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PARTEA I
1. Context politic
Politica educaţională aplicată de unitatea noastră este în deplină concordanţă cu politica
educaţională a ISJMM și cu politicile educaționle promovate de MENCS.
2. Context legislativ
Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este
reglementat prin următoarele documente:
LEGEA EDUCATIEI NATIONALE, NR. 1, 2011 cu modificările și completările
ulterioare;
Ordinul nr. 5115 din 2014 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Unităților de Învățământ Preuniversitar;
Ordinul MENCS nr. 5079 din 31.08.2015 pentru modificarea Ordinului Ministrului
Educației nr. 4496 din 2015 privind structura anului școlar;
Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic;
Ordonanţa de Urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 5/12.07.2005;
Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul
preuniversitar aprobat prin OMEdC nr. 502/03.03.2005;
OMEdC nr. 4706/2.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea
unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării;
Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu
pentru formarea profesională continuă, 2005-2010 nr. 875/28.07.2005;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr. 81/2006;
O.M.Ed.C nr. 330/2007 privind aprobarea Metodologiei privind repartizarea
fondurilor în vederea dotării unităţilor de învăţământ preuniversitar;
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabila a României- 2008. Orizonturi 20132020-2030;
Metodologia formarii continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar;
Strategia manageriala a ISJMM, 2014-2018
Strategiile de Lisabona si Copenhaga, 2002;
Raportul comun pentru 2008 al Consiliului Europei şi al Comisiei Europene referitor
la punerea în aplicare „programului de lucru Educaţie şi Formare Profesională 2010-Invaţarea
Continua in serviciul cunoştinţelor, creativităţii si inovaţiei” al Comisiei Europene către
Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic si Social European şi către
Comitetul Regiunilor din 12.11.2007;
„Programul detaliat de lucru privind implementarea obiectivelor sistemelor de
educaţie şi formare profesională din Uniunea Europeana”, adoptat de către Consiliul European
de la Barcelona
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Comisia Comunităţilor Europene , comunicarea comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor, Bruxelles, Un cadru
strategic actualizat pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei si formării profesionale,
16.12.2008;
Programul Educaţie şi Formare profesională, Guvernul României, 2010;
Declaraţia de la Copenhaga, privind educaţia si formarea profesională;
3. Politica educaţionala a MENCS şi ISJMM
Proiectul are în vedere strategia de dezvoltare instituţională a învăţământului
preuniversitar in Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare, pornind de la Strategia de
Guvernare a României, direcţiile strategice ale Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării
Științifice, Legea Educației Naționale, Statutul Personalului Didactic, Regulamentul de
funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar. Proiectul, cu toate componentele lui, se
va axa pe priorităţile politice educaţionale ale Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării
Științifice, care încearcă să armonizeze în cadrul politicii de globalizare educațională, sistemul
nostru de învăţământ cu cel existent în U.E.
Prioritatea demersului educaţional din unitatea noastră școlară se va concentra pe
incluziune socială non-discriminatorie, acces direct al tuturor elevilor la resursele instituționale,
îmbunătăţirea actului educaţional astfel încât elevii să devină, într-adevăr, beneficiarii direcți ai
tuturor formelor de dezvoltare personală, a programelor și proiectelor de sprijin social, educativ
și integrare comunitară.
Ţinând cont de faptul că suntem într-o etapa noua a reformei, Proiectul nostru de
Dezvoltare Instituţională va lua in considerare principalele coordonate ale Planului Naţional de
Dezvoltare, şi faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională.
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OFERTA MANAGERIALĂ
Baza teoretică a Planului Managerial
MOTTO: „A conduce înseamnă răspundere, nu înseamnă a fi liber de
răspundere.” (Diane Ravitch)

Este îndeobşte cunoscut faptul că o activitate aleatorie nu poate fi niciodată previzionată
predictibilă ca şi finalitate în timp. De aceea, este necesară o programare, o planificare a tuturor
activităților pentru ca ele să poată fi permanent monitorizate, controlate, direcționate sau
redirecționate, în vederea atingerii obiectivelor anterior fixate.
În această idee, în cele ce urmează, vom reda etapizat oferta noastră managerială pe
componente și secțiuni, pentru ca Planul Managerial să poată fi pliat pe secvențe de timp și
momente. Un prim moment al oricărui Plan Managerial îl reprezintă:
a)

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR și a modului de desfășurare în timp.

În fapt, PLANIFICAREA presupune, până la urmă, o complementaritate a următoarelor
activități:
stabilirea clară a activităților
stabilirea grupului țintă
fixarea obiectivelor
detalierea sarcinilor de lucru
estimarea resurselor necesare pentru fiecare sarcină concretă
stabilirea responsabilităților pentru fiecare activitate
stabilirea unui calendar de desfășurare a activităților
fixarea modului de monitorizare periodică a realizării obiectivelor operaționale și
revenirea la etapa precedentă dacă obiectivele operaționale nu sunt atinse
identificarea factorului de risc și a modalităților de eliminare a lui.
Se știe, de asemenea, că în planificarea activităților ar trebui să se țină cont și de diverse
variabile ce se pot interpune în procesul de finalizare: priorități și termene, pentru că anumite
acțiuni au un caracter prioritar și termene proxime, iar altele pot suferi amânări în actul
finalizării. De asemenea, unele activități sunt de amploare sau necesită mai mult timp pentru
desfășurare, ceea ce înseamnă că planificarea trebuie să conțină termene de desfășurare:
scurt (zilnic, semestrial)
mediu (un an și peste)
lung (de peste patru ani)
b) ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR reprezintă al doilea pas al unui proiect
managerial, pas în care sunt combinate acțiunile cu resursele disponibile.
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c) CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR este ultimul pas, însă este cel are, probabil, un rol
decisiv în reușită pentru că prin intermediul lui se reflectă faptul că PLANIFICAREA și
ORGANIZAREA au atins ținta. Este un atribut exclusiv managerial pentru că include:
monitorizarea
raportarea
compararea
corectarea acțiunilor în derulare
Chiar dacă se respectă integral aceste cerințe, nu va exista siguranța reușitei dacă
proiectul managerial nu va avea în vedere:
felul cum se realizează transferul de informații. Comunicarea și informarea trebuie să
fie: clare
concise
complete
inteligibile și să țină cont de adresant, pentru ca fiecare membru să își cunoască rolul și
sarcinile.
felul în care sunt respectate fazele (pregătitoare, de organizare, analiza drumului critic și
de încheiere).
felul în care managerul se folosește de calitățile lui:
știe să ia decizii
știe să răspundă nevoilor individuale (să încurajeze, să promoveze bunele
practici, să susțină idei inovative, impilicarea benevolă și liber asumată) și de grup (să încurajeze
cooperarea, să construiască și să promoveze spiritul de echipă)
știe să impună respect prin realizări proprii, pregătire de specialitate, capacități
personale (abilități de comunicare, judecată, inteligență, dorință de a reuși, participare și
perseverență)
știe să identifice realismul activităților și obiectivelor propuse.
Pentru a nu da impresia unei simple expuneri teoretice, partea a doua a ofertei
manageriale va cuprinde proiectul propriu-zis de dezvoltare instituțională, unde vor fi expuse, în
manieră practică, elementele ce compun proiectul ca întreg:
I.
II.

III.
IV.

Scurt istoric
Diagnoza
1. Resurse materiale şi finanţare
2. Resurse umane
3. Curriculum – oferta curriculară
4. Relaţii sistemice (parteneriate)
5. Proiectări didactice
6. Strategii didactice
7. Activitatea metodică şi ştiinţifică
8. Evaluare continuă, evaluare naţională
9. Activităţi extracurriculare
10. Managementul clasei
Prognoza
Viziune, Misiune, Ținte strategice
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I. SCURT ISTORIC INSTITUŢIONAL
„Actul de naștereˮ, consfințește ca dată de apariție 15.09.1979, a unității noastre școlare.
La începuturile sale școala poartă un nume de agentie de jocuri de noroc: „Şcoala Generală Nr.
21”. Acest însemn, n-avea, însă, să-i aducă prea mult noroc. După revoluția din 1989 ea se va
fragmenta și își va schimba numele, preluându-l pe cel al unui distins reprezentant al literaturii
române, Alexandru Ivasiuc. Astfel, numele patronului spiritual, se va metamorfoza în numele
unei instituții ce odată era situată într-un cartier suprapopulat-Școala Gimnazială „Alexandru
Ivasiucˮ, Baia Mare.
În perioada 1984-1986, ca efect al excesului de populaţie şcolară din cartierul Gării,
şcoala a avut un regim de funcţionare cu trei serii de elevi pe zi şi peste 100 de cadre
didactice:
62 de colective în incinta şcolii
20 fiind arondate şcolilor Nr. 6, 12, 15 şi 19
Între 1991-1998, şcoala a fost înfrăţită cu Colegiul „Jacques Prévert” din Alsacia
(Franţa) în cadrul programului european de schimburi culturale şi educaţionale cu România.
În anul 2000, 15 martie, şcoala şi-a schimbat denumirea în Şcoala cu clasele I-VIII
„Alexandru Ivasiuc”, funcţionând de atunci în două serii până în anul 2009, dată de la care școala
noastră funcționează într-un singur schimb, până în prezent.
În 2005-2006, Şcoala „Alexandru Ivasiuc”, deşi micuţă ca spaţiu, prin resursele
materiale, dar mai ales cele umane de care dispune îşi menţine obiectivul principal, acela de a
rămâne o instituţie de referinţă şi mai ales de suflet a unei bune părţi din oraşul nostru.
În prezent, reducându-se efectivele de elevi, unitatea noastră şcolară funcţionează
doar cu program de dimineaţă şi, opţional, se realizează, după orele de curs, activităţi
extracurriculare (programul SDS).
Începând cu anul şcolar 2006-2007, şcoala derulează proiectul internaţional de
creaţie literară şi artistică „Muguri şi aripi”, premiind cele mai bune lucrări din țară și străinătate
incluzându-le și într-un volum litografiat.
Din anul şcolar 2008-2009, şcoala dispune de sistem de supraveghere video, ca
măsură de siguranţă atât a resurselor umane, cât şi a celor materiale.
Anul 2009 a adus şi primul mare eveniment din viaţa şcolii, aniversarea a 30 de ani
de existenţă, moment marcat prin multiple activităţi cu caracter educativ (expoziţie de carte şi
reviste, simpozion internaţional, sesiuni de referate şi comunicări ale elevilor).
Din semestrul al II-lea al anului şcolar 2009-2010, în cadrul instituţiei noastre
funcţionează şi patru grupe de învăţământ preşcolar (grădiniţă), iar din anul școlar 2015-2016,
doar trei.
Având în vedere toate transformările care s-au produs de-a lungul timpului, în şcoala
noastră, credem în reuşita ei cu toată convingerea, dat fiind faptul că diagnoza resurselor ei
presupune în primul rând raportarea la calitate şi nu la cantitate.
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II. DIAGNOZA
PREZENTAREA RESURSELOR UMANE
PERSONAL ANGAJAT
În ceea ce priveşte resursele umane, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare,
dispune de potenţial de calitate, atât în ceea ce priveşte resursa umană încadrată (cadre didactice,
personal auxiliar didactic şi nedidactic), cât şi cea absorbită (elevii).
Situaţia cadrelor didactice pe nivele de învăţământ, studii, grade didactice şi mod de
încadrare, se prezintă astfel:
CADRE DIDACTICE:
a)
Ciclul preşcolar
Total cadre didactice din Tit.
care

Supl
.

Det.

Plata
cu
ora
cumul

educatoare

Deb.

3

b)

Def.

Gr.
II

Gr. I

3

3

Ciclul primar

Tit.
Înv.

Det.

Prof.inv.
primar
8

2
c)

Supl.

`

După grade didactice
Deb.

Def. Gr.
II
1
1

Gr. I
8

Ciclul gimnazial

Total
didactice din care

cadre Tit.

Supl.

Det.

17
Prof. I

După grade didactice

Prof. II

17

Ing.
17

Plata
cu
ora
cumu
l

După grade didactice

Deb.

Def.

1

3

Gr.
II
5

Gr. I

Dr.

7

1

PERSONAL NEDIDACTIC: 7
PAZNICI
2

PERSONAL
ÎNTREŢINERE
1

ÎNGRIJITORI
4
7

PERSONAL AUXILIAR: 5
ADM.
FINANCIAR
1

ADM.
PATRIMONIU
1

ADM. REŢEA

SECRETAR

1

1

BIBLIOTECAR
1

ELEVI
EFECTIVE ELEVI:
PREŞCOLAR
60
Fete: 34
Băieţi: 27

CICLUL PRIMAR
279
Fete: 134
Băieţi:145

CICLUL GIMNAZIAL
182
Fete: 85
Băieţi:97

EVOLUȚIE DEMOGRAFICĂ ȘI REZULTATELEEVALUĂRII ÎNCEPÂND DIN 2010
ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT
CICLUL PRIMAR
Total elevi
Nr.
crt.

Anul scolar

1

2009/2010

242

241

-

31

86

124

2

2010/2011

235

232

-

25

87

120

3

2011/2012

222

220

28

70

122

4

2012/2013

224

224

-

29

64

131

5

2013/2014

223

222

-

28

57

137

6

2014/2015

230

229

1

19

57

153

7

2015/2016

221

221

-

13

64

144

înscrişi

promovaţi

I

S

2

B

FB

CICLUL GIMNAZIAL
Total
Nr.
Crt

Medii generale

Anul
şcolar

elevi
înscri
şi

promo
vaţi

<5

5
- 6-6,99 7-7,99 8
– 9-9,99 10
5,99
8,99

2009/2010

218

215

3

11

11

100

83

0

1
8

2010/2011

221

215

6

17

8

48

59

83

2011/2012

195

192

5

3

17

56

30

74

2012/2013

193

191

-

-

14

36

75

66

2013/2014

184

182

2

5

8

30

67

62

2

2014/2015

178

176

-

-

8

38

60

60

-

2015/2016

184

182

-

-

8

40

66

68

-

2
2

3
4
5
6

Situaţia statistică la sfărşitul anului şcolar (septembrie, după examenul de corigenţă
2015-2016):
Clasa

Preg.
I
II
III
IV
Total
V
VI
VII
VIII
Total

La început de
şcolar
Total
Fete
53
53
63
44
66
279
50
46
42
44
182

an Rămaşi înscrişi
Promovaţi
Repetenţi
la sfârșit de an
Total
Fete
Total
Fete
27
52
28
52
28
24
50
23
50
23
63
43
63
34
34
27
44
28
44
28
25
64
25
64
25
137
273
138
273
138
28
50
29
50
29
17
46
19
45
19
1 situație
neîncheiată
23
43
23
43
23
21
45
21
45
21
89
184
92
182
92
-

-

SITUAŢIA LA EVALUĂRILE NAȚIONALE – CLASA a VIII-a
NOTE LA EVALUARE NAŢIONALĂ 2015
LIMBA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ
43 elevi clasele a VIII-a
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REPARTIZAREA ABSOLVENTILOR
CLASELOR a VIII-a
pentru anul scolar 2014-2015
Nr.
crt.

1

2

Instituţia în care este
admis elevul

Specializarea

Media de
admitere

Colegiul Naţional „Gh. Şincai” MatematicăInformatică
TOTAL

3 9,79 – 9,37

Colegiul Naţional„M.
Eminescu”

Filologie/Lb română/
Lb. engl.

