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Argument
Societatea actuală este supusă permanent schimbărilor şi de aceea toţi cei implicaţi în activitatea de educaţie trebuie să se
poată adapta rapid acestora, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activităţii din unitatea de învăţământ atat pe termen scurt
prin planurile operaţionale, cât şi pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare institutională.
Într-o societate în schimbare nu poate fi vorba decât de un alt tip de elevi, pentru care abordarea clasică, tradiţională, nu mai
prezintă interes. Dorinţa de a studia se încadrează pe alte coordonate, în afara constrângerii şi prescrierii, coordonate bazate pe
convingeri proprii şi motivaţii puternice, dictate de interesele legate de propria formare şi devenire.
Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv –educativ, în concordanţă cu noile cerinţe privind
formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind păstrarea identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării
pe tot parcursul vieţii ( lifelong learning ).
Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susţinută decât de un sistem de educaţie
performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. In acest context şcoala noastră
urmăreşte să educe elevul nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un
învăţământ cu un standard înalt de calitate.
Potrivit prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate să-şi conceapă politici proprii în toate domeniile ce
vizează educaţia şi instrucţia elevilor. În acest fel se conferă acesteia rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi
consultarea tuturor factorilor sociali interesaţi.
Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces: la nivelul şcolii (democratizarea vieţii şcolii; inovaţie şi diversificare a
ofertei şcolare; asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ si a condiţiilor de realizarea a
acestuia), la nivelul consiliului local (implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional; asumarea de
către autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin transformarea
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şcolii în centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate), la nivelul societăţii (corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe
piaţa muncii; integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; promovarea valorilor autentice
şi a tradiţiilor specifice).
Elaborându-şi propria ofertă educaţională, după ce în prealabil a analizat nevoile şi cererile comunităţii, fiecare şcoală
depinde de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile concrete ale comunităţii. De aceea îşi fixează ţintele
strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii.
Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi construieşte identitatea, însă
aceasta nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a
şcolii; calitatea profesională şi morală a celor care educă; structura genetică a elevilor; mediul familial şi social; o direcţionare şi
structurare permanentă a învăţământului printr-o legislaţie bine racordată la realităţile şi tradiţia învăţământului românesc şi în
concordanţă cu evoluţia societăţii pe plan naţional şi realizările învăţământului pe plan internaţional.

1. Baza conceptuală
Acest Proiect de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:


Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare



Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităților de invățământ preuniversitar

OMENCS

nr. 5079/

31.08.2016


Ordinele, notele, notificările şi precizările ministerului și inspectoratului școlar;



Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în Monitorul Oficial;



Buletinele Informative ale M.E.C.S



Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar- Anexa la OM Nr. 5720 /
20.10.200
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2. Scurt istoric
Strada George Georgescu, mărginită de Tismana şi Antim Ivireanul, este porţiunea desprinsă din fosta Cale a Rahovei,
care a fost practic ruptă în trei după lucrările de sistematizare din anii ’80. La numărul 2 se află clădirea Colegiului Naţional „Mihai
Eminescu“, aşa cum funcţionează în prezent, după hotărârea luată imediat după 1990 de ministrul culturii de atunci, Mihai Şora, de
reînfiinţare a liceului. Unul dintre corpurile clădirii aparţine fostului Liceu de fete „Domniţa Ileana”, înfiinţat în 1926 de Principesa
Ileana, fiica Reginei Maria şi a Regelui Ferdinand. Istoria acestui locaş de cultură şi de învăţământ este una tumultoasă.
Perioada romantică:
Practic, cele două instituţii de învăţământ au funcţionat iniţial complet separat. Liceul de Fete „Domniţa Ileana” şi-a
început existenţa într-o casă boierească, pe Calea Rahovei nr. 40, însă din cauza faptului că aceasta era necorespunzătoare, în
1929 s-a decis construirea unui nou corp de clădire, care a fost terminat la mijlocul anilor ’30. În aceeaşi perioadă se afla în
apropiere, într-o clădire asemănătoare ca stil arhitectonic, Liceul de băieţi „Mihai Eminescu“.Pe locul acesta au funcţionat mai multe
instituţii de învăţământ în decursul timpului. Cea mai veche a fost Şcoala «Odobescu», care era pe undeva unde se află acum
scuarul. Pe urmă, este Liceul «Domniţa Ileana», din care se păstrează aripa dinspre scuar. Pe partea cealaltă este vechea clădire a
liceului de băieţi. Amândouă sunt construite cam în aceeaşi perioadă.
Lunga vară fierbinte a anului 1983:
Contopirea celor două corpuri de clădire, cea a Liceului de băieţi „Mihai Eminescu“ şi a Liceului de fete „Domniţa Ileana”, a
fost posibilă ca urmare a planului de sistematizare conceput la ordinul lui Ceauşescu după cutremurul din 1977. Liceul are
momentan trei corpuri de clădiri mari şi un corp de legătură. Corpul mai nou, care reprezintă faţada, a fost construit în 1983, în
urma demolărilor pentru Centrul Civic. Actualul bulevard al Unirii a traversat exact prin locul unde se afla Şcoala nr 122, care era de
protocol. Pe vremea comuniştilor, şcolile de protocol erau nişte unităţi şcolare în care se primeau vizitele tovarăşilor. Astfel, aproape
peste noapte, într-o vară, s-a demolat şcoala de protocol şi s-a construit noul corp de clădire.
Din Floreasca în Rahova, via Calea Dorobanţi:
Liceul de băieţi „Mihai Eminescu“ şi-a început existenţa la 1 septembrie 1926 în localul Şcolii primare nr. 31 din cartierul
Floreasca. Ulterior, a fost realizat un local propriu, pe Calea Dorobanţilor nr. 163, unde la ora actuală funcţionează Colegiul Naţional
„I.L. Caragiale“. Locaţia nu a putut fi păstrată din cauza lipsei fondurilor necesare terminării construcţiei, astfel că liceul a fost mutat
în localul Seminarului Pedagogic Ortodox Universitar din Calea Rahovei.
Din punct de vedere al instituţiei de învăţământ, Liceul «Eminescu» s-a înfiinţat ca şcoală de cartier pentru băieţi în zona
Floreasca. Enoriaşii, cu sprijinul bisericii, au început să ridice o clădire de liceu, dar nu au avut fonduri decât pentru un singur nivel.
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Este clădirea în care funcţionează acum Colegiul «Caragiale», care trebuia să fie a Liceului «Eminescu». N-au avut bani să o
termine şi au cedat toată clădirea la schimb cu Seminarul Ortodox. Aşa s-au mutat aici. Deci Liceul «Eminescu» a luat această
locaţie în urma schimbului făcut cu Seminarul Ortodox. A funcţionat, în paralel, în vecinătatea Liceului «Domniţa Ileana».
Revoluţia, actul de renaştere a liceului:
Perioada de după război a fost una de transformări atât din punct de vedere al titulaturii, cât şi din punct de vedere al
spaţiului. O decizie ministerială schimbă numele instituţiei de învăţământ în Şcoala medie nr.18, după modelul sovietic. În 1955,
după moartea lui Stalin, îşi reia titulatura sub forma Şcoala medie nr. 18 „Mihai Eminescu”, pentru ca după 1965 să se revină la
titulatura de „liceu”, locaţia reprimind numele de dinainte de război.
Important este însă anul 1958, când Liceul „Domniţa Ileana“, care fusese rebotezat „Ion Creangă”, este mutat, localul
revenind Liceului „Mihai Eminescu”. Între 1973 şi 1990, liceul este desfiinţat ca urmare a unor măsuri considerate arbitrare, însă
după revoluţie este reînfiinţat datorită populării blocurilor din Centrul Civic şi necesităţii existenţei unei instituţii de învăţământ de
acest gen în zonă.
Din data de 1 septembrie 2000 Liceul Teoretic ʺMihai Eminescuʺ a devenit Colegiul Naţional Mihai Eminescu.

