu rezultate de performanţă

Director

-comisia pentru asigurarea

semestrial

-în baza de date a

-analize,

-creşterea/scăderea cheltuielilor de

4.

5.

de învăţământ şi
a clădirilor
şcolare
Proiecte de
parteneriat
realizate
Realizări ale
şcolii reflectate în
mass media
locală şi
naţională

Membrii CA

şi evaluarea calităţii

Director
adjunct

-responsabil cu proiecte şi
programe educaţionale.

Director
adjunct

-responsabil cu promovarea
şcolii

şcolii

rapoarte

întreţinere

semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize

-Numărul de proiecte de parteneriat
aprobate

-lunar

-în baza de date a
şcolii

-statistici,
rapoarte

-numărul de apariţii pozitive în massmedia

PROGNOZA
Nr.
crt.

Acţiuni

Părinţi

Elevi
Termen
scurt
-instruire
adaptată la
nevoile
elevului

Termen
mediu
-creşterea
interesului
pentru
învăţătură

Termen
lung
-acordarea
de şanse
egale tuturor
elevilor în
actul
didactic

Termen scurt
-dezvoltarea
colaborării
şcoală-părinţi

1.

Promovarea unui
învăţământ
centrat pe elev

2.

Programul”Şcoală
după şcoală”

-sprijinirea
elevilor în
efectuarea
temelor şi
socializare

-gestionarea
eficientă a
timpului liber

îmbunătăţire
a
performanţel
or şcolare

-finanţarea
programului

3.

Iniţierea de noi
programe şi

-implicarea
unui nr.cât

-dobândirea
competenţelor

-dobândirea
competenţel

-implicarea
părinţilor activ

Şcoală

Termen
mediu
diversificarea
formelor de
colaborare cu
părinţii

Termen
lung
îmbunătăţirea
imaginii
şcolii

Termen
scurt
-apel la
metodele
activparticipative
de predare

Termen
mediu
-participarea
cadrelor la
noi cursuri de
FC

-degrevarea
părinţilor de
unele sarcini
privind
educarea
copiilor
-dezvoltarea
colaborării cu

-sprijinirea
managementu
lui vieţii
familiale

-asigurarea
resurselor
umane şi
materiale

-participarea
unui număr
cât mai mare
de cadre
didactice

îmbunătăţirea
imaginii

-implicarea
unui nr.cât

-realizarea
unei colecţii

Termen
lung
-creşterea
calităţii
actului
educaţional în
vederea
sporirii
efectivelor
Îmbunătăţirea
imaginii
şcolii

-menţinerea
statutului de

de educaţie
multiculturală
şi de muncă în
grup
-implicarea
elevilor în
desfăşurarea
activităţilor
din cadrul
parteneriatelor
-colaborarea
cu părinţii şi
ONG;Poliţia

or de bun
cetăţean
european

în viaţa şcolii

părinţii

şcolii

mai mare de
cadre
didactice

-diseminarea
de către CE
a modului de
derulare şi a
rezultatelor

-cooptarea
părinţilor în
iniţierea şi
derularea
parteneriatelor

-sprijinirea
efectivă,de
către părinţi,a
acestor
activităţi

susţinerea,pro
movarea şi
diseminarea
acţiunilor în
parteneriat

identificarea
potenţialilor
parteneri

-realizarea
acţiunii”Săpt
ămâna
bunelor
maniere”

-implicarea
Asociaţiei
Părinţilor în
contracararea
fenomenelor de
violenţă

-comunicarea
cu părinţii şi a
acestora cu
şcoala

-creşterea cu
adevărat a
interesului
părinţilor
privind acest
fenomen

-CE va
propune ce
tradiţii
doresc să
reînvie

-CE va
propune
acţiuni şi va
cointeresa
colegii din
clase

-realizarea
de acţiuni
prilejuite de
diverse
ocazii şi
popularizare
a lor

familiarizarea
cu tradiţiile
şcolii

-implicarea în
realizarea
acţiunilor
specifice
acestor
tradiţii

-stimularea
elevilor
înspre
protejarea
bazei m
ateriale
existente

-desfăşurarea
de activităţi
care să
demonstreze
utilizarea
bazei
materiale
existente

-obţinerea de
produse
finale şi
rezultate
deosebite,ca
urmare a
utilizării
bazei
materiale

-cointeresarea
membrilor
Asociaţiei
Părinţilor înspre
problemele
dotărilor şcolii

-atragerea de
sponsori,de
fonduri

proiecte

mai mare de
elevi

4.

Parteneriatele
şcolii cu
comunitatea

-solicitarea
opţiunilor
CE privind
tipul de
parteneriate

5.

Prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar

-aducerea la
cunoştinţă a
prevederilor
RI şi a
Strategiei
Şcolii

6.

Cultivarea
tradiţiilor şcolii

7.