1 9,32

Filologie/ Lb.
român/Lb. spaniolă

1 8,50

TOTAL
3

Număr
elevi
admişi

Colegiul Naţional„Vasile
Lucaciu”

TOTAL

3

2
MatematicăInformatică

2 9,60 – 9,32

Filologie

2 9,04 – 8,97

Ştiinţe ale naturii

1 9,19
5
11

Liceul Teoretic„Emil Racoviţă” Ştiinţe ale Naturii
4

Industrie textila si
pielarie

2 6,80 – 6,55

Matematică-Infor.

2 8,86 – 8,83

TOTAL
5

5

Colegiul Economic
„Nicolae Titulescu”

Economic
Comerţ

TOTAL

6.

Liceul Teologic Penticostal
Colegiul Tehnic „George
Bariţiu”

Teologie

Colegiul Tehnic „C.D.
Neniţescu”

Electronicăautomatizări

Colegiul Tehnic „Anghel
Saligny”

Seminarul Teologic
Ortodox „Sf. Iosif
Mărturisitorul”

2 7,66 – 5,44

Ind. alimentara

1 6,62

Tehn. Electric.

2 8,61 – 7,74
5

Electric

12.

Liceul UCECOM “Spiru
Haret”
Liceul Tehnologic
“Octavian Goga” Jibou,
jud. Sălaj

1 5,66

Mecanica

3 6,47-5,76

Constructii

4 8,09 – 5,89

Sport

1 7,23
9

Teologie

1 7,48

Ştiinţe ale nat.

2 7,17 – 6,92
3

TOTAL
11.

9 7,99 – 6,18

Protectia med.

TOTAL
10

2 8,26 – 6,96

9

TOTAL
9.

1 7,61

2

TOTAL
8.

2 8,31 – 7,89

3

TOTAL
7.

1 8,71

1 6,73
Economic

1 6,31

12

13.

GERMANIA

1 7,96
3

TOTAL
49

TOTAL elevi repartizaţi

9,79-5,44

REZULTATE EVALUĂRI NATIONALE
CLASELE a II-a, LIMBA ROMANA – CITIT
CLASA a II- a

46

Cu C.E.S.
integraţi

Prezenţi la
LIMBA
ROMÂNĂ MATE
“SC MATICĂ
RIS”

LIMBA
ROMÂNĂ
“CITIT”
2

44

45

Înscrişi

Înscrişi

Absenți

Număr de elevi

Cu teste
adaptate

45

1

LIMBA ROMANA - CITIT
Număr
item
1.1.

corect

Numărul elevilor, cu raspuns:
parţial
incor
corect
ect

VERIFICARE
lipsă

41

2

1

0

OK

1.2.

41

0

3

0

OK

1.3.

37

7

0

0

OK

1.4.

38

0

6

0

OK

1.5.

41

1

2

0

OK

1.6.

40

0

4

0

OK

1.7.

29

4

10

1

OK

1.8.

40

0

3

1

OK

1.9.

37

0

6

1

OK

1.10.

35

4

3

2

OK

1.11

37

0

5

2

RAPORT DE ANALIZĂ
a rezultatelor elevilor la examenul de Evaluare Naţională
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În urma analizei rezultatelor obţinute la testele de evaluare naţională a elevilor claselor a
VIII-a din Şcoala Gimnazială “Alexandru Ivasiuc” pot fi formulate următoarele concluzii:
•
Rezultatele obţinute de unitatea noastră de învăţământ se situează puţin deasupra
mediei pe judeţ, ceea ce înseamnă o apreciere bună, pe ansamblu;
•
A existat o tendinţă de supraevaluare a elevilor pe perioada de şcolarizare, lucru
rezultat din analiza mediilor pe anii de studiu și cele de la evaluarea naţională;
•
Chiar dacă s-au făcut consultaţii la disciplinele de evaluare naţională, ele n-au
avut un cadru informal suficient de clar (obiectivele, caiet de prezenţă, invitaţii adresate
părinţilor, raportări scrise săptămânale a situaţiilor apărute la direcţiune, etc.);
•
Nici direcţiunea, nici profesorii diriginţi şi nici profesorii care au iniţiat activităţi
de remediere pe discipline de evaluare nu au popularizat suficient aceste activităţi;
•
Munca individuală este insuficient folosită de către elevi;
•
Se constată o superficialitate în citirea şi înţelegerea cerinţelor formulate la
disciplinele de examen;
•
Nu există o pregătire susţinută pe întreg ciclul de studiu (4 ani) de către elevi,
învăţându-se în salturi şi mai ales în perioada de dinaintea examenelor.
REZULTATE TESTE NATIONALE
CLASELE a II-a, LIMBA ROMANA – SCRIS

LIMBA ROMANA - SCRIS
VERIFICARE

Numărul elevilor, cu raspuns:
Număr
item

corect

parţial corect

incorect lipsă

I.1.

30

12

3

0

I.2.

24

12

8

1

OK
OK

MATEMATICA
VERIFICARE

Numărul elevilor, cu raspuns:
Număr
item
1.
1.
1.
2.
1.
3.

corect

parţial corect incorect

38

0

7

0

OK

45

0

0

0

OK

36

0

9

0

OK

lipsă

14

1.
4.

30

10

5

0

OK

25

13

6

1

OK

33

2

9

1

OK

37

0

7

1

OK

28

7

6

4

OK

42

0

1

2

OK

34

0

8

3

OK

38

0

5

2

OK

30

0

13

2

OK

1.
5.
1.
6.
1.
7.
1.
8.
1.
9.
1.
10.
1.
11.
1.
12.

REZULTATE TESTE NATIONALE
CLASELE a IV-a, LIMBA ROMANA

LIMBA
ROMÂNĂ
58

Cu C.E.S.
integraţi

Prezenţi la

2

MATE
MATICĂ

57

LIMBA
MATERNĂ
……………

56

0

LIMBA ROMANA
Numărul elevilor, cu raspuns:
Număr
item

corect parţial corect
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

51
55
47
55
52
55
32

0
0
2
0
0
0
15

incorect

Cu teste
adaptate

Înscrişi

Înscrişi

Absenți

CLASA A IV-A
Număr de elevi

0

0

VERIFICARE

lipsă
6
2
8
2
5
2
10

0
0
0
0
0
0
0

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
15

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

50
41
43
44
48

0
14
2
1
4

7
2
12
12
5

0
0
0
0
0

OK
OK
OK
OK
OK

1.13.
1.14.
1.15.

50
45
24

5
4
26

2
8
7

0
0
0

OK
OK
OK

MATEMATICA
Numărul elevilor, cu raspuns:
Număr
item

incore

corect

parţial corect

1.1.

52

0

4

0

1.2.

46

0

10

0

1.3.

50

0

5

1

1.4.

43

0

12

1

1.5.

47

4

5

0

1.6.

52

0

4

0

1.7.

54

0

2

0

1.8.

42

8

6

0

1.9.

51

0

5

0

1.10.

51

1

4

0

1.11.

50

5

1

0

1.12.

46

0

10

0

1.13.

43

0

13

0

1.14.

50

0

6

0

1.15.

35

4

17

0

1.16.

42

1

13

0

1.17.

37

0

18

1

1.18.

47

0

8

1

1.19.

47

0

8

1

1.20.

48

0

8

0

ct

lipsă

REZULTATE TESTE NATIONALE
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CLASELE a VI-a, LIMBA SI COMUNICARE
CLASA A VI-A
Cu C.E.S.
integraţi

Prezenţi la
LIMBA
ROMÂNĂ

40

0

Înscrişi

Înscrişi

Absenți

Număr de elevi

MATE
MATICĂ
40

40

Cu teste
adaptate
0

0

LIMBA SI COMUNICARE
Numărul elevilor, cu punctaj:
total
parţial
zero

Număr
item

VERIFICARE

1.1.

9

29

2

OK

1.2.

33

7

0

OK

1.3.

21

17

2

OK

1.4.

11

25

4

OK

1.5.

34

6

0

OK

1.6.

12

8

20

OK

1.7.

29

10

1

OK

1.8.

13

18

9

OK

1.9.

22

15

3

OK

1.10.

36

3

1

OK

MATEMATICA SI STIINTE
Num
ăr
item

VERIFICARE

Numărul elevilor, cu punctaj:
total

parţial

zero

1.1.

39

0

1

OK

1.2.

35

0

5

OK

1.3.

26

0

14

OK

1.4.

5

5

30

OK

1.5.

22

0

18

OK

1.6.

23

2

15

OK
17

1.7.

7

4

29

OK

1.8.

16

0

24

OK

1.9.

10

25

5

OK

1.10.

26

0

14

OK

1.11.

11

9

20

OK

1.12.

5

21

14

OK

1.13.

9

17

14

OK

1.14.

2

6

32

OK

1.15.

26

12

2

OK

VALORIFICAREA REZULTATELOR EVALUARII NATIONALE LA
CLASELE II, IV, VI

Rezultatele individuale obtinute nu au fost inregistrate in catalogul clasei coform
Metodologiei de evaluare.
• Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unitatii prin:
• elaborarea planurilor individualizate de invatare, acolo unde este cazul;
• informarea elevilor si parintilor asupra stadiului formarii si dezvoltarii competentelor
evaluate;
• analiza individuala a fisei de evaluare si stabilirea unor masuri remediale;
• intocmirea unor procese verbale in care parintii semneaza de luare la cunostinta a
rezultatelor evaluarii si a masurilor ce se impun.
•
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Situaţia elevilor pe culte religioase
Cult religios
Ortodox
Greco-catolic
Romano-catolic
Reformat
Penticostal
Martor Iehova
Baptist
Total

Total
391
8
9
6
45
6
2
467

Din care fete
170
6
5
3
25
4
2
215

CURRICULUM
ŢINTE STRATEGICE URMĂRITE
aplicarea curriculumului naţional la nivelul ciclului preșcolar, primar și gimnazial
elaborarea schemei orare conform proiectului managerial şi curricular propriu
fixarea disciplinelor opţionale
elaborarea de programe pentru disciplinele opţionale
proiectarea didactică pe unităţi de învăţare
utilizarea strategiilor didactice active
elaborarea sistemelor de evaluare centrată pe competenţe şi performanţe
elaborarea regulamentului de ordine interioara
respectarea normelor, metodologiilor şi regulamentelor de funcţionare a
învăţământului preuniversitar
proiectarea activităţilor extracurriculare
adaptarea CDS-urilor la cerinţele comunităţii
stabilirea parteneriatelor cu administraţia locală, comunitatea de părinţi şi autorităţile
publice locale
promovarea imaginii şcolii ca instituție de educaţie, cultură şi formare a deprinderilor
civice, performanță școlară,
acoperirea posturilor şi normelor didactice cu personal calificat
asigurarea unui climat profesional decent şi optim pentru desfăşurarea activităţilor
instructiv-educative
promovarea însemnelor de identitate instituțională a elevilor şcolii
identificarea şi implicarea în proiecte şi parteneriate educaţionale
implementarea statutului elevului.

DIAGNOZA / CURRICULUM
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• aplicarea curriculumului naţional la nivel • supraîncărcarea programului elevilor
preșcolar, primar și gimnazial
• Schema orară, poartă o pondere importantă
• elaborarea
schemei
orare
conform în a armoniza programul cadrelor didactice în
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proiectului managerial şi curricular propriu, în
concordanță cu interesele elevului
• fixarea disciplinelor opţionale pe clase
• elaborarea de programe pentru disciplinele
opţionale pe clase
• proiectarea didactică pe unităţi de învăţare
• utilizarea strategiilor didactice active
• elaborarea sistemelor de evaluare centrată
pe competenţe şi performanţe
• elaborarea și prelucrarea regulamentului de
ordine interioară tuturor elevilor școlii
• introducerea însemnelor distinctive pentru
elevii scolii (uniforme si embleme)

detrimentul elevilor (din cauza catedrelor
partiale din scoală)
• Elaborarea opționalelor rămâne restanțieră
consultării integrale a opțiunii părinților
• insuficienta utilizare a tehnicilor moderne de
predare (calculator, dispozitive multimedia)
• abordarea inconsecventă a diverselor
tipurilor de evaluare
• exista situaţii în care regulamentul de ordine
interioară este prelucrat doar secvențial sau
parțial
• nu întotdeauna se face verificarea ţinutei
elevilor la intrarea în şcoală

OPORTUNITĂŢI
• formarea unei personalităţi complexe a
elevilor şi pregătirea lor pentru o societate în
continuă schimbare
• diversificare ofertei de cursuri opţionale
• participarea cadrelor didactice la activităţi
de formare continuă și dezvoltare personală, de
abilitare curriculară și acțiuni de voluntariat
școlar.

AMENINŢĂRI
• inconsecvenţă
în
decongestionarea
programelor
• lipsa metodelor atractive de predare și
prezentare a conținuturilor tematice determină
plictiseală și reticență participativă din partea
elevilor, insuficienta alfabetizare și dobândire
de competențe elementare

a)

Resurse materiale şi financiare

În prezent, Şcoala „Alexandru Ivasiuc” dispune ca resursă funcţională de următoarea bază
materială::
La parter de:
3 săli pentru grădiniţă
1 săliță pentru servirea mesei, în cadrul programului SDS
4 săli de clasă
1 miniatelier reparaţii mobilier
1 magazie
1 sală profesorală
1 arhivă
1 secretariat
1 direcţiune
1 birou contabilitate
1 spaţiu de expoziţie pentru lucrări ale elevilor
1 încăpere pentru programul „Lapte şi corn”
3 băi
La etajul I de:
6 săli de clasă
1 săliță de sport
20

1 cabinet logopedie şi consiliere educaţională
1 laborator de informatică
1 spaţiu pentru personalul nedidactic
2 băi

La etajul II de:
8 săli de clasă
1 laborator de biologie
1 sală material didactic
1 bibliotecă
1 spațiu administrator rețea
2 băi
Considerăm că echipele manageriale care s-au succedat în unitatea şcolară şi-au atins
obiectivele proprii. Apreciem, totuşi, că nicio resursă nu este deplin epuizată sau epuizabilă, ceea
ce ne determină să continuăm iniţiativele trecutului ţinând cont de cerinţele viitorului în educaţie,
pentru ca ea să fie mijlocul prin care tânărul se formează. Pentru aceasta, avem în vedere ca la
utilităţile deja existente să apară, prin iniţiativă managerială, altele noi, cum ar fi:
elaborarea portofoliilor clasei, ceea ce înseamnă fotografierea şi inventarierea
utilităţilor şi mobilierului din dotare
încurajarea donaţiilor de carte din bibliotecile personale sau de la biblioteci din oraş,
ţară sau străinătate
înfiinţarea unei minicantine pentru elevii incluşi în programul de pregătire
suplimentară (programul prelungit) la clasele I-IV
dotarea tuturor sălilor cu aparatură IT, în vederea creeri premiselor pentru aplicarea
metodelor atractive în predare, folosind calculatorul
amenajarea unui spațiu de joacă pentru grupele de preșcolari din unitatea noastră
școlară
amenajarea unui cabinet sportiv dotat cu multiple aparaturi pentru satisfacerea
necesităţile elevilor
achiziționarea de videoproiectoare pentru fiecare sală de clasă în vederea creșterii
calității actului educativ
crearea cadrului necesar în vederea obținerii performanței școlare la olimpiadele și
concursurile județene și naționale
eliminarea tuturor barierelor de comunicare între cadrele didactice, între cadrele
didactice și directorii unității, între părinții și pedagogii care deservesc nevoile educaționale ale
unității școlare
atragerea parteneriatelor cu firme care pot acoperi nevoile extrașcolare ale elevilor
(dans de societate, legislație de circulație, dansuri tradiționale, etc.)
implicarea școlii în acțiuni de voluntariat public, în vederea creșterii calității și
sănătății vieții urbiei
realizarea unor proiecte înaintate ministerului pentru înfiinţarea unei minisere cu
plantaţii floricole şi arboricole
De precizat că, la toate cele amintite ca posibile noi resurse materiale se adaugă ceea ce sa cuprins la analiza comparată efectuată asupra resurselor materiale şi financiare la capitolele:
- puncte slabe
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- ameninţări
PROIECTE EDUCAȚIONALE/PARTENERIATE
2014-2015
Proiectul „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA PRODUSELOR TRADIŢIONALE” ediţia a III-a,
proiect în parteneriat cu PRIMĂRIA, SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN, SC URBIS
SA şi Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale și Ecologice din Maramureș.