3. Diagnoza mediului intern și extern an școlar 2018-2019
3.1. Analiza informațiilor cantitative si calitative
A. RESURSELE CURRICULARE
1. Planul-cadru-O.M.E.C.nr.3371/12.03.2013 pentru ciclul primar, O.M.E.C nr.3638/11.04.2001 pentru ciclul gimnazial,
O.M.E.C nr. 3410/16.03.2009 pentru ciclul liceal.
2. Scheme orare
3. Lista disciplinelor opţionale
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4. Dosarele comisiilor metodice (planificări calendaristice orientative, teste de evaluare iniţială şi sumativă, programele
de la disciplinele opţionale, lista cu mijloacele de învăţământ existente la nivelul fiecărei comisii, lista cu auxiliarele
didactice elaborate de cadrele didactice şi utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare)
5. Auxiliare didactice (culegeri, ghiduri metodologice, teste de evaluare)
6. Legea învăţământului, programe şcolare, ghiduri metodologice, descriptori de performanţă pentru învăţământul
primar, criterii de evaluare a elevilor de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a (existente la biblioteca şcolii)

B. RESURSELE MATERIAL-FINANCIARE
Resurse materiale:
1. nr. spaţiilor şcolare – 50 , dintre care :


săli de clasă –28



cabinete/anexe – 11



laboratoare- 5 (chimie, informatică, fizică, biologie, informatica)



biblioteca – 1



cabinet de consiliere -1



cabinet medical şi cabinet stomatologic -2



sală şi teren de educaţie fizică şi sport -1



sala de festivitati -1

2. nr. spaţiilor sanitare –20
3. material didactic – şcoala este dotată cu material didactic modern (a se vedea inventar)
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Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale:


Şcoala are în dotare planşe, hărţi, aparate de proiecţie (19 videoproiectoare), materiale didactice specifice
laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi cabinetelor de specialitate, 8 televizoare, 4 fax-uri, 10 multifuncţionale,13
imprimante.



Există un laborator de informatica - AeL cu 32 calculatoare și un cabinet de informatică cu 30 calculatoare.



Biblioteca are un numar de 22000 volume.



În toate sălile de clasă există computere, CD playere.



Acces la reţeaua internet



Catalog electronic

Finanţarea:


din bugetul local pentru burse şi lucrări de întreţinere;

C. RESURSELE UMANE
-2018-2019/2019/2020
1. Personal didactic: nr. cadre didactice cu baza în unitate:77/84 ( inca 10/7 cadre didactice care nu au baza in
unitate)


Număr cadre didactice calificate –77/91



Număr total cadre didactice din ciclul primar: 12/12 (din care gradul didactic I- 10; gradul didactic II-1 si gradul definitiv:1
)



Număr total cadre didactice din ciclul gimnazial si liceal: 75/79 (din care doctorat: 6, gradul didactic I: 52 , gradul didactic
II: 7, definitivat: 23 , debutante:3)



au urmat cursuri de perfecționare: toate cadrele din CNME;
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au număr de credite acumulate: 1073/



au număr de ore acumulate: 1519/



sunt 6 formatori



sunt metodisti: 12/12



indrumatori practica pedagogica: 3/5?



evaluatori internationali: 2/2



au participat la simpozioane, conferinte: 12



responsabil cerc pedagogic: 1
2. Personal didactic auxiliar: 8 persoane (un administrator financiar, un secretar-şef, 2 secretare, o bibliotecară, un
administrator, un contabil, un analist programator);
3. Personal nedidactic: 11 persoane (2 mecanici de întreţinere, 7 îngrijitori curăţenie, 1 portar si 1 functionar);

-sfarsit an 2017-2018/2018/2019/2019/2020
4. Populaţie şcolară: nr. elevi 1470/1478/1469, clasele 0-XII, funcţionează în două schimburi;
5. Rata abandonului şcolar – 0 %


ciclul primar – 351/350/342 elevi



ciclul gimnazial – 318/316/310 elevi



ciclul liceal – 801/795/817 elevi
6. Rata de promovabilitate – 99,3%/99,04%
7. Frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare – 0,5%
8. Promovabilitatea la examenul de testare nationala – 100%/92,75%
9. Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat – 99,52%/vara-98,45% si toamna 100%
9
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3.2 Cultura organizațională
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt.
Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii,
respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se
întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.
Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a
cadrelor didactice.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi
grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice
fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Directorii sunt receptivi la sugestiile cadrelor didactice, fac aprecieri corecte la adresa acestora, le respectă competenţa, le
oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.
Ambianţa în unitatea şcolară: atmosfera este deschisa, nu există conflicte majore, dacă apar anumite conflicte ele sunt
rezolvate în mod obiectiv.
Relaţiile dintre director - personal, profesori - profesori, profesori - elevi se bazează pe comunicare, colaborare,
respect reciproc.
Mediul social de provenienţă al elevilor: în urma efectuarii analizei mediului social de provenienţă a elevilor, s-au
constatat urmatoarele:


majoritatea elevilor provin dintr-un mediu social nivelul mediu si ridicat de cultură şi educaţie ,condiţii relativ bune de viaţă);



lipsa de timp a multor părinţi generează însă lipsa de supraveghere şi de îndrumare a copiilor;
10
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Calitatea personalului: cadrele didactice sunt foarte bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt constatat în urma
inspecţiilor frontale sau de specialitate, rezultatelor obţinute, interesul în ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfecţionare.
Managementul unitaţii şcolare: se desfaşoară pe baza planului managerial, în colaborare cu membrii Consiliului de
Administraţie şi a Consiliilor profesorale.
Cadrele didactice sunt organizate în comisii pe arii curriculare, fiecare arie având un responsabil. Există comisii de lucru pe
probleme. Responsabilii de arie curriculară şi ai comisiilor de lucru întocmesc planul managerial al comisiei de care răspund.
Relaţii cu comunitatea: Implicarea părinţilor în activitaţile manageriale este foarte bună, având o buna relaţionare cu
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor. Există disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa acordată
părinţilor (se organizează: lunar întâlniri-lectorate şi săptămânal consultaţii individuale cu părinţii).
Din anul 2016 s-a inființat Asociația Părinților de la Colegiul Național Mihai Eminescu, organizație cu personalitate juridică.
Există şi părinţi care motivând lipsa de timp manifestă dezinteres faţă de şcoală şi educaţia elevilor, ceea ce se reflectă în
comportamentul copiilor, în atitudinea lor faţă de şcoală. Un rol important în contracararea acestor disfuncţionalităţi îl are profesorul
psihopedagog din şcoală şi profesorii de religie.
Colaborarea cu autoritaţile locale este bună, apreciem programele acestora şi participăm la acestea.
Parteneri sociali:


Centrul de proiecte și programe educative și sportive pentru copii și tineret, din cadrul Primăriei București – PROEDUS



Institutul Bancar Roman



Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului;



Scolile şi grădiniţele vecine prin realizarea unor activități metodice comune;



Arhiepiscopia Bucureștilor;



Poliţia de proximitate
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Jandarmeria şi Poliţia Comunitară;



Firma SIVECO - Programul AEL;



Asociaţii sportive, Clubul sportiv al copiilor



Direcţia Generală de Asistenţă Socială, București



Asociaţia non - guvernamentală Komunitas



Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului București



Federaţia Asociaţiilor apicole din România ROMAPIS



ADFABER - Tehnology for Social Change



Institutul Francez Bucureşti



Junior Achievement



Agentia Nationala Antidrog

3.3. Diagnoza mediului extern


In contextul actualei reforme a invățământului la nivel de sistem se manifestă fluctuații de anvergură in ceea ce privește
legislația, curriculum-ul iar școala nu este pregatită să facă față nevoilor unei societăți aflate in schimbarea rapidă. Prin
urmare, se constată o ramânere în urma a sistemului față de necesiățtile societății actuale.