Dotarea
şcolii(îmbunătăţire
a bazei logistice)
-renovarea
exterioară a şcolii
-repararea gardului
-recondiţionarea
instalaţiei electrice
-amenajarea unei
săli de lectură

aplicabile de
metode şi
practici
europene
-dezvoltarea
competenţelo
r necesare
colaborării

Eco-Şcoală şi
de Şcoală
Europeană

-identificarea
cazurilor
concrete de
violenţă
-elaborarea
Strategiei

-asigurarea
unui mediu
şcolar
nonviolent

-diseminarea
în comunitate
a acestor
manifestări

-selectarea
activităţilor
care se vor
realiza

-îndrumarea
activităţilor
specifice

-dotarea şcolii
cu unele
materiale
necesare

-căutarea
celor mai
moderne şi
eficiente
tipuri de
materiale
necesare
dotării

-colaborarea
cu părinţii
-identificarea
de sponsori

-implicarea
părinţilor,fact
orilor
externi,dar şi
a elevilor în
combatrerea
violenţei
-analizarea şi
diseminarea
acestor
activ.cu
definirea unui
profil
compatibil
misiunii şi
viziunii şcolii
-realizarea şi
valorificarea
eficientă a
achiziţiilor şi
lucrărilor
propuse

-realizarea de
parteneriate
durabile şi
eficiente

RESURSELE
1. RESURSE FINANCIARE
 Fonduri bugetare acordate de administratia publica centrala;
 Fonduri bugetare acordate de Consiliul Local Cluj-Napoca;
 Fonduri obtinute din venituri proprii;
 Fonduri obtinute din colaborari cu ONG –uri si participari la Programe Comunitare
2. RESURSE MATERIALE
 Baza materiala a scolii ;
 Consumabile
3. RESURSE INFORMATIONALE
 Consultanti – Inspectoratul Scolar Judetean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Centrul de Dezvoltare Manageriala Cluj-Napoca;
 Consultanti – ONG – uri
 Consultanti – cadre didactice din invatamantul superior;
 Biblioteci – BCU, CCD, centre culturale
 Internet
4. RESURSE DE TIMP
 1 septembrie 2015 – 31 august 2019
5. RESURSE UMANE
 Cadre didactice
 Cadre de sprijin
 Cadre didactice auxiliare
 Elevi
 Parinti

IX. PRIVIRE ASUPRA VIITORULUI ŞCOLII
1. Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” va fi şi pe viitor o instituţie de învăţământ performantă pentru că va avea următoarele
caracteristici:
 şcoală care să răspundă cerinţelor unui învăţământ deschis, flexibil, activ-participativ de ţinută europeană;
 şcoală care va aplica efectiv metodele unui învăţământ modern, având ca perspectivă cu modificarea practicilor didactice şi
centrarea activităţilor pe elev şi evaluarea progresului acestuia;
 şcoală care va urmări îmbunătăţirea şi actualizarea permanentă a mijloacelor didactice şi mobilierului şcolar din unitatea de
învăţământ;
 şcoală care, prin strategiile manageriale, va încuraja şi valorifica:
o creativitatea elevilor;
o munca în echipă;
o comunicarea permanentă şi eficientă între învăţători, profesori, elevi, părinţi şi comunitatea locală
o folosirea metodelor moderne interactive în educaţia de bază;
o diversificarea ofertei de curriculum prin raportare la specificul şcolii şi la necesităţile comunităţii locale.
● şcoala va aborda strategii pentru:
o atragerea de fonduri suplimentare, sponsorizări destinate extinderii învăţării informatizate şi asigurării accesului la internet
a tuturor elevilor;
o continuarea şi dezvoltarea cooperării cu alte instituţii de învăţământ, cu instituţii de cultură, cu autorităţile locale şi cu
comunitatea oamenilor de afaceri în sprijinul satisfacerii cerinţelor proprii şcolii
o valorizarea experienţei pregătirii personale a învăţătorilor şi profesorilor la nivelul şcolii în diseminare informaţiei privind
rezultatele din procesul educaţional
2. Considerăm că aplicarea curriculum-ului naţional, prin componentele sale, oferă Şcolii „Constantin Brâncuşi” şansa de a-şi construi şi
dezvolta propria personalitate, responsabilitatea de a se integra în comunitate şi de a se adapta nevoilor diversificate de educaţie solicitate de
elevi, părinţi şi comunitate.
3. Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” îşi propune să creeze un mediu favorabil învăţării şi dezvoltării fiecărui elev, să asigure şanse
egale pentru formare şi educaţie.

Cluj-Napoca,
15.10.2015

Întocmit de membrii Consiliului de Administraţie în
colaborare cu membrii CEAC

BIBLIOGRAFIE
Legea Educației Naționale, nr1/2011
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar,
http://www.nord-vest.ro/DESPRE-NOIAgentia-de-Dezvoltare-Regionala-Nord-Vest/REGIUNEA-TRANSILVANIA-DE-NORD/PrezentareRegiune.html