•
•

Proiectul de parteneriat regional ,,Sănătatea înainte de toate”, Ediţia a III-a;
Proiectul de parteneriat județean „Micii antreprenori” Ediția a III-a;
22

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectulde parteneriat județean „Ajutor de voluntar”
Proiectul de parteneriat județean „Mănânc corect sunt sănătos”
Proiectul de parteneriat național „Copilărie fără delincvență” în parteneriat cu Poliția
Proiectulde parteneriat local „Licitația nonviolenței”
Proiectul de parteneriat regional „Hora vitaminelor” Ediția a III-a
Proiectul de parteneriat județean „Educați pentru toleranță și spirit civic”
Proiectul de parteneriat județean „Icoana – tradiție, artă, sacralitate”
Proiectul de parteneriat județean „Școala prietenoasă – creativitate şi inovaţie în şcoala
românească” Ediția I
Proiectul de parteneriat județean „Străzile noastre, alegerea noastră”
Proiectul de parteneriat județean „Educația e șansa mea” Ediția I

2015-2016
• Activităţi în parteneriat cu instituţiile locale:
*Proiect de prevenire a delicvenței juvenile ,,Copilărie fără delicvență”, în parteneriat cu
Inspectoratul de Poliție Maramureș
*Proiect educațional în școală ,,Licitația nonviolenței”
*Proiectul Național ,, Cum se joacă copiii lumii”
*Proiect educațional în școală ,,Pasionați de biologie” cu clasele a V-a A și a V-a B
*Proiect”Învață să înveți” – ”Profesor ambassador”
*Conferința ”Impreună în Europa”
RESURSE FINANCIARE
A. Resurse bugetare
- Alocări din partea MECTS
- Alocări din partea primăriei (Consiliului local)

B. Surse extrabugetare
- Închirierea unor spații în vederea desfășurării unor activități extrașcolare (Clubul
Calliope, Scoala de educație rutieră, Program SDS)
- Sponsorizări materiale oferite de către Asociația ”Prietenii educației”
- Contribuţii benevole ale comitetului de părinţi
INDICATORI DE CONTEXT
Context social-economic
Situată în zona sud-vestică a oraşului, şcoala noastră are următoarele caracteristici
socioeconomice:
- structura populaţiei este destul de îmbătrânită, ceea ce înseamnă că populaţia şcolară
este într-un oarecare regres faţă de anii anteriori;
- în mare măsură, unul dintre părinţi este plecat în străinătate din motive economice, fapt
ce afectează structura socială a familiei;
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- fiind o zonă relativ săracă, şi resursele economice ale familiilor din care provine
populaţia şcolară din unitatea noastră sunt limitate;
- elevii şcolii noastre sunt în bună parte descendenţi ai unor familii migrate din mediul
rural stabilite în cartier, ceea ce înseamnă că părinţii au o formare profesională predominant
medie, urmând ca generaţia tânără să ridice standardul de formare profesională.
Date fiind condiţiile, şcoala a implementat programe cu caracter social-economic pentru
susţinerea elevilor dezavantajaţi. Amintim câteva:
o Programele guvernamentale (lapte, corn, măr)
o Programe județene de susținere prin distribuirea unor seturi de rechizite şcolare
o Burse sociale
o Premii obținute de la Asociația Prietenii Educației
o Programul “Euro 200”
Indicatori cantitativi
a) nr. premii diverse olimpiade și concursuri:
la nivel: internațional-1, mențiune
naţional: 1, premiul 2
participare nivel național 5
la nivel judeţean: 6 premii I, 4 premii II, 9 premii III şi 15 menţiuni
b) nr. formatori: 1
c) mentori: 2
d) metodisti: 2
e) nr. elevi / cadru didactic: 12 elevi
i) Frecvenţă: 95%
j) nr. cazuri de transfer pe bază disciplinară: 2 elevi
k) participarea părinţilor la şedinţe: 60%
l) rezultate la examene şi concursuri: 84%
m) cazuri de repetenţie: 1
Indicatori calitativi
În vederea obținerii calității în educație, în cadrul școlii noastre au fost promovate
diverse actiuni prin care informarea promtă și obiectivă au făcut ca eficiența actului educativ să
fie unul de calitate, iar cadrul psihosocial din instituție să fie armonios și benefic obținerii unor
rezultate de excepție. Amintim cateva dintre strategiile promovate de conducerea școlii.

•
•
•
•
•
•

Abordări strategice:
Prezentarea Raportului Anual de analiză a activităţilor la nivelul şcolii şi comisiilor
metodice;
Realizarea Planului Managerial al şcolii şi ale comisiilor metodice;
Organizarea Consiliului Profesoral;
Alegerea Consiliului de Administraţie al şcolii, prin vot secret;
Organizarea comisiilor metodice;
Organizarea comisiilor diriginţilor şi a învăţătorilor;
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•
•
•
•
•
•
•

Alegerea comisiei CEAC, la nivelul unității școlare, în vederea evaluarii interne a actului
managerial;
Întocmirea Planului Operaţional al CEAC în raport cu obiectivele şi programele stabilite
de diverse comisii;
Stabilirea Regulamentului de funcţionare a CEAC, a Strategiei de evaluare internă;
Realizarea unui program de activităţi concrete care să conducă la informarea elevilor
clasei a VIII-a privind reţeaua de licee şi profilele acestora;
Programe de pregătire intensivă cu elevii pentru testele naţionale, olimpiadele şcolare şi
concursurile organizate în judeţ sau în ţară;
Încurajarea/monitorizarea participării/organizării de sesiuni de comunicare ştiinţifică şi
metodică la nivel local, judeţean, interjudeţean, naţional sau internaţional;
Sprijinirea publicării lucrărilor în reviste de specialitate.

1. Promovabilitatea - analiză
Realizarea unei promovabilităţi de 100% este idealul fiecărei şcoli. Din analiza datelor
statistice, în urma discuţiilor cu diriginţii şi învăţătorii am determinat următoarele cauze ale
sincopelor educative și eșecului școlar:
• Lipsa unui climat familial adecvat
• Absenţa unuia sau ambilor părinţi şi încredinţarea spre creştere a copilului unei persoane
din familie sau dinafară;
• Neimplicarea părinţilor în acţiunile şcolare;
• Absenţa unui venit sigur;
• Existenţa unui număr din ce în ce mai mare de copii cu CES;
• Insuficienta informare cu legislaţia în vigoare privitoare la copiii cu cerinţe speciale,
includerea lor în învăţământul de masă şi neadaptarea programei la nivelul lor determină
rămânerea în urmă a acestor copii cu ritm lent de învăţare;
• Prezenţa foarte slabă a părinţilor la şedinţele cu părinţii, la lectorate sau la ore de
consiliere;
• Prezenţa slabă a acestor copii la consultaţiile organizate de învăţători şi profesori;
• Lipsa motivaţiei în învăţare, prin promovarea în mass-media a unor exemple de reușită
profesională, fără prea multă educație.

•
•
•
•
•

Oportunităţi:
Utilizarea la maxim a cabinetului de orientare şi consiliere;
Realizarea unui program de măsuri remediale împreună cu părinţii privind performanța
școlară;
Utilizarea abilităţilor şi cunoştinţelor psihologului şi logopedului pentru depistarea,
evaluarea şi îndrumarea elevilor cu probleme cognitive;
Consilierea părinţilor care au copii cu cerinţe speciale;
Respectarea legislaţiei privind nevoile copiilor cu CES, angajarea unui profesor de sprijin
pentru a-i ajuta să progreseze în ritmul lor de lucru;
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2. Rapoartele privind starea învăţământului ale şcolii şi comisiilor metodice
Analiza a fost realizată pe baza studierii rapoartelor de activitate ale şcolii şi ale
comisiilor metodice existente în dosarele comisiilor şi/sau în format electronic prezente în
ANEXE.
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Prezentarea semestrială şi anuală a • O oarecare insuficiență în alcătuirea tuturor
rapoartelor stării învăţământului din şcoală şi
bazelor de date privind informaţiile
aprobarea acestora de către CP;
referitoare la nivelul de îndeplinire a
indicatorilor naţionali privind educaţia;
• Existenţa în rapoartele comisiilor şi ale
şcolii a unor proceduri privind iniţierea, • Remarcarea unei suficiențe în actualizarea
monitorizarea şi revizuirea periodică a
periodică a bazei de date de la unele
programelor şi activităţilor desfăşurate;
compartimente sau comisii metodice;
• Transparenţa informaţiilor de interes public • Rezultatele programelor şi activităţilor
cu privire la programele de studii, acces la
realizate sunt mai puţin utilizate în procesul
resurse financiare;
de învăţământ, în managementul unităţii
şcolare;
• Optimizarea modului de acces la resursele
educaţionale existente la nivelul școlii;
• Proiectarea în echipă la nivelul catedrelor,
al ariilor curriculare a activităţilor de
• Revizuirea procedurilor de evaluare a
predare, învăţare, evaluare;
rezultatelor învăţării pe baza analizei
progresului şi a feed-back-ului obţinut;
• Neincluderea în rapoarte a măsurilor de
îmbunătăţire a calităţii recomandate de
• Respectarea drepturilor şi îndatoririlor
structurile responsabile cu evaluarea
cadrelor didactice şi ale educabililor în cadrul
internă a calităţii.
proceselor de predare, învăţare, evaluare.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
• Informarea corectă şi în timp util a cadrelor • Neincluderea tuturor rezultatelor învăţării
didactice prin o mai bună circulaţie a
şi a activităţilor extracurriculare în
informaţiei;
rapoartele
anuale
sau
semestriale
determinând sentimente de frustrare în
• Formarea
personalităţii
şcolii
prin
rândul beneficiarilor educaţiei;
întocmirea ofertei pentru viitorul an şcolar;
• Creşterea rolului stimulativ al evaluării
nivelului de pregătire;
• Implicarea factorilor educaţionali, a CP şi a
CA în actul de analiză a procesului
instructiv educativ;
• Promovarea sistematică în şcoală şi în
comunitate a progreselor şi a rezultatelor
deosebite obţinute.

3. Planurile manageriale ale şcolii şi comisiilor metodice
Analiza a fost realizată pe baza studierii planurilor manageriale ale şcolii şi ale comisiilor
metodice existente în dosarele comisiilor şi/sau în format electronic prezente în ANEXE.
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PUNCTE TARI
• Armonizarea cerinţelor comunităţii cu
oferta educațională de la nivelul școlii;
• Participarea și adoptarea valorilor educației
europene în școala noastră respectând
legislația învătământului românesc;
• Individualizarea activităţilor şi a sarcinilor
de învăţare pe baza stilurilor de învăţare
identificate;
• Definirea
şi
promovarea
ofertei
educaţionale către toţi actualii şi potenţialii
beneficiari;
• Stabilirea unor acţiuni şi mecanisme
instituţionale şi procedurale în direcţia
dezvoltării capacităţii de elaborare,
planificare şi implementare a programelor
de studiu, menite să satisfacă aşteptările
beneficiarilor.
OPORTUNITĂŢI
• Desfăşurarea unor analize de diagnosticare
a rezultatelor şcolare pe clase sau nivel de
studiu şi stabilirea măsurilor de remediere a
neajunsurilor;
• Întocmirea organigramei comisiilor şi
stabilirea atribuţiilor fiecărui membru;
• Valorificarea rezultatelor participării la
activităţile
metodice
în
activitatea
educaţională;
• Realizarea unor dezbateri pe teme din
activitatea de cercetare ştiinţifică şi
metodică a cadrelor didactice promovând
exemple de bună practică.

PUNCTE SLABE
• Absenţa elaborării şi aplicării periodice de
chestionare elevilor şi părinţilor pentru
identificarea
nevoilor
acestora
şi
îmbunătăţirea relaţiei dintre familie şi
scoală;
• Neevidenţierea contribuţiei directe şi
efective a fiecărei activităţi extracurriculare
la realizarea scopurilor şi obiectivelor
stabilite prin politicile educaţionale;
• Stabilirea inegală a sarcinilor pentru
cadrele didactice care compun comisiile
metodice.

AMENINŢĂRI
• Elaborarea planurilor manageriale ale şcolii
şi ale comisiilor metodice nefundamentate
pe un studiu al nevoilor beneficiarilor de
educaţie conduce la o proiectare ușor
nerealistă şi ineficientă;
• Manifestarea unui dezinteres pentru
realizarea obiectivelor prevăzute în
proiectarea acestor documente.