Motivarea tinerilor pentru alegerea profesiei de dascăl este insuficientă.



Analiza nevoii şi a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri şi comunitate scoate la iveală faptul că, sub presiunea
reformării învăţământului, piaţa educaţională trebuie să fie extinsă şi să devină concurenţială în aproape toate segmentele
sale.
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3.4. Analiza P.E.S.T.E

CONTEXTUL POLITIC
A. Societatea românească este într-un ritm de schimbare accelerat, încercând să țină pasul cu contextul internațional actual.
B. Sistemul de invățământ este, prin urmare, influentat de ritmul alert al schimbării, iar beneficiarii educației sunt interesați de
alinierea la standardele internaționale.
C. Modificarile legislative ce au avut loc in ultimii 25 ani au fost multiple și complexe; ca urmare, sistemul de invățământ nu a
beneficiat de un feed-back eficient care ar fi necesitat un interval de cel puțin 10 ani.
D. Chiar la nivel intern al sistemului, se manifestă în general o nesiguranță a beneficiarilor direcți în ceea ce privește parcursul
școlar, respectiv- evaluarea la sfârșit de ciclu, criteriile de admitere în ciclul superior.

CONTEXTUL ECONOMIC

E. resurse financiare relativ reduse;
F. implicarea Primăriei sectorului 4 în sprijinul școlii din punct de vedere financiar și administrativ;
G. interes scăzut al agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţia de învăţământ ;
H. venituri modeste pentru cadrele didactice.
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CONTEXTUL SOCIAL
I. la nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem
de învăţământ; circumscriptia scolara acopera o zona rezidentiala cu populatie redusa si imbatranita, de aceea are un
numar mic de potentiali elevi. Majoritatea elevilor scolii provin din alte zone rezidentiale si din judetele limitrofe.
J. implicarea părinţilor în activitatea scolii este relativ scăzută in special la ciclul gimnazial si liceal;
K. tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative din sistemul de invatamant, cu efecte pe termen lung, fapt
ce obliga scoala la un efort pentru a înlătura sau atenua aceste efecte;
L. promovarea de catre scoala noastra a unei "educatii pentru toti si pentru viitor" orientata spre valori morale, intelectuale,
estetice in acord cu dimensiunile si valorile europene;
M. orientarea spre o educatie integrata care sa asigure sanse egale pentru toti, dar si reusita sociala si scolara a elevilor;
N. deplasarea accentului spre formarea elevilor (sa stie sa faca), si nu doar pe informarea lor (sa stie).

CONTEXTUL TEHNOLOGIC
O. baza didactică și materială satisfăcătoare (tabla Smart, calculatoare în fiecare clasă, 2 laboratoare de informatică, catalog
electronic), în acord cu spiritul inovator în învățământ ;
P. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” este Centru de Testare ECDL.
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CONTEXTUL ECOLOGIC
Q. nivel crescut de poluare (Conform datelor oficiale Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din
Europa. Există indicatori de poluare, ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului factori de influenţează starea generală de
sănătate şi confort a locuitorilor);
R. spațiile verzi in zona sunt reduse;
S. preocupările școlii au în vedere programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de către cadrele didactice sau de partenerii
sociali (Școala Arborilor, Să învăţăm despre pădure, Patrula de reciclare, Să ne instruim într-un mediu ecologizat!)

3.5. Analiza S.W.O.T.
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Tradiție instituțională
Număr mare de cadre didactice titulare cu gradul didactic I si II; cadre didactice cu doctorat;
Derularea proiectului “All together, All the same, Erasmus + 2018-2020
 Colaborarea eficientă cu partenerii sociali-SIIPS4
 Elevi participanți și premiati la concursuri și olimpiade naționale și internaționale;
 Informatizarea unităţii de învăţământ;
 Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării;
 Parteneriate educaţionale;
 Existența site-ului unității pentru informarea elevilor si părinților despre activitățile derulate în școală, înscrierea copiilor la
clasa pregătitoare, examene, concursuri și olimpiade, rezultate, oferta educațională, catalog electronic;
 Proiectarea programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale pe arii curriculare în funcţie de nevoi şi în
colaborare cu CEAC;
 Asigurarea unui climat de muncă eficient a tuturor compartimentelor;
 Acordarea de consiliere si audienţe;
 Implicarea și consultarea permanentă a Consiliului Elevilor și a Consililui Reprezentativ a Părinților și creșterea importanței
acestora în viața școlii
 Conştientizarea comunităţii în direcţia înţelegerii problemelor şcolii

P
U
N
C
T
E

T
A
R
I

 Afilierea unitatii de invatamant la Casa Corpului Didactic
 Obtinerea de premii la olimpiade si concursuri la nivel municipal si national
 Acreditarea specializarii stiintele naturii
PUNCTE SLABE





Spaţiu deficitar; folosirea laboratoarelor parţial ca săli de clasă;
Trei trepte de şcolarizare (situaţii conflictuale între cicluri);
Lipsa autonomiei la selecţia personalului didactic;
Nivel scăzut de motivare și de responsabilizare a cadrelor didactice pentru rezultatele muncii;
16
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Lipsa unor metode de popularizare a experienţei pozitive;
Dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii dezorganizate;
Volumul mare de muncă și riscul de a nu finaliza la timp, eficient şi corespunzător, problemele solicitate de IS4;
Insuficientă conştientizare a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor de învăţământ;
Personal nedidactic insuficient;
Resurse bugetare insuficiente comparativ cu nevoile școlii;
Număr insuficient de manuale;
Preocupări scăzute pentru atragerea de fonduri extrabugetare;
Creșterea numărului de elevi repetenți la gimnaziu.

OPORTUNITĂȚI
Caracterul de prioritate naţională al învăţământului la nivel
declarativ.
Existenţa unor direcţii de redresare a învăţământului
românesc
Progresele în informatizarea reţelei şcolare.
Posibilitatea promovării imaginii şcolii prin organizarea de
simpozioane, concursuri, spectacole, pagină de web, prin
Ziua porţilor deschise ş.a.;
Diversificarea ofertei de formare continuă a personalului
didactic.
Existenţa Centrelor de Excelenţă pentru elevii capabili de
performanţă și posibilitatea elaborării de strategii de
susţinere a performanţei;
Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea unităţilor
şcolare.
Perspective de dezvoltare a infrastructurii și a bazei
materiale a unității ;
Posibilitatea implicării în programe de cooperare naţionale
şi internaţionale.











AMENINȚĂRI
Posibile modificări în curriculum
Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării
personalului didactic şi a reţelei şcolare.
Apariţia în plan social şi în mediul şcolar mai general a unor
fenomene negative (droguri, alcool, abandon şcolar) ;
Prezența unor scoli de prestigiu in apropiere;
Migrarea cadrelor didactice tinere către domenii mai bine
plătite.
Slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice pentru
desfăşurarea unor activităţi didactice eficiente.
Imposibilitatea unor cadre didactice de a-şi plăti cursurile de
formare / perfecţionare;
Limitarea autonomiei unităţilor şcolare în luarea deciziilor
importante, în condiţiile neînţelegerii nevoii de autonomie sau
a necunoaşterii şi înţelegerii corecte a legislaţiei.
Termene nerealiste în solicitarea rezolvării unor sarcini
trasate de foruri superioare.
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Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private
şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea
educaţiei şcolare.
Posibilitatea obținerii de fonduri extrabugetare prin
programe și/sau sponsorizări
4.Componenta strategică
4.1. Misiunea și viziunea școlii

DEVIZA ŞCOLII
CALITATE, EFICIENŢĂ, PROFESIONALISM

MISIUNEA ŞCOLII
Misiunea organizaţiei este pregãtirea tinerilor pentru a fi cetãţeni ai unei Europe unite şi educarea lor în spiritul cetãţeniei
democratice prin furnizarea de programe educaţionale moderne, dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic,
transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunitãţii, de a satisface nevoia fiecãrui elev in a fi
competent, creativ, capabil sã ia decizii şi sã se adapteze societãţii în schimbare. Pentru elevii din ciclul liceal se oferã o excelentã
pregãtire de culturã generalã şi de specialitate pentru continuarea studiilor în învãţãmântul superior, inclusive atestate profesionale
în informaticã şi limbi moderne.
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VIZIUNEA
Viziunea este sintetizatã în deviza Calitate, eficienţã, profesionalism, acest lucru însemnând rezultate de excepţie, pregãtire
continuã pentru obţinerea de performanţe, un colectiv didactic bine pregãtit profesional şi devotat actului educaţional. Menirea
colegiului nostru este aceea de a contribui la desãvârşirea personalitãţii elevilor cãrora le asigurã un parcurs şcolar continuu prin
cele trei trepte de şcolarizare: primar, gimnazial, liceal, exprimatã în termeni de culturã generalã cu accent pe latura formativã şi cu
creşterea caracterului aplicativ al cunoştinţelor. Demersul educaţional al organizaţiei, alãturi de familie şi comunitate, are ca ideal
pregãtirea elevului pentru o societate aflatã într-o continuã schimbare.
3.2.

Ținte strategice
1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale din unitate;
2. Incurajarea și motivarea cadrelor didactice pentru perfecţionarea și formarea continuă în vederea creșterii calității
actului educațional;
3. Promovarea imaginii şcolii prin participarea la proiecte, schimburi de experienţă în şi în afara unităţii şcolare, derularea
unor programe educaționale cunoscute la nivel național;
4. Dezvoltarea parteneriatelor educaționale școală-părinți, administrație publică locală, comunitate, agenți economici,
sindicate, ONG-uri;
5. Atragerea de resurse financiare pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale şi modernizarea procesului instructiveducativ;
6. Prevenirea și reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar.
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Planul operațional
An scolar 2018-2019

Planul operational a fost realizat in concordanta cu tintele strategice prevazute in Proiectul de
Dezvoltare Institutionala.
Planurile operaționale ale țintelor și opțiunilor strategice
Ținta strategică nr.1: Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale din unitate;
Obiective strategice
Domeniul
funcțional/
Scop
strategic

Dezvoltare curriculară
Îmbunătățirea rezultatelor elevilor
la examenele naționale

T1

Stabilirea ofertei educaționale in
funcție de resursele școlii,
interesele elevilor și nevoile
specifice comunității

Pregatirea documentatiei pentru
acreditarea clasei de stiinte ale
naturii

Dezvoltarea resursei
umane

Dezvoltarea resurselor
materiale

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

Modernizarea spațiului
școlar și a spațiilor
auxiliare

Responzabilizarea comunității
în susținerea școlii

Acoperirea schemei de
încadrare cu personal înalt
calificat;
Creșterea ponderii
personalului didactic cu
performanțe deosebite si
valorificarea experienței lor
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Planul operațional pentru opțiunile strategice ale țintei nr.1
Activități

Responsabil

Stabilirea componenței și a
atribuțiilor Comisiei pentru
asigurarea calității

Consiliul profesoral

Elaborarea planului de
şcolarizare echilibrat, în
funcţie de cerinţele educative
ale elevilor

Consiliul profesoral

Extinderea CDS-urilor prin
constituirea unui pachet de
opționale atractive bazate pe
cunoașterea nevoilor de
educație ale elevilor
Asigurarea bazei materiale și
logistice necesare realizării unei
oferte educaționale de calitate

Consiliul de
administrație

Consiliul de
administraţie

Termen

Resurse

Indicatori de performanță

septembrie 2018

Legea privind asigurarea
calității

Planul managerial al comisiei
Număr standarde de calitate
atinse
Baza de date

anual

Șefii comisiilor metodice
Consiliul de administrație
Comisia diriginţilor

Realizarea integrală a
planului de şcolarizare
elaborat pentru fiecare an
şcolar

Cadre didactice
Consiliul de
administrație

ianuarie-mai 2019

Membrii comisiei de
curriculum

Comisia pentru
curriculum

Fișe de avizare optionale
Suporturi de curs aprobate

Director
Administrator
financiar

Propuneri de discipline
opționale

permanent

Resurse financiare bugetare
și extrabugetare

Existenta bazei materiale si
logisticii necesare
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conform graficului stabilit

Auxiliare
Curriculare
Elevi
Profesori

Creșterea cu 25% a
numărului de elevi cu media
peste 9 la evaluarea națională
Promovabilitate de 100% la
Bacalaureat
Obținerea notelor peste 5 la
evaluarea națională

Director
Dir. Adjunct
Responsabil
comisie metodică

semestrial

Fișe de asistență

2 asistenţe semestriale pentru
fiecare cadru didactic

Coordonator de
programe și
proiecte din școală

periodic cu prilejul anumitor
evenimente

Videoproiector Pliante
Afișe
Programe

Numărul, calitatea activităților
desfășurate, numărul de
participanți și de invitați
speciali

2018-2019

Resurse bugetare și
extrabugetare
Contabil
Secretare
Administrator
Bibliotecar
Informatician

Calitatea lucrărilor efectuate
și respectarea termenelor

Planificarea și realizarea orelor
de pregătire suplimentară
pentru elevii clasele a VIII a și a
XII a

Directori
Responsabili
comisii metodice

Consilierea cadrelor didactice
debutante în vederea creșterii
calității activității la clasă
Organizarea de activități de
educare în spiritul valorilor
europene

Modernizarea spațiilor de lucru
în compartimentele
personalului didactic auxiliar

Director
Responsabil
personal auxiliar
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Ținta strategică nr.2: Încurajarea și motivarea cadrelor didactice pentru perfecţionarea și formarea continuă în vederea creșterii
calității actului educațional
Obiective strategice
Domeniul funcțional/
Scop strategic

Dezvoltare
curriculară

T2

Reconsiderarea
strategiei de formare
continuă prin
reorganizarea
Comisiei de
perfecționare și
formare continuă a
personalului didactic

Dezvoltarea resursei
umane

Dezvoltarea resurselor
materiale

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

Motivarea cadrelor didactice
pentru înscrierea la cursuri
de perfecționare acreditate
Valorificarea experienței
cadrelor didactice prin
organizarea de activități
complexe ( simpozioane,
workshop-uri)

Optimizarea pregătirii
metodice a tuturor cadrelor
didactice, pentru un
învăţământ modern,
informatizat

Colaborarea cu partenerii
comunitari pentru iniţierea şi
derularea unor
cursuri/programe pentru
obţinerea de noi competențe

Planul operațional pentru opțiunile strategice ale țintei nr.2
Activități
Stabilirea componenței și a
atribuțiilor Comisiei pentru
perfecționare si formare
continuă
Asigurarea accesului cadrelor
didactice la toate documentele

Responsabil

Termen

Resurse

Consiliul profesoral
Consiliul de
administrație

septembrie

LEN nr.1/2011

Director

permanent

Indicatori de performanță
Planul managerial al comisiei
Baza de date

Documente educaționale

Relație de colaborare
permanentă și transparență
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de politică educațională,
precum și implementarea
acestora în procesul instructiveducativ
Stimularea autoformării și
dezvoltării profesionale prin
participarea la cursuri

Inițierea de activități de
consiliere și orientare a cadrelor
didactice
Organizarea de activități
complexe ( workshop,
simpozion, sesiune de
comunicări) de către cadrele
didactice cu experiență din
școală în colaborare cu
inspectori de specialitate,
formatori
Stabilirea de întâlniri cu
reprezentați ai comunității în
vederea prezentării unor
cursuri/programe de formare de
interes pentru cadrele didactice