4. Materiale elaborate pentru creşterea calităţii educaţiei
ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII
În anul şcolar 2015-2016 am propus activităţi specifice de îmbunătăţire a calităţii actului
educațional şi am obţinut rezultate (atât colective, cât și individuale) ale căror efecte s-au
reflectat în creşterea calităţii educaţiei, realizând o serie de indicatori de calitate din standardele
naţionale.
Ne-am propus micşorarea numărului de absenţe la elevi şi menținerea unei stării de
sănătate optime a elevilor, dascălilor şi personalului nedidactic. Pentru prima dintre țintele fixate,
ca indicator de realizare, a fost introdusă prezența zilnică obligatorie pentru toate colectivele de
elevi, iar scăderea numărului de absențe arată că obiectivul a fost atins. Privitor la al doilea
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obiectiv, indicatorul care vorbește despre realizarea lui a fost prezența zilnică a unui personal
medical în instituție și evaluarea stării de sănătate și întreţinerea curăţeniei în toate spaţiile
şcolare de către acesta împreună cu administratorul unității.
Pentru asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere școlară a fost dotat cabinetul cu
mobilier adecvat, cu pliante ce conţin oferta educaţională. Elevii claselor a VIII-a au participat la
târgurile de oferte şcolare. Au fost identificaţi copiii cu CES şi a fost încadrat un logoped, un
consilier școlar și un profesor de sprijin.
Organizarea internă a unităţii de învăţământ a avut ca ţinte completarea fişei postului
conform organigramei, definirea sistemului de comunicare cu părinţii şi alte instituţii şi grupuri
sociale, partenere în procesul educativ. Ca rezultate măsurabile se pot enumera: conştientizarea
responsabilităţilor, creşterea eficienţei muncii la clasă prin organizarea de şedinţe, lectorate,
completarea unor chestionare care dovedesc satisfacţia beneficiarilor de educaţie.
Pentru realizarea curriculumului ne-am propus dezvoltarea parteneriatului şcoalăfamilie-elev şi conştientizarea obligaţiilor fiecărei părţi. S-au organizat întâlniri cu părinţii pe
teme stabilite de comun acord, îmbunătăţindu-se relaţiile de comunicare între cei trei parteneri şi
contribuind la creşterea motivaţiei în învăţare.
Optimizarea procesului de evaluare şi autoevaluare ritmică pentru identificarea saltului
calităţii între două evaluări s-a realizat prin organizarea următoarelor acţiuni: întocmirea de teste
de evaluare care să ateste eficienţa metodelor centrate pe elev, analiza acestor teste şi luarea unor
măsuri imediate, prezentarea rezultatelor evaluării în cadrul şedinţelor cu părinţii, identificarea
instrumentelor de lucru şi obţinerea unei evaluări transparente, întocmirea unor criterii specifice
de evaluare pentru fiecare catedră, diseminarea informațiilor privitoare la progresul şcolar între
două teste.
În cadrul activităţii ştiinţifice şi metodice a cadrelor didactice am avut ca ţinte înscrierea
cadrelor didactice la proiecte de cercetare ştiinţifică, participarea la activităţi metodice de diferite
niveluri, utilizarea rezultatelor la clasă pentru o mai bună eficientizare a învăţământului. Am
obţinut ca rezultate: perfecţionarea cadrelor didactice şi formarea lor în spiritual educației
europene, de tip formative sau informative.
Îmbunătăţire structurilor resposabile cu evaluarea internă s-a realizat prin: completarea
platformei CEAC, în timp util, respectând parcurgerea paşilor prevăzuţi de legislaţie, revizuirea
regulamentului de funcţionare a CEAC, redactarea rapoartelor de activitate la nivelul fiecărei
comisii/catedre, completarea fişelor de evaluare.
Elaborarea unei strategii de formare/dezvoltare a personalului didactic corelată cu planul
operaţional al şcolii şi cu oferta educaţională pentru sporirea calităţii actului educativ şi punerea
ei în aplicare a avut ca rezultate: susţinerea de lecţii demonstrative în care s-au aplicat metodele
moderne centrate pe elev, aplicarea unor teste de evaluare iniţială, formative şi sumative şi
analiza acestora, realizarea planificărilor, a proiectelor didactice în conformitate cu planurile de
dezvoltare profesională.
Prin creşterea calităţii educaţiei am contribuit la formarea unei foarte bune imagini a
școlii în mediul educațional județean completându-i astfel ,,personalitatea”.
Analiza a fost realizată pe baza studierii documentelor CEAC existente în dosar şi/sau în
format electronic prezente în ANEXE.
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PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Realizarea la timp a documentelor • Inexistenţa unui spaţiu adecvat pentru
proiective, a rapoartelor semestriale şi
elaborarea
documentelor
şi
pentru
anuale;
diseminarea informaţiei;
• Monitorizarea activităţii comisiilor de • Insuficienta instruire, formare şi informare a
lucru;
membrilor CEAC de către responsabilii
platformei
la nivelul Ministerul Educaţiei;
• Participarea la activităţi de formare
continuă;
• Lipsa de motivare a muncii membrilor
CEAC.
• Monitorizarea termenelor de aplicare a
ţintelor strategice;
• Realizarea indicatorilor de performanţă
prevăzuţi în standardele de autorizare;
• Prelucrarea și popularizarea activităţilor
curriculare şi extracurriculare în rândul
elevilor, părinţilor, a presei locale.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
• Realizarea de proiecte, activităţi care să
• Există posibilitatea demarării unor acţiuni
conducă la reconsiderarea managementului
paralele ale cadrelor didactice, diriginţilor,
clasei din perspectiva asigurării şanselor
părinţilor, diferitelor comisii care au drept
egale la educație;
ţintă reconsiderarea managementului la
nivelul şcolii şi al clasei şi pregătirea elevilor
• Analiza şi interpretarea rezutatelor evaluării
în spiritul cunoaşterii valorilor culturale şi
şi întocmirea unui plan de măsuri pentru
spirituale.
reducerea sau eliminarea punctelor slabe;
• Optimizarea procesului de evaluare şi
autoevaluare ritmică.

5. Teme de participare la sesiuni de comunicări, simpozioane, expoziţii,
concursuri
ELEVI
1. CONCURS JUDEŢEAN DE CREAŢIE PLASTICǍ: “Toamna -mândră harnică şi de
roade darnică”, organizat de ŞCOALA GIMNAZIALĂ IZBICENI, jud. Olt, octombrie
2015: elevi din cls. I A, II A, II B
2. CONCURS INTERJUDETEAN DE CREATIE LITERARA SI PLASTICA: ,,Visuri de
copil pe aripile toamnei”, organizat de ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, Râmnicu Sărat,
jud. Buzău, ediţia a II-a, noiembrie 2015: elevi din cls. I A,IB, II A, IV A
3. CONCURSUL NATIONAL cu participare internatională: “Natura inspiră şi dăruieşte”
înscris în CAER cu nr. 31504/1/03.03.2015, poziția 739, pag. 28, ediţia a XII-a, organizat
de Asociația ”ARTĂ & VIAȚĂ” cu sediul în Galaţi în parteneriat cu Școala Gimnazială
Nr. 29 Galaţi, noiembrie 2015: elevi din cls. I A, II A, II B, III A, IV A
4. 4. CONCURS REGIONAL DE CREAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ: „Timp şi anotimp
armonii de toamnă”, organizat de
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN
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TEODORESCU”, loc. Şoldanu, jud. Călăraşi, ediţia a IV-a – 2015, înscris în
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE
2015, Nr. 31504/03.03.2015, poziția 501, noiembrie 2015: elevi din cls. I A, II A, II B,
IV A
5. CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIEPLASTICĂ „MAGIA TOAMNEI”, ediția
a IV-a, organizat de Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara: elevi din cls. II B, III A, III B
6. 6. CONCURS JUDEŢEAN DE LUCRĂRI ARTISTICO-PLASTIC “MIRACOLUL
CRĂCIUNULUI”, Ediţia a III-a, înscris în C.A.E.R.I. - 2015, la poziţia 800, organizat de
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN DAICOVICIU”, BERIU, jud. Hunedoara, decembrie
2015: elevi din cls. IA, IIA,
7. 7. CONCURS NAŢIONAL CULTURAL-ARTISTIC – LITERAR „Sclipiri de iarnă”,
organizat de Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” Roman, jud. Neamț, ediţia a V-a,
ianuarie 2016: elevi din cls. IA, IIA,
8. 8 CONCURSUL REGIONAL : ,,În aşteptarea lui Moş Nicolae”, organizat de ŞCOALA
GIMNAZIALĂ ,,CALISTRAT HOGAŞ” ROMAN, ediţia a III-a, decembrie 2015: elevi
din cls. I A, II A,
9. 9. Proiectul PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ, desfășurat în parteneriat cu Ministerul
Educației și Cercetării Științifice „LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLS II-IV
ETAPA I”
10.
- Concurs la nivel de şcoală: III A, III B, IV B
11. 10. CONCURSUL NAȚIONAL ,,ORIZONTUL APROPIAT SAU APROPIEREA
ORIZONTULUI" - Școala Gimnazială nr. 5 Arad, ediția a III-a: elevi din cls. IV B,
12. Concursul Județean ,,A RUGINIT FRUNZA DIN VII" în colaborare cu Asociația ,,NE
TREBUIE SPERANȚĂ", Botoșani, Grădinița cu program prelungit nr.23 - 3.12.2015
13. 11. Concursul Județean ,,A RUGINIT FRUNZA DIN VII" în colaborare cu Asociația
,,NE TREBUIE SPERANȚĂ", Botoșani, Grădinița cu program prelungit nr. 23 3.12.2015: elevi din IV B
PROFESORI
2014-2015
TITLUL REFERATULUI

CADRUL
SUSŢINERII

ED. / ÎNV./ PROF.

,,Dezvoltarea creativității elevilor”

Simpozion
Naţional

MARTON CLAUDIA

„Importanța utilizării metodelor interactive”

Simpozion
Naţional

CRISTEA
MARIANA

„Încă un pas spre descoperire şi cunoaştere
- utilizarea tablei interactive SmartBoard în
învăţământul primar”

Simpozion
Naţional

MARINA
CORNELIA

Nr.

1
2

3

30

„Valenţele
interactive”

metodelor

Simpozion
Naţional

CACIUC MIA

4

,,Creativitate, dimensiune a învățământului
modern"

Simpozion
Naţional

POP SIMONA

5

6

„Tratarea diferenţiată – responsabilitatea
şcolii moderne”,

Simpozion
Naţional

MOCIRAN MARIA
TĂMĂŞAN
TEREZIA

“Acizii anorganici-metode activ
participative in predarea invatarea si
evaluarea lor”

UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
CLUJNAPOCA

CIULE CRINA

7

educative

ale

PROFESORI
ANUL ȘCOLAR 2015-2016, sem. I
TITLUL REFERATULUI
Nr.

CADRUL
SUSŢINERII

ED./ÎNV./
PRO
F.

“Diversitate culturala in activitatile cu
prescolarii’’
“Activităţile integrate în grădiniţă”
”Activitatile optionale”.

Comisie metodica

Busecan Aurelia
Lenghel Ancuta
Sabo Victoria

Comisie metodica

Tamasan Terezia

2.

„Modalităţi de dezvoltare a limbajului la
şcolarul mic”

Comisie metodica

Caciuc Mia

3.

„Învăţarea limbii române şi predarea
substantivului în clasele primare”
,,Citit-scrisul - elemente de bază ale
activității intelectuale”,

Comisie metodica

Marton Claudia

4.

„Activizarea
elevilor
–
cerinţă
a
învăţământului modern” - Piatra Neamț

Simpozion
national

Osan Mirela

5.

„Să luptăm împotriva violenţei” - Brăila

Simpozion
interjudetean

Osan Mirela

„Utilizarea metodelor interactive de
predare-învăţare în activitatea didactică” Buzău

Simpozion
regional

Osan Mirela

“Alfabetizarea emoţională”, Tg. Mureş

Simpozion

Mociran Maria

1.

6.
7.
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8.

9.

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

“Management
românesc”

European

în

spaţiul

“Inteligenţa emoţională a elevului – bază
pentru optimizarea activităţii de înţelegere a
citirii”, Tg. Mureş

PUNCTE TARI
Valorificarea rezultatelor în dezvoltarea
profesională;
Promovarea exemplelor de bună practică;
Contribuţia la creşterea prestigiului şcolii;
Creşterea calităţii actului educaţional;
Participarea la proiecte de cercetare iniţiate de
diverse instituţii;
Perfecţionarea stilului de muncă;
Acordarea de şanse egale pentru copii în
funcţie de capacităţile intelectuale ale
fiecăruia;
Prezenţa a 80% din cadrele didactice la
sesiuni cu o tematică variată din domeniul
educaţiei;
Participarea la simpozioane internaţionale şi
naţionale dovedeşte o înaltă pregătire
profesională.
OPORTUNITĂŢI
Elaborarea şi publicarea de reviste, cărţi,
auxiliare metodice care să cuprindă referatele
prezentate în cadrul diferitelor simpozioane;
În evaluarea activităţii profesionale a cadrelor
didactice o pondere importantă să fie
reprezentată de susţinerea referatelor la
sesiuni şi simpozioane;
Mediatizarea în presă a activităţilor metodicoştiinţifice a cadrelor didactice.

•
•
•

•

national

Pop Ioan

Simpozion
national

Tamasan Terezia

PUNCTE SLABE
Sprijin minim la publicarea lucrărilor în
reviste de specialitate;
Asigurarea parțială a unor condiţii minme
pentru informare şi documentare;
Insuficienta consultare a unor proceduri
privind iniţierea, monitorizarea şi
revizuirea periodică a programelor şi
activităţilor desfăşurate;
Lipsa motivaţiei materiale pentru
activitatea metodico-ştiinţifică.

AMENINŢĂRI
• Prezenţa la sesiuni să fie motivată doar
pentru obţinerea unor avantaje de natură
materială;
• Conţinutul referatelor să nu reflecte
rezultatul unor studii permanente ale
cadrului didactic ci un plagiat.

6. Materiale de recunoaştere din partea autorităţilor (scrisori, diplome,
nominalizări în comisii)
Analiza acestor materiale a ţinut cont doar de cele eliberate de următoarele instituţii:
• Guvernul României;
• Ministerul Educaţiei;
• Inspectoratul Şcolar Judeţean;
• Consiliul Judeţean şi Prefectura Maramureş;
• Consiliul Local şi Primăria Municipiului Baia Mare;
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•
•

Institutul Român Pentru Drepturile Omului;
Diverse fundaţii.

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Recunoaşterea de către autorităţile locale, • Insuficienta acțiune de popularizare a
judeţene, naţionale, guvernamentale a
rezultatelor onorante obținute de către cadre
meritelor unor cadre didactice ale şcolii;
didactice sau elevi.
• Creşterea prestigiului şcolii;
• Absenţa în presa locală a rezultatelor
obţinute de şcoala noastră de către elevii
• Împărtăşirea unor experienţe pozitive
pregătiţi de unii dintre cei mai buni dascăli.
• Participarea unui număr mare de copii bine
pregătiţi la olimpiade şi concursuri şcolare.
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
• Creşterea gradului de recunoaştere de către • Neglijarea pregătirii pentru celelalte
comunitatea locală a oamenilor şcolii;
discipline a elevilor care participă la
olimpiade şi concursuri.
• Realizarea unui program de pregătire
pentru elevii care vor participa la olimpiade
şcolare;
• Îmbunătăţirea imaginii şcolii în cadrul
comunităţii.
REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE DE ELEVII ȘCOLII NOASTRE LA
OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE 2014-2015

Nr.

1

2

3

4

Nume si prenume
elev /
Profesor îndrumător

BOITOR ARIANA
Prof. FILIP MARIA
HORGA ALEX
Prof. PUȘCAȘ
TEODORA
ONEA BIANCA
Prof. FILIP MARIA
COZMA
ALEXANDRA
Prof. FILIP MARIA

Cla
sa

IV
A

VC

VA

VB

Rezultate
Faza națională/
Interjudețeană

Olimpiada /
Concursul

Rezultate
Faza locală

Rezultate
Faza județeană

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ

CALIFICATĂ

PREMIUL III

-

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ

CALIFICATĂ

PREMIUL III

-

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

-

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

-
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5

6

MĂRGINAȘ
PATRICIA
Prof. FILIP MARIA
FRANDOȘ
ANDREEA
Prof. FILIP MARIA

7

GHIRAS DĂNUȚ
Prof. FILIP MARIA

8

PAUL MELISA
Prof. FILIP MARIA

9

GYORFI CORINA
Prof. FILIP MARIA

10

ONEA BIANCA
Prof. FILIP MARIA

11

12

13

14

15

16

17

MOLDOVAN
TEODORA
Prof. FILIP MARIA
CARDOȘ
ALECSANDRA
Prof. FILIP MARIA
PAUL MELISA
Prof. FILIP MARIA
MOLDOVAN
TEODORA
Prof. FILIP MARIA
MOLDOVAN
TEODORA
Prof. FILIP MARIA
GHERGHEL LISA
Prof. POP IOAN
DRAGOŞ
GABRIELA
Prof. POP IOAN