între toate compartimentele
din școală

Consiliul de
administrație
Responsabilii
comisiilor metodice
Comisia de
perfecționare
Comisia de
perfecționare

permanent

Oferta de cursuri de
perfecționare

Înscrierea a cel puțin 25% din
cadrele didactice la cursuri
acreditate/anual

permanent

Profesori metodiști, mentori,
formatori, responsabili de
arie curriculară

Cel puțin 3 activități pe an

Responsabilul
CEAC

Baza materială a școlii
Directori
Responsabilii de
comisii metodice

Suporturi de curs
semestrial
Programul activităților
Cadre didactice

Directori
Responsabil
comisie
perfecționare

Număr de activități efectuate
Număr de lucrări prezentate
Număr de cadre didactice
implicate

Cadre didactice
Cel puțin o prezentare pe
semestru

semestrial
Materiale de informare
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Ținta strategică nr.3: Promovarea imaginii şcolii prin participarea la proiecte, schimburi de experienţă în şi în afara unităţii
şcolare, derularea unor programe educaționale cunoscute la nivel național
Obiective strategice
Domeniul funcțional/
Scop strategic

Dezvoltare
curriculară

Dezvoltarea resursei
umane

T3

Derularea de
proiecte/programe
care să contribuie la
îmbogățirea imaginii
școlii în comunitatea
locală/nivel național

Responsabilizarea și
motivarea resursei umane
pentru promovarea imaginii
școlii

Dezvoltarea resurselor
materiale

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

Întreținerea și îmbogățirea
site-lui unității de învățământ

Organizarea unor întâlniri
cu oficialități, scriitori,
oameni de stiință, artiști
pentru promovarea
imaginii școlii

Planul operațional pentru opțiunile strategice ale țintei nr.3
Activități

Responsabil

Realizarea planului de activități
extrașcolare și extracurriculare

Coordonator
programe și
proiecte
Echipa de
coordonare a
revistei
Prof.diriginți

Continuarea proiectului Revista
școlii

Termen

Resurse

Indicatori de performanță

sepembrie-octombrie 2018

Consumabile
Internet

Existența planului de
activități

Redacția revistei

Calitatea revistei
Tirajul
Activități de diseminare

semestrial
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Continuarea activităților
desfășurate în parteneriat cu
Ambasada Franceză,
Universitatea Ecologică, Salvați
Copiii, JAR
Imbogățirea site-ului școlii

Participarea la Târgul
educațional
Organizarea Zilei Porților
Deschise

Director
Cadre didactice
Coordonator
proiecte educative
Profesori de
informatică
Directori
Reprezentantul
Consiliului elevilor
Responsabili
comisii metodice
Directori
Cadre didactice
clasa a IV a

anual

semestrial

anual

anual

Manifestări artistice
Elevi și cadre didactice
Instituții partenere
Bugetare
Informații de interes pentru
elevi, părinți, cadre
didactice
Stand
Diplome, distincții
Pliante
Elevi
Cadre didactice
Cadre didactice
Părinți
Elevi

Număr de elevi implicați
Număr manifestări artistice

Calitatea site-ului

Existență stand Colegiul
Național Mihai Eminescu
Număr părinți
Număr elevi

26
Plan de dezvoltare instituțională 2016-2020

COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU
Ținta strategică nr. 4: Dezvoltarea parteneriatelor educaționale școală-părinți, administrație publică locală, comunitate, agenți
economici, sindicate, ONG-uri
Obiective strategice
Domeniul
funcțional/
Scop
strategic

Dezvoltare curriculară

Receptivitate la îmbogăţirea
paletei de parteneriate
T4
Optimizarea tehnicilor de derulare
ale parteneriatelor deja existente

Dezvoltarea resursei
umane

Dezvoltarea resurselor
materiale

Dezvoltarea relațiilor
comunitare

Armonizarea
sistemului de valori al
liceului cu cel social

Realizarea unor pârghii pe
termen mediu şi lung pentru
obținerea de venituri

Diversificarea parteneriatului
educaţional şcoală - elevi,
şcoală – părinţi, şcoală –
entităţi locale

Planul operațional pentru opțiunile strategice ale țintei nr.4
Activități

Responsabil

Sensibilizarea potenţialilor
parteneri şi identificarea intereselor
acestora şi a valorilor comune

Director
Reprezentantul
consiliului local în
CA

Redimensionarea parteneriatului
şcoală – părinte – elev, bazat pe
spiritul cooperant, pragmatic,

Comitetul
Reprezentativ al
Părinţilor

Resurse

Indicatori de performanță

anual

Fonduri extrabugetare

Min 20% din activităţile
extraşcolare, acţiuni de interes
comunitar, organizate cu
implicarea unor entităţi locale

permanent

Fonduri extrabugetare

30% din părinți participanți la
activitățile școlii

Termen
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deschis spre ceea ce înseamnă
valoare/plusvaloare
Dezvoltarea relatiei cu
comunitatea prin realizarea de
activități și programe comunitare la
initiațiva partenerilor
sociali/autorităților
Încheierea unor acorduri de
parteneriat cu agenți economici în
vederea derulării unor activități și
atragerea de sponsorizări
Menținerea Centrului de testare
ECDL
Dezvoltarea relației cu
comunitatea prin realizarea de
activități și programe comunitare la
initiațiva partenerilor
sociali/autorităților
Colaborarea cu universități,
fundații, instituții de cuștură și artă

Directorii

Coordonatorul
de proiecte
educative

ori de câte ori este
cazul

Baza materială
Materiale specifice
Elevi și profesori

Arhiva foto

Contract de sponsorizare

Consiliul de
administrație

anual

Baza materială
Elevi

Director

anual

Serviciul contabil
ECDL

ori de câte ori este
cazul

Baza materială
Materiale specifice
Elevi și profesori

permanent

Elevi
Profesori
Părinți
Internet

Directorii
Coordonatorul
de proiecte
educative
Coordonator
programe și
proiecte
Profesori diriginți

Lectorate cu părinții

Profesori diriginți

Întâlniri cu specialişti, cu parteneri
ai comunităţii locale: Poliţie,
Jandarmerie, Pompieri, Asociaţii
nonguvernamentale

Directori
Coordonator
programe și
proiecte

Programul activităților

Creșterea numărului de cursanți
pentru creșterea fondurilor
Programul activităților

Arhiva foto
Număr parteneriate
Număr activități derulate

permanent

Părinți
Cadre didactice

Existența proceselor verbale de
la ședințele cu părinții
Tematica întâlnirilor cu părinții

ori de câte ori este
cazul

Pliante
Elevi
Părinți
Cadre didactice

Cel puțin 3 întâlniri semestriale
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Ținta strategică nr.5: Atragerea de resurse financiare pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale şi modernizarea
procesului instructiv-educativ
Obiective strategice
Domeniul
funcțional/
Scop
strategic

T5

Dezvoltare curriculară

Dezvoltarea
resursei umane

Modernizarea procesului
instructiv-educativ

Motivarea
resursei umane

Dezvoltarea resurselor
materiale

Dezvoltarea relațiilor comunitare

Crearea unui climat optim de
lucru în toate
compartimentele de
activitate

Responzabilizarea comunității în
susținerea școlii

Planul operațional pentru opțiunile strategice ale țintei nr.5
Activități

Responsabil

Termen

Resurse

Indicatori de performanță

Dotarea sălilor de curs cu
videoproiectoare
Implicarea colegiului în
activități care au drept
finalitate atragerea de resurse
financiare și materiale
Reabilitarea instalaţiei
electrice
Amenajarea unui spațiu de

Director
CA

2018-2019

Extrabugetare

Achiziționare a 3 videoproiectoare

anual

Programe
Elevi
Profesori
Comunitate locală

2018-2019

Bugetare

Instalație electrică reabilitată

2018-2019

Bugetare

Existența spațiului de lucru

Responsabili comisii
metodice
Directori
CA
Directori

Implicarea în cel puțin 2 activități pe an
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lucru modern pentru
documentarea și informarea
profesorilor și elevilor

CA

Extrabugetare

Formarea cadrelor didactice în
scopul aplicării metodelor de
predare-învăţare moderne şi
eficiente

Comisie
perfecționare

permanent

Colaborare cu mass-media

Directori

permanent

Suport de curs din diferite
specialități Chestionar de
interese

Creșterea gradului de informare cu
ultimele descoperiri științifice sau
performanțe culturale, artistice, sportive.