VB

VA

VB

VA

VB

VA

VA

VA

VA

VA

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

OLIMPIADA
JUDEȚEANĂ DE
LIMBA ROMÂNĂ

CALIFICATĂ

-

OLIMPIADA
JUDEȚEANĂ DE
LIMBA ROMÂNĂ

CALIFICATĂ

-

OLIMPIADA
JUDEȚEANĂ DE
LIMBA ROMÂNĂ

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

OLIMPIADA
JUDEȚEANĂ DE
LIMBA ROMÂNĂ

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

OLIMPIADA
JUDEȚEANĂ DE
LIMBA ROMÂNĂ

CALIFICATĂ

-

OLIMPIADA
JUDEȚEANĂ DE
LIMBA ROMÂNĂ

CALIFICATĂ

-

OLIMPIADA
JUDEȚEANĂ DE
LIMBA ROMÂNĂ

CALIFICATĂ

-

OLIMPIADA DE
ȘTIINȚE SOCIOUMANE
EDUCAȚIE
CIVICĂ

-

PREMIUL II

PREMIUL II

VA

III
A

CONCURSUL
NAȚIONAL
DEMOCRAȚIE ȘI
TOLERANȚĂ

PREMIUL I

PARTICI
PARE

II A
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18

FILIP GEORGIANA
Prof. HOSU MARIA

VI
A

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
LIMBA ROMÂNĂ

CALIFICATĂ

PREMIUL I

19

FILIP GEORGIANA
Prof. POP CAMELIA

VI
A

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ

CALIFICATĂ

PREMIUL III

20

POP ALEXANDRU
Prof. POP CAMELIA

VI
B

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

21

POP IOANA
Prof. POP CAMELIA

VB

OLIMPIADA
NAȚIONALĂ DE
MATEMATICĂ

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

DRAGOȘ
GABRIELA
Prof. POP IOAN

VII
A

CALIFICATĂ

PREMIUL II

CALIFICATĂ

PREMIUL II

OLIMPIADA DE
EDUCAȚIE
TEHNOLOGICĂ

CALIFICATĂ

PREMIUL III

22

23

24

MARE DENISA
Prof. POP IOAN

II A

VLAD VASILE
Prof.
OȘAN
MIRELA

III
B

OLIMPIADA DE
ȘTIINȚE SOCIOUMANE
CULTURĂ
CIVICĂ

BOCA
ALEXANDRA
Prof. VELE FIRUȚA

VB

OLIMPIADA DE
RELIGIE

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

26

VĂLEAN DANIEL
Prof. VELE FIRUȚA

VIII
B

OLIMPIADA DE
RELIGIE

PREMIUL I

PARTICIPARE

27

TĂTAR DENISA
Prof. VELE FIRUȚA

IB

OLIMPIADA DE
RELIGIE

CALIFICATĂ

PARTICIPARE

25

28

29

30

BOZGA NATALIA
Prof. TEREMTUȘ
OANA

VA

BERCI
ALEXANDRA
Prof. TEREMTUȘ
OANA

VA

POP IOANA
Prof. TEREMTUȘ
OANA

VB

CONCURS
JUDEȚEAN DE
ESEURI
LITERARE
ORGANIZAT DE
CONSILIUL
JUDEȚEAN
MARAMUREȘ

PARTICI
PARE

LOCUL I
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31

ECHIPA DE
REDACTORIELEVI AI ȘCOLII
Prof. TEREMTUȘ
OANA
Prof. bibliotecar

CONCURS
INTERJUDEȚEAN
DE CREAȚIE
JURNALISTICĂ
”JURNALIST DE
TEREN”

LOCUL I

ANTAL MONICA
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Rezultate obţinute de elevii şcolii noastre la
anul şcolar 2015-2016

PREMII LA NIVEL NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN :
CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ –
LUMINA MATH– EDIŢIA A XIX-A –5 decembrie 2015
Clasa a II-a A
Clasa a II-a B
MIHUŢ ALEXANDRU – Premiul I
BOZGA IULIAN – Premiul III
BENE ALEXANDRA – Premiul II
MAKRAI ANTONIA - Premiul III
CLOPOTARU VASILE CĂLIN – Premiul II
SABOU SASHA
- Mențiune
CRISTIAN DARIUS –Premiul II
Clasa a III-a B
LOLOŞ CĂLIN – Premiu II
Premiul II – 1 elev
MARIŞ MIRCEA – Premiul II
SIMA SERGIU – Premiul II
Clasa a IV-a A
GROZAVU IOANA – Premiul III
CSIZMADIA ANDREI – Menţiune
Premiul III : Ioniţă Sebastian
GRAD RĂZVAN – Menţiune
GLIGAN ALESIA – Menţiune
MISKOLCZI EMA – Menţiune
CONCURS NATIONAL - editia aIV-a
“INGERASUL”/ ”CRĂCIUNAȘUL”

Nr.

CLA
SA

NR.
PREMIUL
PARTICIPANTI I

PREMIUL
II

PREMIUL
III

MENTIUNE

crt.
I

11

7

2

2

-

II

26

18

3

5

-

III

6

4

2

-

-

IV

13

10

2

1

-

1
2
3
4

Nr.

CLA NR.
PREMIUL
SA
PARTICIPANTI I

PREMIUL
II

PREMIUL
III

MENTIUNE

crt.
I

13

10

2

1

-

1
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II

38

32

4

2

-

III

9

6

2

1

-

IV

18

12

3

3

-

2
3
4
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Având în vedere că majoritatea olimpiadelor școlare și concursurilor școlare la
nivel județean și național se desfășoară în semestru al II-lea, școala noastră a obținut în
această perioadă următoarele rezultate notabile:
1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:
• Faza județeană – LOCUL I
• Faza națională – LOCUL II
• Faza internațională –LOCUL VII (Mențiune)
2. ȘTIINȚE SOCIO-UMANE – CULTURĂ CIVICĂ:
• Faza județeană – LOCUL I
• Faza națională – PARTICIPARE
3. CONCURSUL NAȚIONAL DEMOCRAȚIE ȘI TOLERANȚĂ
• Faza județeană – LOCUL I
• Faza națională – PARTICIPARE
4. EDUCAȚIE CIVICĂ
• Faza județeană – LOCUL II
5. ONSS Fotbal cls V-VIII
• Etapa municipală – LOCUL II
6. ONSS Fotbal cls. V-VIII
• Etapa județeană – LOCUL III
7. ONSS Fotbal cls. III-IV
• Etapa județeană – LOCUL I
• Etapa interjudețeană - PARTICIPARE
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REFERINȚE EXTERNE

44

45

46

47

48

49

50
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Rezultate și aprecieri oficiale
În anul 2014, Primăria municipiului Baia Mare și Consiliul Județean a acordat
Diploma de excelență unității noastre școlare ca semn de prețuire a performanței școlare obținute
de elevii ei la olimpiadele școlare naționale.
Imaginea în mass-media
Activităţile desfăşurate în şcoala noastră au fost prezentate în mass-media, cu modestie,
chiar dacă nu toate acţiunile au fost popularizate. Enumerăm câteva din titlurile articolelor
apărute în presa locală în ultimii doi ani:
Concert de colinde – ”eMaramureș”
Cântece tradiționale de Crăciun - „Graiul Maramureşului”-2015, 17 decembrie
2015
„Călătorie în lumea produselor tradiționale”- „Graiul Maramureşului”-2015
Elevi premiați la Olimpiada județeană de Limbă și literatură română, „Graiul
Maramureşului”-2016
Școala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc”- campioană la ciclul primar, „Graiul
Maramureşului”-2016
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MANAGEMENT
1. CURRICULUM NAŢIONAL
Echipa managerială a unităţii noastre, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a
implementat un curriculum educaţional bipartit: trunchi comun şi curriculum la decizia şcolii.
Curriculumul a fost conceput diferenţiat pe cicluri de învăţământ.
Curriculumul pentru ciclul primar acoperă următoarele arii curriculare:
Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Educaţie fizică,
sport și sănătate, Arte, Tehnologii, Consiliere şi orientare.
Curriculumul pentru ciclul gimnazial acoperă următoarele arii curriculare:
Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe, Om şi societate, Arte, Educaţie fizică şi
sport, Tehnologii, Consiliere şi orientare.
2. CURRICULUM OPŢIONAL
În stabilirea curriculumului la decizia şcolii, s-au luat în considerare opţiunile elevilor, ale
părinţilor şi cerinţele comunităţii locale.
Astfel, s-au alocat ore pentru cursuri opţionale de consiliere școlară, informatică,
matematică.
3. OFERTA CURRICULARĂ
Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă
aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
Are în vedere aplicarea documentelor de politică educaţională şi atingerea finalităţilor pe
nivele de şcolarizare.
Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor/obiectivelor de
referinţă şi conţinuturilor vizate de curriculumul şcolar.
Respectarea concordanţei dintre programa şcolară şi programele de examene.
Asigurarea necesarului de manuale şcolare gratuite pentru elevi.
Utilizarea laboratoarelor informatizate, folosind programul AeL.
Elaborarea CDS pentru ciclul primar şi gimnazial.
Consilierea părinţilor în stabilirea ofertei educaţionale CDS.
Consilierea elevilor absolvenţi privind înscrierea în clasa a IX-a.
Organizarea de sesiuni de referate şi comunicări pe diverse tematici şi în diferite domenii.
Realizarea unei baze de date la nivelul tuturor disciplinelor cuprinzând documentele
curriculare oficiale, oferta de manuale alternative, auxiliare didactice, softuri educaţionale
existente.
Asigurarea unităţii cu toate documentele privind planul cadru pentru fiecare ciclu.
Asigurarea documentelor privind programele şcolare în funcţie de curriculumul naţional.
Participarea în comisii de elaborare a subiectelor pentru olimpiadele şcolare.
Actualizarea regulamentului de ordine interioară.
Organizarea examenelor naţionale.
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Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar precedent.
Întocmirea planurilor manageriale pe compartimente.
Elaborarea graficelor şi a tematicii consiliului de administraţie şi ale consiliilor
profesorale.
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RESURSE EDUCAŢIONALE
A. RESURSE UMANE
Unitatea noastră şcolară a fost şi este preocupată de ocuparea tuturor compartimentelor
funcţionale cu personal de înaltă calificare.

•

•

•
•

PUNCTE TARI
Existenţa unui corp profesoral de calitate,
cu calificare înaltă, implicaţi în activităţi
de formare continuă;
Preocupări pentru cercetare, participare la
sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel
judeţean, naţional şi internaţional;
Existenţa unui mare număr de cadre
didactice care cunosc limbi moderne;
Buna
colaborare
între
serviciul
secretariat-contabilitate
şi
cadrele
didactice;

•

•
•
•
•

PUNCTE SLABE
Fluctuaţie de personal la anumite catedre
datorată şi instabilităţii unor profesori
suplinitori;
Preocuparea
insuficientă
pentru
mediatizarea rezultatelor;
Lipsa de interes a unor cadre didactice
privind activităţile extracurriculare ;
Insuficienta încadrare cu personal
nedidactic;
Inerţia unor cadre didactice la
schimbările provocate de reformă;
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• Atragerea un număr mare de elevi,
datorită prestigiului şcolii şi ofertei
curriculare;
• Număr tot mai mare de profesori
implicaţi în activităţi de colaborare
internă şi externă;
• Activităţi extraşcolare
diversificate,
funcţie de interesele elevilor;
OPORTUNITĂŢI
• Standardele înalte privind activităţile
didactice şi rezultatele bune ale elevilor
asigură prezenţa unei populaţii şcolare
consistente;
• Oferta de formare continuă a cadrelor
didactice;
• Posibilităţi multiple de a accede la
informaţii ştiinţifice şi metodice de ultimă
oră;
• Ajutorul oferit de stat prin:
• *burse sociale
• *programe guvernamentale
• *cursuri de perfecţionare

• Implicarea insuficientă a elevilor în
proiectarea activităţii şcolii;
• Implicarea insuficientă a părinţilor în
viaţa şcolii.

•
•
•

•

•

•

AMENINŢĂRI
Scăderea populaţiei de vârstă şcolară;
Creşterea accentuată a ponderii elevilor
care învaţă în şcoli confesionale;
Aportul mass-mediei la creşterea
violenţei fizice şi verbale în rândul
tinerilor;
Scăderea motivaţiei elevilor pentru
studiu, ca urmare a perturbărilor apărute
în sistemul de valori ale societăţii;
Scăderea interesului absolvenţilor de
învăţământ superior pentru meseria de
dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al
salariilor cadrelor didactice;
Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor
cadre didactice tinere şi foarte bine
pregătite profesional.

RELAŢII SISTEMICE
PUNCTE TARI
• colaborarea cu:
- primăria, în vederea dezvoltării unei
comunităţi cât mai sigure şi mai aproape de
problemele cetăţenilor, precum şi în ceea ce
priveşte dezvoltarea bazei materiale a şcolii
- CCD – prin participarea la cursuri de
formare continuă, prin accesul la aparatura şi
materialul de specialitate existente
- grădiniţele din cartier – în vederea atragerii
preşcolarilor în clasa I în şcoala noastră
- Poliţia şi Jandarmeria Baia Mare – în
vederea eradicării delincvenţei juvenile, a
respectării Codului rutier
- Comitetul cetăţenesc de părinţi – în vederea
creării unui cadru educaţional optim
OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE
• insuficienta implicare în colaborarea cu
agenţi economici şi ONG-uri
• lipsa de interes a cadrelor didactice pentru
căutarea unor sponsori
• nerealizarea de parteneriate cu şcoli
similare locale sau din alte judeţe
• insuficienta formare şi implicare a cadrelor
didactice în parteneriate educaţionale
internaţionale
• insuficienta implicare a cadrelor didactice
în atragerea preşcolarilor şi şcolarilor la
şcoala noastră

AMENINŢĂRI
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• o mai eficientă colaborare cu Comitetul
cetăţenesc de părinţi
• contactarea de agenţi economici şi ONG-uri
care ar putea finanţa unele activităţi din şcoală
• implicarea cadrelor didactice în parteneriate
educaţionale locale şi internaţionale
• ateliere de lucru pe diverse teme

• scăderea numărului de elevi
• incompatibilitate între existent şi necesar
• lipsa motivaţiei posibililor sponsori
• marginalizarea şcolii prin limitarea
posibilităţilor de valorificare a potenţialului
propriu

Această trecere în revistă conduce la concluzia că formarea iniţială nu este definitivă şi că
ea trebuie desăvârşită prin formarea continuă.
SITUAŢIE STATISTICĂ
PRIVIND NUMĂRUL DE CREDITE ACUMULATE DE CADRELE DIDACTICE
1 SEPTEMBRIE 2010 - 31 AUGUST 2015
Nr.
crt.

1.

Pop Ioan - director

150 credite

Numărul
total de
credite
1.09.2010 –
31.10.2015
245 credite

2.

Mociran Maria –
dir.adj.
Buşecan Aurelia –
prof.înv.preşcolar
Sabo Victoria prof.înv.preşcolar
Lenghel Ancuţa prof.înv.preşcolar
Sas Olimpia Daciana –
înv.
Tămăşan Terezia – înv.