Stația de radio din școală

Apariţia în presă a cel puţin un articol pe
an, care promovează activitatea şcolară
şi extraşcolară din colegiu

Revista școlii
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PLANUL OPERAŢIONAL - AN ŞCOLAR 2019-2020
DOMENII FUNCŢIONALE
CURRICULUM

RESURSE UMANE

RESUSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALȦ,
RELAŢII COMUNITARE

OBIECTIVE SPECIFICE VIZATE


Ȋmbunãtãțirea calitãții procesului instructiv-educativ prin diversificarea metodelor de predareȋnvãțare şi folosirea unor mijloace de ȋnvãțãmânt moderne
 Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, ȋn vederea racordãrii permanente
la schimbãrile din educație
 Întelegerea temeinicã a conceptului de învãțare centratã pe elev şi de a elabora strategii de
implementare a acestui concept
 Promovarea unei oferte educaționale adecvate nevoilor beneficiarilor educației
 Creşterea rezultatelor şcolare la examenele naționale prin sporirea capacitãții de aplicare a
instrumentelor de lucru manageriale şi de asigurare a calitãții
 Lãrgirea gamei de activitãți extracurriculare ȋn funcție de nevoile şi aspirațiile elevilor
 Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice ȋn vederea racordãrii permanente
la schimbãrile din educație
 Ȋncurajarea cadrelor didactice pentru a-şi ȋmbunãtãți cunoştintele şi compețentele de predareȋnvãțare –evaluare ȋn domeniul ales
 Ȋmbunãtãțirea strategiei de diseminare a tehnicilor achiziționate prin participarea la proiecte şi
ȋmbunãtãțirea competențelor de elaborare şi implementare a proiectelor educaționale
 Valorificarea experienței personale sau profesionale a pãrinților identificați ca resursã ȋn
activitãțile extracurriculare derulate ȋn parteneriat cu elevii şi profesorii
 Abilitarea cadrelor didactice şi a pãrinților ȋn vederea unei relaționãri benefice pentru o bunã
dezvoltare personalã a elevilor
 Ȋntreținerea şi modernizarea spațiilor şcolare şi a celor auxiliare
 Achizitionarea de echipamente şi mijloace didactice pentru a asigura o ȋnvãțare centratã pe elev
 Dezvoltarea unor programe educative ȋn scopul prevenirii violenței ȋn mediul şcolar
 Promovarea si valorificarea activitãților care sporesc reprezentativitatea şcolii la nivel local
 Promovarea participãrii la educația permanentã şi creşterea numãrului de proiecte locale,
naționale şi europene ȋn care sã fie implicat colegiul
 Asigurarea unui cadru propice comunicãrii eficiente pãrinți-elevi –profesori, respectiv şcoalã-
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comunitate
Dezvoltarea relațiilor comunitare cu scopul promovãrii imaginii şcolii şi intereselor acesteia

1. DEZVOLTARE CURRICULARȦ (4 obiective specifice)
INDICATORI DE PERFORMANŢȦ

OBIECTIV SPECIFIC


ŢINTA NR.1: a) Ȋmbunãtãțirea calitãții procesului
instructiv-educativ prin diversificarea metodelor de
predare-ȋnvãțare şi folosirea unor mijloace de ȋnvãțãmânt
moderne

 Creşterea cu 20% a numarului de cadre didactice care desfãşoara lecții
utilizând platforma AEL sau alte platforme didactice
 Creşterea cu 25% a numãrului de lecții ȋn care sunt utilizate metode moderne
de predare, astfel ȋncât sã creascã nivelul de satisfacție al elevilor cu privire la
calitatea evaluãrii

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1.

Participarea profesorilor la cursuri TIC

Aprilie 2020

Responsabil comisie
perfecționare
Directori

2.

Utilizarea unor platforme de ȋnvãțare

Ȋn funcție de
nevoi

Director
Informatician

Profesori
participanți
Profesori
formatori
Cadre didactice

3.

Evaluarea nevoilor de
învatare ale elevilor şi prezentarea
stilurilor de
învatare ale elevilor
personalului didactic

Octombrie
2019
Pe parcursul
anului scolar
2019-20120

Directori
Membrii CEAC
Diriginți

Nr.crt.

Elevi
Diriginți

Indicatori de
verificare
Adeverințe/
Certificate de
absolvire cursuri

Mijloace de verificare

Numãr profesori
care utilizeazã
platforme de
ȋnvãțare
Numãr elevi care
acceseazã
platforme de
ȋnvãțare

Listã utilizatori
platforme de ȋnvãțare

Numãr elevi
clasele a V-a si
a IX-a
Numãr profesori
care valorificã
datele prezentate
prin elaborarea

Listã elevi ȋn fiecare
catalog din clasele a Va si
a IX-a
cu stilul de ȋnvãțare
specific

Listã profesori
participanți
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4.

Împartãşirea exemplelor de bunã
practicã între profesori si a metodelor
si tehnicilor de îmbunãtãțire a calitãții
actului de predare-invatare-evaluare
Pregatirea documentatiei pentru
autorizarea clasei de stiinte sociale



Semestrial

Responsabil
Comisie
perfecționare

Profesori
logisticã

Decembrie
2019

Directori
CEAC
Consiliul local
contabilitate

Resurse umane,
materiale si
financiare

OBIECTIV SPECIFIC
ŢINTA NR.1: b) Promovarea unei oferte educaționale
adecvate nevoilor beneficiarilor educației, in funcție de
resursele școlii, interesele elevilor și nevoile specifice
comunității

Documentatie
specifica

Grafic activitãți
Listã participanți

Existenta pe plarforma
Aracip a documentatiei
solicitate

INDICATORI DE PERFORMANŢȦ
 Creşterea satisfacției beneficiarilor direcți ai educației prin aplicarea
chestionarelor anonime de feed-back semestrial, ȋn proporție de 100%
 Avizarea unor cursuri CDŞ adecvate de ȋnvãțare, de dezvoltare personalã şi
ale aspirațiilor elevilor
 Cuprinderea in clasa a IX- a a cel puțin 25% dintre absolvenții de clasa a VIII- a
din unitate

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1.

Analiza realã a nevoilor elevilor şi a
resurselor existente pentru realizarea
unei oferte CDŞ atractive

Decembrie
2019

Directori
Comisia de
curriculum
Ceac

2.

Realizarea unui studiu de marketing
pentru realizarea unei oferte
educaționale atractive

Ianuarie 2020

Directori
Consiliul elevilor

3.

Participarea la Târgul de ofertã
educaționalã

Mai 2020

Directori
Comisia de

Instrumente de
analizã
Profesori
Elevi
Pãrinți
Instrumente de
marketing
Elevi
Profesori
Profesori
Elevi

Nr.crt

de strategii de
predare –
învatare
Numar activitãți

Indicatori de
verificare
Existența
propunerilor de
CDŞ

Mijloace de verificare
Oferta CDŞ ȋn
concordanțã cu nevoile
Chestionare aplicate
Procese verbale

Creşterea mediei
de admitere la
minim 9

Studiul de marketing

Numãr elevi
participanți

Listã prezențã
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promovare a
imaginii şcolii

4.

Elaborarea la nivelul fiecãrei arii
curriculare a unui program de curs
opțional

Decembrie
2019

5.

Consilierea elevilor de clasa a VIII- a
şi a pãrinților ȋn vederea continuãrii
studiilor ȋn liceu

Iulie 2020

OBIECTIV SPECIFIC
 ŢINTA NR.1: c) Creşterea rezultatelor şcolare la
examenele naționale prin sporirea capacitãții de aplicare
a instrumentelor de lucru manageriale şi de asigurare a
calitãții

Comisia de
curriculum
Responsabili comisii
metodice
Diriginți
Consilier şcolar

Pliante, film de
prezentare
Alte materiale
promo
Documentația
specifica

Logisticã
Profesori
Elevi şi pãrinți

Numãr de
programe
optionale

Programele de curs
existente la mapa
Comisiei de curriculum

25% din elevi
cuprinşi ȋn
efectivele
claselor a IX-a

Listã elevi repartizați şi
ȋnscrişi

INDICATORI DE PERFORMANŢȦ
 Obținerea procentului de 100% promovabilitate la examenul de bacalaureat
 Creşterea cu 25% a numãrului de elevi care obțin medii de peste 9 la
Evaluarea Naționalã
 Obținerea ȋn procent de 100% a mediilor de peste 5 la Evaluare Naționalã

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1.

Planificarea şi efectuarea unor ore
suplimentare de pregãtire cu elevii
claselor terminale pe parcursul anului
şcolar (minim 2/sãptãmânã)

Septembrie
2019
An şcolarconform
graficului
stabilit

Profesorii de la
disciplinele de
examen

Elevi
Profesori
Consumabile

2.

Identificarea elevilor cu lacune de
ȋnvãțare şi realizarea unor activitãți
remediale pentru ameliorarea
rezultatelor ȋnvãțãrii

Noiembrie
2019

Profesorii de la
disciplinele de
examen

Elevi
Profesori
Consumabile

Nr.crt.

Profesori
implicați

Indicatori de
verificare
Numãr elevi
participanți
Profesori
implicați
Grafic pregãtire
suplimentarã

Mijloace de verificare

Numãr elevi
identificați Numãr
profesori implicați
Plan remedial

Listã prezențã

Listã prezențã
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INDICATORI DE PERFORMANŢȦ

OBIECTIV SPECIFIC
ŢINTA NR.1: d) Lãrgirea gamei de activitãți extracurriculare ȋn
funcție de nevoile şi aspirațiile elevilor

 Participarea a minim 50% dintre elevi la câte o activitate extracurricularã
pe semestru

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1.

Desfãşurarea activitãților de tradiție
ale şcolii

Conform
calendarului
activitãților
extracurriculare

Planul activitãților
extracurriculare
Elevi
Profesori

2.

Inițierea unor activitãți care sã
dezvolte spiritul civic, antreprenorial
şi ecologic al elevilor

Permanent

Directori
Comisia de
proiecte şi
programe
Consilier
educativ
Consilier
educativ
Diriginți

Nr.crt.

Elevi
Profesori
Logisticã

Indicatori de
verificare
Numãr elevi şi
profesori
participanți

Mijloace de verificare

Numãr de elevi (
minim 50%) şi
profesori
participanți

Planul activitãților
extracurriculare
Lista activitãților
desfãşurate
Fotografii, CD , etc

Lista de prezențã
Film sau CD
Fotografii
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2. DEZVOLTARE RESURSE UMANE (4 obiective specifice)
INDICATORI DE PERFORMANŢȦ

OBIECTIV SPECIFIC



Nr.crt
1.

2.

ŢINTA NR.3: a) Ȋmbunãtãțirea strategiei de diseminare a
tehnicilor achiziționate prin participarea la proiecte şi
ȋmbunãtãțirea competențelor de elaborare şi
implementare a proiectelor educaționale

 Implicarea cel puțin ȋntr-un proiect național şi altul european panã la sfarşitul
anului şcolar 2019-2020

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

Organizarea unor activitãți de
diseminare a proiectelor ȋn care este
implicatã şcoala
(Organizarea activitãții de mobilitate
C4 si C5 ȋn cadrul proiectului
Erasmus + „All together, All the Same
din Belgia”)

Semestrial

Directori
Echipele
manageriale ale
proiectelor
Elevi, profesori,
materiale
necesare
desfãşurãrii
activitãților din
Belgia
Comisia de
programe si
proiecte

Consumabile
Profesori şi elevi
implicați ȋn
proiecte
Logisticã

Participarea la seminarii sau
activitãți de diseminare externe ale
unor proiecte cu tematici de interes

Octombrie 2019
Mai 2020

Semestrial

Cadre didactice
Echipe de proiect

Indicatori de
verificare
Numãrul
participanților
Numãrul
participanților

Mijloace de verificare

Numãrul
profesorilor
participanți

Programul activitãților
Lista de prezențã

Mapa proiectului
Lista de prezențã
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OBIECTIV SPECIFIC
ŢINTA NR.3: b) Valorificarea experienței personale sau
profesionale a pãrinților identificați ca resursã ȋn
activitãțile extracurriculare derulate ȋn parteneriat cu
elevii şi profesorii

INDICATORI DE PERFORMANŢȦ
 Implicarea unui numãr de minim 25% din pãrinții elevilor din unitate ȋn
activitãți şcolare şi extracurriculare derulate ȋn şcoalã

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1.

Implicarea pãrinților ȋn activitãțile de
tradiție ale şcolii

Conform
calendarului de
activitãți

Directori
Consilier educativ
Diriginți

2.

Organizarea unor activitãți ȋn care
pãrinții sã ȋmpãrtãşeascã din
experiențele personale şi
profesionale

Semestrial

Consilier educativ
Consilier şcolar
Diriginți

Elevi
Profesori
Logisticã
Pãrinți
Elevi
Profesori

Nr.crt

Indicatori de
verificare
Numãrul
participanților

Mijloace de verificare

Numãrul
participanților

Programul activitatilor
Lista de prezențã
Procese verbale

Lista de prezențã
Procese verbale
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OBIECTIV SPECIFIC
ŢINTA NR.2: c) Ȋncurajarea cadrelor didactice pentru a-şi
ȋmbunãtãți calitatea actului de predare-ȋnvãțare –
evaluare ȋn domeniul ales, prin înscrierea la cursuri de
perfecționare

INDICATORI DE PERFORMANŢȦ
 Implicarea unui numãr de minim 25% dintre cadrele didactice la cursuri
de perfecționare pentru a-şi ȋmbunãtãți calitatea actului de predareȋnvãțare –evaluare ȋn domeniul ales

Nr.crt

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1.

Ȋncurajarea cadrelor didactice pentru
înscrierea la cursuri de perfecționare
acreditate

2019-2020

Comisia de
formare si
perfectionare din
scoala

Profesori, locatie,
materiale on line

ŢINTA NR.6: d) Dezvoltarea unor programe educative ȋn
scopul prevenirii violenței ȋn mediul şcolar

Diplome/certificate/atestate
de participare

 Diminuarea actelor de violențã ȋn şcoalã

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1.

Desfãşurarea a cel puțin o activitate
la nivelul fiecãrei clase de prevenție
a actelor de violențã

Conform
calendarului de
activitãți

Comisia de
violențã
Consilier şcolar
Diriginti

2.

Derularea unor programe ȋn
parteneriat cu instituții specializate
pentru prevenirea violenței

Semestrial

Directori
Consilier educativ

Elevi
Profesori Diriginți
Materiale
tematice
Invitați
Elevi
Profesori
Materiale
specifice

Nr.crt

Mijloace de verificare

INDICATORI DE PERFORMANŢȦ

OBIECTIV SPECIFIC


Indicatori de
verificare
Numãrul
participanților

Indicatori de
verificare
Numãr
participanți

Mijloace de verificare

Numãr de
activitãți
Numãr de
participanți

Acorduri de parteneriat
Procese verbale

Proces verbal
Lista de prezențã
Programul activitãțior
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3. DEZVOLTARE RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE (1 obiectiv specific)
INDICATORI DE PERFORMANŢȦ

OBIECTIV SPECIFIC


ŢINTA NR.5: a) Ȋntreținerea şi modernizarea spațiilor
şcolare şi a celor auxiliare

 Dotarea celui de al doilea laborator de informaticã cu 30 calculatoare noi
 Igienizarea cabinetului medical şi a celui stomatologic
 Achiziționarea de sisteme de supraveghere audio pentru cele 28 spatți şcolare

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1.