270 credite

270 credite

270 credite

270 credite

205 credite

205 credite

335 credite

335 credite

220 credite

220 credite

124 credite

129 credite

Marton Claudia –
prof.înv.primar
Caciuc Mia-Dorina prof.înv.primar
Criste Mariana prof.înv.primar
Marina Cornelia prof.înv.primar
Pop Simona M. prof.înv.primar

239 credite

264 credite

74 credite

89 credite

74 credite

234 credite

90 credite

90 credite

365 credite

390 credite

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Numele şi
prenumele
cadrului didactic

Numărul total
de credite
1.09.2009 –
31.10.2014
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Filip Maria prof.înv.primar
Puşcaş Teodora prof.înv.primar
Hosu Maria –
prof.română
Teremtuş Sînziana Oana
– prof.română
Pop Eliza – prof.
franceză
Şandor Ionuţ – prof.
matematică
Pop Camelia – prof.
matematică
Şipoş Eugen – prof.
Fizică
Ciule Crina – prof.
Chimie
Pop Ramona Cristina –
prof. istorie, geog.
Vele Firuţa – prof.
religie
Pop Ramona I. – prof.
ed. fizică
Bledea Marius – prof.
ed. fizică
Oşan Mirela – prof. ed.
Tehnologică
Puşcaş Nicoleta – prof.
engleză
Miskolczi Camelia –
prof. biologie

210 credite

210 credite

305 credite

600 credite

-

-

290 credite

290 credite

123 credite

126 credite

90 credite

90 credite

140 credite

150 credite

90 credite

90 credite

100 credite

310 credite

250 credite

250 credite

320 credite

350 credite

150 credite

90 credite

90 credite

90 credite

377 credite

377 credite

45 credite

135 credite

50 credite

90 credite

Date fiind aceste resurse umane şi ţinând cont de variabilele care pot apărea (populaţie
şcolară în regresie, cadre didactice migrante din cauza lipsei de motivaţie), putem concluziona că
eficientizarea motivaţiei este necesară.
Pentru aceasta e nevoie de o strategie motivaţională atât pentru elevi, cât şi pentru
profesori.
În privinţa elevilor, ea ar consta în:
oferirea facilităţii curriculare şi extracurriculare care să-i motiveze (cursuri
opţionale de tenis de masă, şah, invenţii pe calculator, limbi străine, meşteşuguri locale,
cenacluri, ansambluri de dansuri populare)
promovarea aprecierilor săptămânale prin careuri: elevul săptămânii, elevul
minune, elevul pacoste, invenţia săptămânii, clasa săptămânii, performanţa săptămânii
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concurs: provocarea săptămânii (se lansează o temă ce trebuie rezolvată la nivel de
clasă)
difuzarea în pauza mare a unor piese muzicale pentru a se evita părăsirea incintei
şcolii
înfiinţarea unui comitet al elevilor pentru a-şi nota profesorul săptămânii (pentru a
le întări convingerea că şi aprecierea lor se bucură de respect)
aprecierea cititorului săptămânii / semestrului / anului
premierea celui mai bun elev al şcolii, pentru a servi drept exemplu celorlalţi elevi,
suplimentar faţă de cele acordate deja de MECTS.
Profesorii ar putea fi motivaţi prin:
contactarea unor instituţii universitare în vederea formării continue printr-un raport
de reciprocitate a serviciilor (închirierea spaţiului şcolar sâmbăta şi duminica pentru formarea
personalului din şcoală)
înfiinţarea unor comisii de acordare a unor diplome sau note de competitivitate şi
performanţă (lunar, semestrial, anual)
contactarea autorităţilor publice în vederea acordării unor diplome, certificate,
adeverinţe profesorilor (lunar, semestrial, anual)
acordarea unor diplome pentru performanţă profesională (anual), în colaborare cu
autorităţile locale
acordarea unor diplome pentru formarea profesională voluntară
înfiinţarea unui fond de premiere pentru elevul anului şi profesorul anului (criterii:
performanţe profesionale, interrelaţionale, voluntariat, altele)
Ceea ce a fost expus până aici nu sunt decât nişte idei, dar ele pot prinde viaţă şi
consistenţă dacă există suficientă iniţiativă.
B. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
PUNCTE TARI
• Dotarea laboratoarelor de informatică cu
aparatură modernă şi mobilier ergonomic;
• Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu
mobilier nou, modern, adaptat vârstei
elevilor şi adecvat unor activităţi
interactive;
• Funcţionarea unei biblioteci dotate cu peste
15 000 volume;
• Dotarea unor cabinete de specialitate cu
calculatoare performante, conectate la
INTERNET;
• Amenajarea unor spaţii pentru funcţionarea
grădiniţei;
• Asigurarea resurselor financiare necesare
bunei funcţionări a şcolii;
• Volumul mare al materialului didactic
existent în cabinete şi laboratoare;

•
•
•
•
•
•
•

PUNCTE SLABE
Lipsa unei săli de sport adecvate
standardelor actuale;
Uzura fizică şi morală a unor materiale
didactice;
Dimensiunea prea mică a curţii;
Prezenţa în insuficientă măsură a unor
surse de venituri proprii;
Preocupări scăzute pentru atragerea de
surse de finanţare extrabugetare;
Număr insuficient de videoproiectoare,
calculatoare portabile;
Lipsa unei săli – media adecvate pentru
informare IT.
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• Existenţa spaţiului destinat programului
“Lapte şi corn”
OPORTUNITĂŢI
• Sprijinul primit din partea organelor
administraţiei locale şi centrale contribuie
la modernizarea bazei materiale;
• Politica managerială bazată pe o colaborare
strânsă cu Comitetul Reprezentativ al
Părinţilor contribuie la identificarea unor
surse de finanţare extrabugetare;
• Sponsorizări oferite de către părinţi.

AMENINŢĂRI
• Viteza mare în uzura morală a aparaturii
electronice şi informatice;
• Deteriorarea rapidă a mobilierului din
dotările programului de reabilitare;
• Bugetul de austeritate al Primăriei;
• Descentralizarea sistemului financiar;
• Modificări
legislative
în
domeniul
financiar.

PROIECTARE MANAGERIALĂ

PUNCTE TARI
• Ţintele strategice sunt urmărite şi atinse
• Proiectarea bugetului astfel încât sa
acopere toate cheltuielile necesare
• Planurile manageriale sunt elaborate în
funcţie de particularităţile curriculare pe
ani şcolari şi în consecvenţă cu planurile
manageriale ale ISJ
• Rapoartele asupra stării învăţământului au
fost întocmite şi supuse aprobării
consiliului profesoral
• Registrele matricole şi cele de evidenţă a
populaţiei
şcolare
sunt
permanent
actualizate
• Întocmirea PDI în conformitate cu
particularităţile şcolii noastre, respectând
legislaţia în vigoare

PUNCTE SLABE
• Insuficienta asistenţă la ore din partea
conducerii şcolii
• Lipsa de fermitate în solicitarea respectării
temenelor redactării unor documente
şcolare de către responsabilii comisiilor şi
catedrelor
• Insuficienta prezentare a exemplelor de
bună practică în proiectarea şi completarea
documentelor şcolare
• Insuficienta luare de atitudine în cazurile
de abateri de la disciplină a cadrelor
didactice

Pentru ca Planul nostru de Dezvoltare Instituţională să nu devină cronofag şi utopic,
considerăm suficientă analiza comparativă a Punctelor tari şi Oportunităţilor, respectiv Punctelor
slabe şi Ameninţărilor, pentru a lăsa să se întrevadă acţiunile viitoare în actul prognozei
instituţionale.

PROIECTAREA DIDACTICĂ

•

PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
în mare măsură, planificările calendaristice • centrarea
proiectării

didactice

pe
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şi proiectările didactice pe unităţi de învăţare
respectă Curriculumul naţional
• realizarea feed-back-ului în activitatea la
clasă asigură conştientizarea eficienţei
activităţii didactice şi, în egală măsură,
adaptarea strategiilor de lucru la nevoile
colectivului de elevi
OPORTUNITĂŢI
• există un real interes din partea cadrelor
didactice din şcoala noastră pentru parcurgerea
unor stagii de abilitare curriculară
• colaborarea în cadrul comisiilor metodice
permite diseminarea informaţiei şi a modelelor
de scenarii didactice

conţinuturi şi nu pe obiective duce, în unele
cazuri, la imposibilitatea efectuării demersului
didactic în condiţii bune. Astfel, neadaptarea
gradului de dificultate al noilor cunoştinţe la
puterea de asimilare a clasei duce la situaţii
nedorite în care elevii îşi pierd interesul
pentru obiectul de studiu respectiv
AMENINŢĂRI
• lipsa diseminării informaţiilor obţinute în
cadrul activităţilor de formare continuă duce
la închistarea în metode de predare şi evaluare
învechite, ceea ce determină scăderea
interesului elevilor pentru studiu

STRATEGII / METODE DIDACTICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• a crescut ponderea strategiilor activ- • este regretabil, dar mai există, din păcate,
participative şi s-a operat deplasarea accentului şi lecţii în care abordarea exclusiv frontală a
de pe un proces instructiv centrat pe profesor clasei duce la monotonie, lipsă de interes din
pe unul centrat pe elev şi nevoile sale
partea elevilor şi eficienţă scăzută
• secvenţele de muncă independentă, în • predominanţa dialogului unidirecţionat şi
special cele desfăşurate pe grupe, ateliere de monotonia unor scenarii didactice duc la
elevi măresc motivaţia pentru studiu a elevilor, scăderea motivaţiei elevilor care în timpul
iar prezenţa unui elev bun în fiecare din aceste orei se pot dedica altor activităţi precum
grupe asigură calitatea unor astfel de activităţi. efectuarea temelor la alte discipline, jocuri cu
Astfel de modalităţi de lucru sunt larg colegii
îmbrăţişate de cadrele didactice din şcoala
noastră
AMENINŢĂRI
OPORTUNITĂŢI
• colaborarea în cadrul comisiilor metodice • dacă nu se depun eforturi din partea
permite diseminarea informaţiei şi a modelelor cadrelor didactice de adecvare a strategiilor
de scenarii didactice de către profesorii de lucru la obiectivele propuse în lecţii rezultă
formatori
dificultăţi în realizarea obiectivelor
• existenţa
activităţilor cu
caracter
demonstrativ în cadrul comisiilor metodice din
şcoala noastră
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
MANAGEMENTUL CLASEI
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• distribuirea de responsabilităţi tuturor
•
implicarea inegală a cadrelor
elevilor în vederea gospodăririi spaţiului sălii didactice
de clasă şi în cadrul grupului
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• cunoaşterea elevilor şi a microgrupului în
vederea realizării sintalităţii (omogenizării)
clasei
• stabilirea priorităţilor şi a grupurilor ţintă.
Antrenarea grupurilor ţintă în desfăşurarea
activităţilor
• monitorizarea
şi
evaluarea
ofertei
educaţionale în conformitate cu indicatorii de
performanţă stabiliţi prin proiectul de
curriculum
OPORTUNITĂŢI
• responsabilizarea elevilor din cadrul
consiliului elevilor şi la nivelul claselor pentru
a dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini
• formarea unui stil de viaţă echilibrat
• rezolvarea rapidă, eficientă şi transparentă
a conflictelor din interiorul colectivului
• afirmarea elevilor în cadrul comunităţii
locale
• participarea elevilor la acţiuni comunitare
• asigurarea stării de sănătate şi a siguranţei
fizice a elevilor
• popularizarea şcolii

•
suprasolicitarea aceloraşi elevi şi
cadre didactice
•
lipsa unui spaţiu adecvat pentru
pregătirea şi desfăşurarea activităţilor
extraşcolare

AMENINŢĂRI
• nesituarea elevului în centrul actului
didactic
• necunoaşterea şi / sau nerespectarea
drepturilor copilului / omului
• luarea unor decizii eronate, supraestimări
sau subestimări în orientarea şcolară
• nerespectarea regulamentului şcolar
• lipsa deprinderii de a munci, a unui model
de viaţă bazat pe valorile general umane
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CAPACITĂŢI / COMPETENŢE
COMPETENŢE GENERALE
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
LIMBI MODERNE
Capacitatea de a înţelege, exprima şi interpreta gânduri, sentimente şi fapte, în scris
sau oral, într-o limbă străină (ascultare, vorbire, citire, scriere), într-o diversitate de contexte
socio-culturale, în funcţie de nevoile sau dorinţele subiectului.
• Receptarea mesajelor orale
• Producerea mesajelor orale
• Receptarea mesajelor scrise
• Producerea mesajelor scrise
Abilităţi de înţelegere interculturală, expresie culturală şi mediere
• Valori şi atitudini
Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în
diferite situaţii de comunicare;
• Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin
abordarea critică a diverselor stereotipuri culturale ;
• Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale şi profesionale
specifice, prin receptarea unei varietăţi de texte în limba străină ;
• Manifestarea curiozităţii pentru descoperirea unor aspecte legate de viaţa copiilor din
alte spatii culturale
• Conştientizarea importanţei cunoaşterii unor aspecte geografice specifice spaţiului
anglo-saxon sau francofon;
• Manifestarea curiozităţii faţă de tradiţiile şi obiceiurile specifice spaţiului de cultură şi
civilizaţie anglo-saxon sau francofon;
• Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte semnificative ale spaţiului
cultural anglo-saxon sau francofon;
• Facilitarea înţelegerii lumii şi găsirea unor modalităţi de a contribui la îmbunătăţirea ei;
• Formarea unor atitudini şi concepţii care să dezvolte respectul de sine;
• Formarea unei atitudini pozitive privind propria dezvoltare fizica, emoţională, estetică,
spirituală, intelectuală, morală şi socială;
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• Dezvoltarea respectului faţă de cei din jur, demonstrat prin grija faţă de bunăstarea şi
sănătatea lor;
• Formarea unor atitudini constructive care să rezolve conflictele dintre indivizi;
• Dezvoltarea unei responsabilităţi civice şi sociale față de bunul comun, față de
proprietate, şi diversitatea culturală;
• Formarea simţului de răspundere pentru păstrarea mediului natural şi cultural.
MATEMATICĂ
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în
care au fost definite;
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice;
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete;
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora;
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă;
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii.
FIZICĂ
1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor
şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii
întâlnite în viaţa de zi cu zi;
2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică;
3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice;
4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific;
5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător.

CHIMIE
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viața de zi cu zi;
2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice;
3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând
raţionamente deductive şi inductive;
4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea
explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor;
5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei
persoane şi a mediului.
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BIOLOGIE
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie;
2. Explorarea sistemelor biologice;
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi, în scopul demonstrării principiilor
lumii vii;
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei;
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice biologiei în
contexte noi.
ISTORIE
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.
GEOGRAFIE
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice;
2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine;
3. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului
terestru;
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic;
5. Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu caracter geografic prin tehnologiei informaţiei
şi comunicării;
6. Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a caracteristicilor
spaţiului geografic;
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă;
8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspective
dezvoltării durabile.
EDUCAȚIE PLASTICĂ
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici
variate ;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic.
EDUCAŢIE MUZICALĂ
1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale) ;
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale ;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical ;
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii musicale şi artistice.
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TEHNOLOGII
1. Analizarea impactului dezvoltării tehnologiilor asupra mediului şi societăţii;
2. Formarea capacităţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a
produselor;
3. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, a termenilor şi simbolurilor
specifice tehnologiilor;
4. Evaluarea resurselor personale şi formarea spiritului de iniţiativă şi antreprenoriat în
planificarea carierei.
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
1. Utilizarea limbajului de specialitate în relațiile de comunicare;
2. Valorificarea informaţiilor, metodelor şi mijloacelor specifice educaţiei fizice şi
sportului, în vederea optimizării stării de sănătate şi a dezvoltării fizice armonioase;
3. Utilizarea cunoştinţelor, metodelor şi mijloacelor specifice educaţiei fizice şi sportului,
în vederea dezvoltării capacităţii motrice;
4. Aplicarea sistemului de reguli specifice organizării şi practicării activităţilor de
educaţie fizică şi sport şi adoptarea unui comportament adecvat în cadrul relaţiilor interpersonale
şi de grup;
5. Valorificarea limbajului corporal pentru exprimarea şi înțelegerea ideilor, stărilor
afective şi a esteticului.
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine;
2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate;
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informatiilor în procesul de învăţare;
4. Dobândirea abilităţilor de explorare si planificare a carierei;
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.
PUNCTE TARI
• posibilitatea informării din surse complexe
şi variate
• creşterea gradului de înţelegere a textului
literar
• competenţe de folosire corectă a limbii în
exprimarea scrisă şi orală, în comunicarea
reflexivă
• competenţe
vizibil
îmbunătăţite
în
redactarea documentelor oficiale
OPORTUNITĂŢI
• crearea condiţiilor optime pentru ca elevii
claselor V-VIII să-şi menţină ponderea mediei
în grila de admitere la toate formele de

PUNCTE SLABE
• competenţe lingvistice modeste în cazul
unor elevi proveniţi din familii uniparentale
sau dezmembrate
• capacitate scăzută de adaptare a limbajului
în situaţii specifice
• mijloace insuficiente de stimulare a elevilor
şi cadrelor didactice care se evidenţiază în
activitatea şcolară
AMENINŢĂRI
• unele cadre didactice trec cu uşurinţă
peste momentele formative şi creative ale
demersului didactic
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învăţământ postliceal
• dezvoltarea fondului de carte al bibliotecii

• diminuarea timpului acordat comunicării
orale şi exprimării libere a elevilor
• absenţa motivaţiei unor elevi puşi în
situaţia de a opta pentru o formă de
învăţământ postgimnazială

VIZIUNE
Acceptând ideea că „dezvoltarea trece prin educaţie şi cultură [...], educaţia va trebui să-i
dea tânărului acea busolă interioară care să-l ajute să se orienteze mai bine în viitor” şi să-l
pregătească pentru educaţie permanentă, autoinformare continuă, schimbare.
(din Mihai Stanciu – „Reforma conţinuturilor învăţământului”)
Plecând de la cele de mai sus, viziunea şcolii noastre se sintetizează în sintagma
următoare:

„Mai buni, mai educati, mai performanti !”