Achizitionarea a 30 calculatoare
pentru dotarea laboratorului de
informaticã

Mai 2020

Directori
Consiliul de
administrație

2.

Amenajarea cabinetelor medicale

Iunie 2020

Directori
Consiliul de
administrație

3.

Achiziționarea a 28 camere de
supraveghere audio

Mai 2020

Directori
Consiliul de
administrație

Finanțare
Consiliul local
sector 4
Calculatoare şi
accesorii
Finanțare
Consiliul local
Materiale de
igenizare
Finanțare
Consiliul local
28 camere audio

Nr.crt

Indicatori de
verificare
Laborator dotat

Mijloace de verificare
Facturã
Proces verbal predare primire

2 cabinete
igienizate

Facturã
Proces verbal

Sãli dotate cu
supraveghere
audio

Facturã
Proces verbal
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4. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALȦ. RELAŢII COMUNITARE (2 obiective specifice)
INDICATORI DE PERFORMANŢȦ

OBIECTIV SPECIFIC



ŢINTA NR.3: a) Promovarea si valorificarea activitãților
care sporesc reprezentativitatea şcolii la nivel local

 Creşterea numãrului de activitãți care sporesc imaginea şcolii la nivel local

Nr.crt

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1

Constituirea unei echipe de redacție
pentru reluarea proiectului
“REVISTA ŞCOLII”

Octombrie 2019

Elevi şi profesori
din echipa de
redacție

2

Realizarea a 2 numere a revistei
“Ex -temporal”

Decembrie 2019
Martie 2020

Directori
Comisia pentru
proiecte şi
programe
Responsabil
echipa de
redacție
directori

3

Organizarea activitãților cu ocazia
“Ziua Europei”

Mai 2020

Dierctori
Consilier educativ

Elevi, profesori
implicați
Echipa de
redacție
Consumabile
Materiale
Elevi
Profesori
Invitați
Logisticã

Indicatori de
verificare
Numãr
participanți

Mijloace de verificare
Decizia de constituire a
echipei

Cele douã
numere de revistã

Revista

Numãr
participanți elevi
si profesori

Programul de activitãți
al zilei
Fotografii
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INDICATORI DE PERFORMANŢȦ

OBIECTIV SPECIFIC

ŢINTA NR.4: b) Dezvoltarea relațiilor comunitare cu scopul
promovãrii imaginii şcolii şi intereselor acesteia

 Cresterea numarului de parteneriate educationale
 Cresterea numarului de activitati in parteneriat cu institutii din comunitate

Nr.crt

Acțiuni

Termen

Responsabil

Resurse

1

Identificarea de instituții care sã
devinã parteneri ȋn derularea unor
activitãți de interes pentru şcoalã

Semestrial

Directori
Consilier educativ

Elevi
Profesori
Reprezentanți
instituții

2

Organizarea unor activitãți la care
sã participe reprezentanți ai
comunitãții locale, pentru a identifica
nevoile beneficiarilor educației

Semestrial

Directori
Preşedintele CE
Preşedintele CRP
Responsabilii CL
ȋn CA

Elevi
Profesori
Logisticã

Indicatori de
verificare
Numãr
parteneriate

Numãr de
activitãți
Numãr
participanți

Mijloace de verificare
Acorduri de parteneriat
Activitãți derulate

Procese verbale
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MONITORIZARE ȘI EVALUARE:
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne
realiste ale factorilor implicaţi, de către echipa managerială, responsabilii de catedre si comisii metodice, comisia CEAC.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment dat.
Realizările sau nerealizările planului operațional se vor regăsi în analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia
Consiliului Profesoral al şcolii.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm şi la care ne raportăm:
elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele
disfuncţii.
Evaluarea finală a planului operațional se va face prin măsurarea gradului de realizare a obiectivelor specifice vizate şi a
indicatorilor de performanțã stabiliţi, prin inspecţia şcolară şi de evaluare instituţională de la finele fiecărui an şcolar/atunci când este
necesar. De asemenea, se va realiza o evaluare conform criteriilor prevăzute de Legea calităţii în educație..
Evaluarea internă este precedată de monitorizare. În acest sens, un rol primordial îl va avea Comisia pentru Evaluarea și
Asigurarea Calităţii, cu atribuţii de stabilire a indicatorilor şi a sistemelor de evaluare pe baza standardelor naţionale şi a specificului
şcolii, realizarea la timp a unui plan de corectare/remediere a neajunsurilor ce pot să apară, stabilirea cu exactitate a mijloacelor de
remediere.
Evaluarea se va realiza cu ajutorul următoarelor documente/procedee/metode: fişe de autoevaluare ale cadrelor didactice;
chestionare; observaţia; informări periodice; rapoarte scrise evaluative ale comisiilor metodice/catedrelor.
Evaluarea internă va urmări realizarea unor intervenţii corective în realizarea planului operational, dacă se constată deficienţe
prin derularea acestuia. Evaluarea internă se va realiza semestrial și anual.
Evaluarea semestrială vizează următoarele componente: nivelul performanţelor elevilor la învăţătură, progresul școlar; nivelul
derulării şi participării elevilor la activităţile extracurriculare şi educative; implicarea cadrelor didactice în derularea de proiecte
42
Plan de dezvoltare instituțională 2016-2020

COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU
locale/naţionale şi europene; analiza alocărilor bugetare, eficienţa distribuirii fondurilor, sumele suplimentare procurate; notarea
ritmică, corectitudinea înscrisurilor din documentelor şcolare; situaţia la disciplină, absenteism, abateri de comportament; o gradul
de implicare al familiilor în activităţile şcolii, în supravegherea şi sprijinirea copiilor.
Evaluarea anuală se referă la toate componentele proiectului şi se concretizează în raportul anual privind starea învățământului
la Colegiul Național „Mihai Eminescu”.
Organizarea monitorizării şi evaluării planului operațional:
a. echipa de lucru:
 întâlniri de informare, actualizare;
 ședinţe de lucru pe termene fixate anterior;
 întâlniri cu membrii CEAC,CA,alte comisii permanante;
b. echipa managerială:
 acţiuni specifice cuprinse în planul operațional, PDI, planul managerial, planul CA, tematica CP;
 discuţii de informare, feed-back;
 rapoarte semestriale;
 rapoarte anuale;
 analiza rapoartelor comisiilor permanente.
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:
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 procese verbale pentru implementarea planului operațional;
 rapoarte semestriale şi lunare;
 fişe de autoevaluare;
 portofoliile membrilor comisiei.
Implementarea planului operațional:
Pentru implementarea cu succes:
 Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; se va realiza o comunicare
eficientă cu fiecare membru al proiectului;
 Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de motivare);
 Prin Consiliul de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic,
care va supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.
Beneficiari/grupuri de interes
 Grupuri de interese care interferează în actul educaţional
 MENCȘ, ISMB, CCD
 Elevii
 Personalul didactic
 Personalul didactic auxiliar şi administrativ
 Părinţii
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 Comunitatea
 Autorităţile locale
 ONG-uri, fundaţii, asociaţii
 Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli
 Mass-media
 Agenţi economici
Indicatori de realizare
 Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
 Rapoarte de activitate
 Finalităţi ale parteneriatelor derulate
 Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor
 Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
 Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor
dobândite în activitatea didactică
 Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective
 Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
 Documentele de proiectare şi evidenţele.

45
Plan de dezvoltare instituțională 2016-2020

COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI EMINESCU

Echipa de optimizare a proiectului:
Director: Prof. Tanța Simona Beldie
Director-adjunct: Prof. Udrea Nicusor
Director-adjunct: Prof. Florentina Toma
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