MISIUNEA ŞCOLII
MOTTO:
„Nu pentru şcoală învăţăm, ci pentru viaţă”
Seneca
Raţiunea de a fi a şcolii este aceea de a dezvolta resursele umane ale zonei din care face
parte. Pentru a realiza această misiune, oferta educaţională a şcolii noastre este pliată pe cele trei
valori fundamentale pe care şi le asumă:
a.
morala
b.
educaţia
c.
performanţa,
iar rezultatele aşteptate, atât în mediul intern, cât şi de partenerii noştri externi (părinţi,
foruri tutelare, autorităţi publice) sunt, în fiecare an, plasate sub deviza „Un plus faţă de anul
precedent”.

OBIECTIVE GENERALE
MANAGEMENT

Practicarea unui management implicativ si transformational
Cresterea eficientei in planul prevederii, organizarii,
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CURRICULUM

RESURSE UMANE

RESURSE
MATERIALE ŞI
FINANCIARE

PARTENERIATERELAŢII
COMUNITARE

coordonarii si evaluarii intregii activitati din scoala
Aplicarea corectă şi creativă a curriculumului naţional şi
asigurarea prin curriculumul şcolii a unei rute educaţionale
coerente, formative şi flexibile;
Compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi
evaluative;
Experimentarea unor practici educaţionale novatoare pentru
dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor individuale şi a spiritului
creativ:
Iniţierea unor programe educative complexe (şcolare şi
extraşcolare) proprii;
Organizarea şi monitorizarea desfăşurării examenelor naţionale
a concursurilor şcolare şi altele;
Ameliorarea continuă a prestaţiei didactice;
Dezvoltarea sistemului de formare continuă;
Crearea unui climat stimulativ şi de coeziune a colectivului
şcolii;
Asigurarea unor resurse financiare proprii (extrabugetare);
Crearea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului
educaţional;
Modernizarea bazei materiale conform cerinţelor curriculare;
Menţinerea şi dezvoltarea programelor de cooperare europeană;
Asigurarea unui climat de colaborare şi armonizare a
intereselor între elevi, părinţi şi cadrele didactice;
Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea în vederea cunoaşterii
nevoilor comunităţii, consilierii elevilor,obţinerii sprijinului din
partea comunităţii, asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi
şi personalul unităţii şi popularizarea şcolii;
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CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ
ŢINTE (OBIECTIVE) STRATEGICE
Ţintele sau obiectele strategice derivă din viziunea şcolii şi reprezintă intenţiile majore
care vor fi realizate prin proiectul de dezvoltare al unităţii şcolare şi prin care se va îndeplini
misiunea şcolii. Ţintele sau obiectele strategice stabilite de şcoala noastră pe baza diagnozei
mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt legate de:
- susţinerea proiectelor de practicare a unei educații incluzive
- asigurarea calităţii și performanței în educaţie;
- diversificarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor;
- dezvoltarea competenţelor proprii vârstei elevilor din ciclul preșcolar, primar şi
gimnazial;
- cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale;
- pregătirea elevilor în spiritul democraţiei, în spirit civic şi al cunoaşterii valorilor
spirituale şi culturale naţionale;
- respectarea cadrului legislativ referitor la învăţământul preuniversitar;
De asemenea, vom acorda o atenţie deosebită celor patru domenii funcţionale de
referinţă:
- Curriculum;
- Resurse umane;
- Resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
- Dezvoltarea relaţiilor comunitare.
Am formulat șapte ţinte care pot fi atinse, în mod realist, în cadrul unui an şcolar şi care
reflectă misiunea şcolii.
TI. Dezvoltarea spiritului civic, a participării active la viața comunității, a
promovării spiritului de echipă, respectului reciproc, echității și incluziunii sociale a
tuturor copiilor din unitate
TII. Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin promovarea
învățării moderne, a sistemului de evaluare a calității în învățământ
TIII. Promovarea unei alternative de recompensare a seriozității și calității
(performanței) școlare
TIV. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar
derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare;
TV. Extinderea învăţării informatizate;
TVI. Diseminarea informaţiilor;
TVII. Implicarea școlii în proiecte comunitare
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OPŢIUNILE STRATEGICE ȘI SPECIFICE
Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi
realizate prin mai multe căi:
TI. Dezvoltarea spiritului civic, a participării active la viața comunității, a
promovării spiritului de echipă, respectului reciproc, echității și incluziunii sociale a
tuturor copiilor din unitate
I.1 Ameliorarea ofertei educaționale prin introducerea CDS-ului de educație și cultura
civică/cetațenească în unitatea școlară
I.2 Promovarea voluntariatului școlar pe problemă de civism și educație școlară
participativă
I.3 Realizarea unui parteneriat Școala Gimnazială Alexandru Ivasiuc – Tribunalul
Maramureș, în vederea familiarizării elevilor cu procedurile juridice privitoare la drepturile și
libertățile civice
I.4 Stimularea muncii în echipă și a evaluării elevilor pentru munca în echipă la orele
de educație și cultură civică
I.5Adoptarea principiului acceptării diversității culturale (multietnice, multireligioase
și eterogenității sociale
TII. Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin promovarea
învățării moderne, a sistemului de evaluare a calității în învățământ
II.1 Asigurarea unei educații bazate pe valori fundamentale: egalitate, libertate de
opinie, respect reciproc, respect pentru propria persoană, non-discriminare, performanță
școlară, implicare activă
II.2 Formarea și dezvoltarea competențelor-cheie la elevi
II.3 Aplicarea competențelor dezvoltate în toate formele de activitate curriculară
II.4 Participarea la cursuri de formare profesională și aplicarea competențelor
dobândite în cadrul lecțiilor
II.5 Formarea deprinderilor de autoevaluare periodică de către cadrul a propriei
reușite școlare
II.6 Optimizarea performanței școlare la toate activitățile la care participă elevii și
cadrele didactice din unitate
TIII. Promovarea unei alternative de recompensare a seriozității și calității
(performanței) școlare
III.1 Înființarea unei asociații care să încurajeze performanța școlară a elevilor și a
cadrelor didactice
III.2 Atragerea de resurse materiale și pecuniare prin programe educative derulate în
școală prin protocoale încheiate cu firme private
III.3 Desfășurarea unui târg al performanței individuale, anual, finalizat cu
cumpărarea ”mapelor – surpriză” cu creații ale elevilor
TIV. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar
derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare;
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IV.1 Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea
drepturilor copilului
IV.2 Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şcolară pentru elevi şi părinţi;
IV.3 Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delicvenţă juvenilă.
TV. Extinderea învăţării informatizate;
V.1 Continuarea programului de dotare a şcolii cu reţele de calculatoare;
V.2 Formarea şi consilierea cadrelor didactice în folosirea eficientă a reţelelor de
calculatoare şi a programelor AEL şi SEI în lecţie;
V.3 Formarea competenţelor de utilizare şi creare de soft-uri educaţionale.
V.4 Monitorizarea utilizării eficiente a acestora.
TVI. Diseminarea informaţiilor;
VI.1 Stabilirea unui responsabil care să preia informaţiile profesionale noi, în şcoală;
VI.2 Popularizarea informaţiilor în Consiliie profesorale;
VI.3 Prelucrarea informaţiilor şi punctarea lor sintetică în cadrul instituţional.
TVII. Implicarea școlii în proiecte comunitare
VII.1 Participarea școlii la proiecte comunitare
VII.2 Acordarea de consiliere cadrelor didactice din instituţie privind participarea la
programele de integrare europeană şi cooperare internaţională, furnizarea informaţiilor despre
potenţialii parteneri, prin intermediul listelor de discuţii pe Internet şi acordarea de asistenţă la
completarea formularelor. Sprijinirea în respectarea datelor limită de trimitere a proiectelor.
VII.3 Monitorizarea proiectelor în derulare şi evaluarea periodică prin intermediul
grilelor de evaluare;
VII.4 Utilizarea competențelor obținute prin proiect în scopul creșterii calitative a
educației (folosirea plusvalorii obținute prin proiect în scopuri didactice)
Continuând ideea de cultură organizațională, unitatea nostră școlară a conceput și
respectă un cod de etică profesională în vederea asigurării unui climat deontologic specific
actului pe care îl gestionează – educația.
Cod de etică
Şcoala Gimnazială ‘‘Alexandru Ivasiuc”

CUPRINS

CAPITOLUL I. – Dispoziţii generale şi principii generale…….......……....…......3
CAPITOLUL II. – Valori, principii şi norme de conduită.....................................4
CAPITOLUL III. – Răspunderi privind respectarea prevederilor codului.........7
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CAPITOLUL IV. – Dispoziţii finale ……............................................................... 8
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 98 din
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.
(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din cadrul Școlii, responsabile cu instruirea şi
educaţia, şi care, în conformitate cu prevederile “Statutului personalului didactic” din Legea
Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal
didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de îndrumare şi
control în cadrul Școlii.
Art. 2. - Codul funcţionează atât ca un contract moral între părinţi/tutori legali, elevi,
comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din cadrul Școlii responsabile cu instruirea
şi educaţia, cât şi ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la
coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională, prin
formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.
Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanţie a creşterii calităţii şi
prestigiului Școlii, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:
a) autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin asumarea conţinutului
acestui cod;
b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor
personalului din cadrul Școlii, responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a persoanelor
care îndeplinesc funcţia de cadre didactice;
c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
d) reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional;
e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar,
inserabile şi în spaţiul social;
g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei.
Art. 4.- Orice persoană din cadrul Școlii, responsabilă cu instruirea şi educaţia, are datoria
morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

CAPITOLUL II. VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ
Art. 5. - Personalul din cadrul Școlii, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular
cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele
valori şi principii:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) integritate morală şi profesională;
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d) confidenţialitate;
e) activitate în interesul public;
f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
g) respectarea autonomiei personale;
h) onestitate şi corectitudine intelectuală;
i) respect şi toleranţă;
j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;
k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului
unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar, precum şi a specialităţii/domeniului în care
lucrează;
m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.
Art. 6. - În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele
responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a
cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală, cât şi în cadrul
celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii
tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;
c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate
asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale.
(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute
de documentele şcolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice.
(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie, respectiv:
a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;
b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de
către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru
protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de
evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.);
e) interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.
(5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios,
organizate special în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor,
în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau în afara acestora.
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(6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de
şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.
(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
Art.7. - În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în
mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerea
rolului parental;
b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali;
d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea
explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele de
prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi
familială;
g) persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor
impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de
bani pentru serviciile educaţionale oferite;
h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a
copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al
copilului.
Art. 8. - Personalul din cadrul Școlii responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular
cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare,
corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială,
interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile
politice şi religioase;
c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în
relaţiile cu ceilalţi colegi;
d) între persoanele din cadrul Școlii responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea
de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare,
angajare sau promovare;
e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi
rezultatele profesionale;
f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde
superioare de calitate în activitatea didactică;
g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea
profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor
prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare (evaluările anuale, comisia de disciplină
etc.);
h) întreaga activitate a persoanelor din cadrul Școlii, responsabile cu instruirea şi educaţia,
trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare,
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posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o
informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la
resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;
i) reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită
situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara
acesteia afectează imaginea Școlii, sistemului de învăţământ, oricărei persoane, membră a
comunităţii educaţionale.
Art. 9. - Personalul din cadrul Școlii responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular
cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care
sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită
managerială:
a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei
în vigoare;
f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei
deţinute;
g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia
persoanei hărţuitoare;
i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului,
îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
Art. 10. - În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor personalului
didactic le sunt interzise:
a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;
b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea obţinerii de
beneficii financiare personale;
d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ;
e) distribuirea materialelor pornografice;
f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;
g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor
persoane aflate în incinta Școlii.
Art. 11. - În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile
cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele
norme de conduită:
a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere
asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
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b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitate
educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii
educaţionale de calitate;
c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea
drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru;
d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul
furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale,
organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă
la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală
a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

CAPITOLUL
CODULUI

III.

RĂSPUNDERI

PRIVIND

RESPECTAREA

PREVEDERILOR

Art. 12. - (1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din
domeniul educaţional al Școlii, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile
prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din
partea unei/unor persoane din cadrul Școlii, are dreptul de a sesiza comisia judeţeană de etică.
Art. 13. - Procedurile privind funcţionarea comisiei judeţene de etică, precum şi cele privind
anchetarea şi soluţionarea încălcării prevederilor Codului sunt conforme cu prevederile stabilite
prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011.
Art. 14. - Prezentul Cod face distincţia între încălcarea neintenţionată şi cea intenţionată a
prevederilor sale.
(1) În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi
audierilor comisiei judeţene, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei
de încălcare a principiilor codului de etică şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea
amiabilă cu partea reclamantă.
(2) În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a
audierilor comisiei judeţene, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de
gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi
în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:
a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
b) atenţionarea colegială în cadrul comisiei judeţene de etică şi informarea Consiliului de
Administraţie al Școlii, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu
prevederile codului;
c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere
comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de
Administraţie al Școlii. Conţinutul programului de remediere comportamentală va fi stabilit de
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către o comisie compusă dintr-un reprezentant al profesorilor-membru al Consiliului de
Administraţie, un reprezentant al părinţilor şi psihologul şcolar. Acest program va fi aprobat de
către Consiliul de Administraţie;
d) comisia judeţeană de etică, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate
propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul Școlii /inspectoratului şcolar/MEN,
analiza cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile “Statutului
personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.
(3) Conform Art. 10, e) din cadrul ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, atunci când apar cazuri care sunt
de domeniul legii penale, comisia de etică a judeţului notifică instituţiile statului abilitate cu
realizarea cercetării penale.
(4) Consilierea comisiei de etică a judeţului privind decizia de notificare şi notificarea propriuzisă adresată instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale, sunt realizate de către
serviciul juridic al inspectoratului şcolar judeţean.

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
Art. 15. - Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul
educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
Art. 16. - Prin prevederile prezentului Cod, activităţile comisiei judeţene de etică nu se substituie
activităţilor comisiilor de cercetare disciplinară, constituite la diferite niveluri, conform
prevederilor “Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi nici
activităţilor instituţiilor statului abilitate cu realizarea cercetării penale.
Art. 17. - (1) Modificarea prevederilor prezentului Cod se poate face ca urmare a propunerilor a
2/3 din totalul membrilor Consiliului de etică.
(2) Modificările la Cod se realizează de către un grup de lucru special constituit în acest scop şi
sunt aprobate cu 2/3 din voturile exprimate, cu condiţia ca numărul reprezentanţilor Consiliului
de etică să fie cel puţin egal cu 2/3 din numărul total al membrilor.
(3) Modificările la Cod intră în vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor.
Art. 18. - Prezentul Cod se aprobă prin hotarare a Consiliului de Administratie al Școlii.
CONCLUZII
În cadrul managementului şcolar se va respecta cu prioritate legislaţia privind organizarea
şi funcţionarea învăţământului preuniversitar din România.
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Ca parte componentă a sistemului naţional de învăţământ se va urmări cu consecvenţă
realizarea idealurilor educaţionale întemeiate pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe
aspiraţiile societăţii româneşti şi păstrarea idealurilor naţionale.
Se va respecta întreaga legislaţie privind învăţământul preuniversitar, care să asigure
formarea personalităţii umane prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii
naţionale, formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective prin asimilarea de
cunoştinţe umaniste, reale şi estetice.
În organizarea şi conducerea şcolii vom avea în vedere aplicarea principiilor
nediscriminatorii, respingând în totalitate ideile, curentele şi atitudinile antidemocratice,
xenofobe, şovine şi rasiale.
Se va asigura o deplină afirmare a comunităţii şcolare din unitatea noastră fără nicio
discriminare etnică, religioasă sau politică, cu condiţia respectării Constituţiei României şi a
legilor de organizare a învăţământului în ţara noastră.
În Oferta Managerială şi mai cu seamă în Proiectul de Dezvoltare Instituţională am
urmărit: Diagnoza, Prognoza şi Strategiile de dezvoltare ale unităţii şcolare de care aparținem,
înţelegând faptul că „A comunica înseamnă a înţelege, iar a înţelege înseamnă a gândi.”
S-au elaborat standarde de formare continuă proprie precum şi de formare continuă a
profesorilor, învăţătorilor, personalului didactic auxiliar, în conformitate cu specificul acestei
şcoli, o şcoală în transformare, în mişcare.

Propunător,
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc” Baia Mare

Baia Mare,
2015
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PLANUL OPERAŢIONAL
AL
ŞCOLII GIMNAZIALE
„ALEXANDRU IVASIUC”
BAIA MARE, MARAMUREȘ
An şcolar
2016-2017

OBIECTIVELE STRATEGICE ȘI SPECIFICE ALE
ŞCOLII „ALEXANDRU IVASIUC”
ANUL ŞCOLAR 2016/ 2017
I. Dezvoltarea spiritului civic, a participării active la viața comunității, a promovării spiritului de echipă, respectului
reciproc, echității și incluziunii sociale a tuturor copiilor din unitate
I.1 Ameliorarea ofertei educaționale prin introducerea CDS-ului de educație și cultura civică/cetațenească în unitatea
școlară
I.2 Promovarea voluntariatului școlar pe problemă de civism și educație școlară participativă
I.3 Realizarea unui parteneriat Școala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc” – Tribunalul Maramureș, în vederea familiarizării
elevilor cu procedurile juridice privitoare la drepturile și libertățile civice
I.4 Stimularea muncii în echipă și a evaluării elevilor pentru munca în echipă la orele de educație și cultură civică
I.5 Adoptarea principiului acceptării diversității culturale (multietnice, multireligioase și eterogenității sociale)

II. Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin promovarea învățării moderne, a sistemului de
evaluare a calității în învățământ
II.1 Asigurarea unei educații bazate pe valori fundamentale: egalitate, libertate de opinie, respect reciproc, respect pentru
propria persoană, non-discriminare, performanță școlară, implicare activă
II.2 Formarea și dezvoltarea competențelor-cheie la elevi
II.3 Aplicarea competențelor dezvoltate în toate formele de activitate curriculară
II.4 Participarea la cursuri de formare profesională și aplicarea competențelor dobândite în cadrul lecțiilor
II.5 Formarea deprinderilor de autoevaluare periodică de către fiecare cadru didactic a propriei reușite școlare
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II.6 Optimizarea performanței școlare la toate activitățile la care participă elevii și cadrele didactice din unitate

III. Promovarea unei alternative de recompensare a seriozității și calității (performanței) școlare
III.1 Înființarea unei asociații care să încurajeze performanța școlară a elevilor și a cadrelor didactice
III.2 Atragerea de resurse materiale și pecuniare prin programe educative derulate în școală prin protocoale încheiate cu
firme private
III.3 Desfășurarea unui târg al performanței individuale, anual, finalizat cu cumpărarea ”mapelor – surpriză” cu creații ale
elevilor

RESPONSABILITĂŢI /
BENEFICIARI EVALUARE
TERMEN
RESPONSABILITĂŢI DELEGATE
OBIECTIVUL I. DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC, A PARTICIPĂRII ACTIVE LA VIAȚA COMUNITĂȚII, A
PROMOVĂRII SPIRITULUI DE ECHIPĂ, RESPECTULUI RECIPROC, ECHITĂȚII ȘI INCLUZIUNII SOCIALE A TUTUROR
COPIILOR DIN UNITATE
ACŢIUNI

I. 1: Ameliorarea ofertei educaționale prin introducerea CDS-ului de educație și cultura civică/cetățenească în unitatea școlară
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: opțiunea pentru CDS-ul de educație și cultura civică/cetățenească în unitatea școlară a unui
procent de 10% din numărul total de clase/grupe de grădiniță
Consultarea opiniei părinților în vederea exprimării Pop Ioan – director
Elevi şi
Chestionare aplicate Februarieoportunității introducerii unui CDS pe conduită Mociran Maria – director preșcolari
părinților
aprilie
civică
adjunct
Părinţi
an şcolar
Învăţătorii şi diriginţii
Comunitate
2016-2017
Persuadarea conducerii unității școlare de către Învăţătorii şi diriginţii
Elevi şi
Procese verbale de la Februariediriginți, consilieri educativi, învățători în vederea Consilier educativ
preșcolari
şedinţe cu părinții, aprilie
promovării CDS-ului cu caracter formativ al Consilier școlar
Părinţi
comisii metodice
an şcolar
competențelor civice
2016-2017
Proiectarea argumentată a CDS-ului pe drepturi și Directorii
Elevi şi
Programa de
Mai
libertăți/responsabilități civice și prognozarea Învăţătorii şi diriginţii
preșcolari
opțional
2017
3

ACŢIUNI

RESPONSABILITĂŢI /
RESPONSABILITĂŢI DELEGATE

BENEFICIARI

EVALUARE

TERMEN

valorii adăugate a rezultatului

Părinţi
Personalul
didactic din
unitate
Prezentarea programei de opțional în Cosiliul de Directorii
Elevi şi
Fisă de avizare
Mai
Administrație al școlii și obținerea avizului Membrii CA
preșcolari
Obținerea acordului
inspectorului de specialitate
Părinţi
inspectorului școlar 2017
de specialitate
I.2 Promovarea voluntariatului școlar pe problemă de civism și educație școlară participativă
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Numărul de acțiuni civice la care participă unitatea noastră școlară
Implicarea școlii în acțiuni cu caracter civic
Directorii
Elevi şi
Diplome
permanent
Cadrele didactice
preșcolari
Fotografii
Consilierul educativ
Părinţi
Filme
Cadre
Aprecieri către
didactice
școală
Adeverințe de
participare
I.3 Realizarea unui parteneriat Școala Gimnazială Alexandru Ivasiuc – Tribunalul Maramureș, în vederea familiarizării elevilor cu
procedurile juridice privitoare la drepturile și libertățile civice
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Numărul de acțiuni la care participă reprezentanții Tribunalului Marasmureș în școală.
Invitații de parteneriat adresate Tribunalului Directorii
Şcoală şi
Elaborarea invitației Sem. II
Maramureș în vederea agreării unor protocoale de
Părinţi
colaborare cu Școala Gimnazială ”Alexandru
Ivasiuc”
Solicitarea adresată de școală Tribunalului să delege Directorii
Elevi şi
Solicitarea adresată
Începutul
angajați ai instituției
preșcolari
de școală
semestrului
Părinţi
Tribunalului
al II-lea, an
anului
şcolar
2016-2017
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RESPONSABILITĂŢI /
BENEFICIARI EVALUARE
RESPONSABILITĂŢI DELEGATE
Participarea efectivă a delegaților tribunalului la Directorii
Elevi
şi Participarea la ore
orele de cultură/educație civică și consiliere școlară Personalul delegat
preșcolari
Diriginții și consilierii
Părinţi
Profesorul de civică
I.4 Stimularea muncii în echipă și a evaluării elevilor pentru munca în echipă la orele de educație și cultură civică
ACŢIUNI

TERMEN
periodic

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Numărul de acțiuni formale și informale finalizate în echipă la nivelul școlii
Formarea unor echipe pentru rezolvarea unor Directori
activități din școală
Cadrele didactice
Încurajarea libertății de opinie prin înființarea unui Directorii
grup de acțiune civică format din elevi și coordonați Cadrele didactice
de profesorul de cultură și educație civică și
consilieriul școlar.
Pregătirea elevilor în echipă în vederea participării
lor la Olimpiada de Științe Socio-Umane și
Concursul Național Democrație și toleranță, unde
probele se desfășoară în echipă.

Învățătorii de la clasele III-IV
Profesorul de civică
Consilierul școlar
Profesorul de desen

Elevi şi
Graficul de activități
preșcolari
Părinţi
Elevi
şi Înființarea grupului
preșcolari
de inițiativă

Conform
graficului
de activități
Sfârșitul
sem. I
2016-2017

Elevi

permanent

Calendarul
concursurilor și
olimpiadelor școlare

Participarea cu succes a elevilor la concursurile și Directorii
Elevi şi
Oferta de formare a Inceputul
olimpiadele școlare
Responsabil formare continuă - preșcolari
CCD
sem. I
prof. Pop Simona
Părinţi
Lista
profesorilor
Cadre
înscrişi la cursuri
didactice
OBIECTIVUL II: CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE PRIN PROMOVAREA
ÎNVĂȚĂRII MODERNE, A SISTEMULUI DE EVALUARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT
II.1 Asigurarea unei educații bazate pe valori fundamentale: egalitate, libertate de opinie, respect reciproc, respect pentru propria
persoană, non-discriminare, performanță școlară, implicare activă
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Respectarea Codului etic și deontologic al unității școlare
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ACŢIUNI

RESPONSABILITĂŢI /
RESPONSABILITĂŢI DELEGATE

Elaborarea, validarea și adoptarea Codului etic al Directorii
Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare
Responsabilul Comisiei CEAC
Membrii CA
Comisia de etică
Asigurarea unui climat psiho-afectiv și social optim Directorii
în unitatea școlară
Cadrele didactice

Introducerea unui scurt moment la orele cu orientare Învățătorii
socială de promovare a valorilor fundamentate ale Profesorii de științe sociale
școlii
Consilierii
Obligativitatea introducerii în planificarea temelor Directorii
dezbătute la consiliere a unei ore pe semestru Responsabil Comisie diriginți
dedicate promovării valorilor fundamentale ale Diriginții
școlii
II.2 Formarea și dezvoltarea competențelor-cheie la elevi

BENEFICIARI

EVALUARE

TERMEN

Elevi şi
preșcolari
Personalul
angajat
Elevi şi
preșcolari
Părinţi
Cadre
didactice
Elevi

Codul etic al școlii

1 octombrie
2016

Diminuarea
numărului actelor
tensionate din școală

permanent

Fişele de asistenţă

permanent

Elevi şi
preșcolari
Cadre
didactice

Planificările la orele Octombrie
de consiliere
2016

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Obținerea unor rezultate superioare celor precedente la Evaluările Naționale (II-IV-VI-VIII)
Stabilirea clară a competențelor-cheie pe care Directorii
trebuie să le dobândească elevii la finalul fiecărei Cadrele didactice
clase și ciclu de învățământ

Elevi şi
preșcolari
Părinţi
Cadre
didactice
Elevi

Elaborarea planului de măsuri privind formarea Directorii
competențelor-cheie
Profesorii care predau la clasele
II-IV-VI-VIII
Monitorizarea activităților prevăzute în planul de Directorii
Elevi
măsuri
Diriginții
Părinţi

Graficul de activități
al Comisiilor
metodice

Noiembriedecembrie
2016-2017

Planul de măsuri

Octombrie
2016-2017

Graficul
consultațiilor

1-10 iunie
2017
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ACŢIUNI

RESPONSABILITĂŢI /
RESPONSABILITĂŢI DELEGATE

BENEFICIARI

EVALUARE

TERMEN

Fișe de
interasistență/obseva
ție a lecției

An şcolar
2016-2017

Grafic personal
Fişe de asistenţă şi
interasistenţă
Directorii
Elevi
Grafic personal
Profesorii de matematică
Fişe de asistenţă şi
interasistenţă
Directorii
Elevi şi copii Planul de acţiune al
Cadrele didactice
Părinţi
activităţilor
Cadre
extracurriculare
didactice
şi/sau extraşcolare
Planificarea
activităților ”Școala
altfel”
II.4 Participarea la cursuri de formare profesională și aplicarea competențelor dobândite în cadrul lecțiilor

An şcolar
2016-2017

II.3 Aplicarea competențelor dezvoltate în toate formele de activitate curriculară
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Convertirea competențelor dobândite în rezultate superioare
Introducerea în lecții a unui moment dedicat
formării unei competențe specifice (ascultat,
povestit, citit, scris, analiza de text, adunare,
scădere, înmulțire, ortografie, vocabular, etc.)
Asistenţă şi interasistenţă la limba si literatura
română privind momentul ortografic la clasele VVIII .
Asistenţă şi interasistenţă la matematică pentru a
surprinde o secvență didactică pe operații
matematice.
Activităţi extracurriculare şi/sau extraşcolare în
cadrul Programului „Şcoala altfel” în vederea
surprinderii celorlalte competențe (socializare,
dezbatere, colaborare, ajutor, competiție etc.)

Directorii
Cadrele didactice

Elevi şi copii

Directorii
Profesorii de Limba română

Elevi

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Numărul de credite obținute
Prezentarea ofertei de formare continuă pe diverse Directorii
competențe
Responsabil formare continuă
Întocmirea listei participanților la cursuri de Directorii
perfecționare în vederea formării unor competențe Responsabil formare continuă
specifice
Aplicarea competențelor dobândite
în cadrul Cadrele didactice participante
lecțiilor

An şcolar
2016-2017
Octombrie
2016

29.052.06.2017

Cadre
didactice
Cadre
didactice

Oferta de cursuri

permanent

Elevi și
preșcolari

Fișa de observație a periodic
lecției

Lista participanților permanent
la curs
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ACŢIUNI

RESPONSABILITĂŢI /
RESPONSABILITĂŢI DELEGATE

BENEFICIARI

EVALUARE

TERMEN

Procese verbale
lecții demonstrative
II.5 Formarea deprinderilor de autoevaluare periodică de către fiecare cadru didactic a propriei reușite școlare
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Evaluarea obiectivă (prin raportul justificativ) al apropriei activități din fișa de evaluare
Dezbaterea în cadrul Comisiilor/Compartimentelor Șefii de comisii/compartiment
Cadrele
Rapoarte, procese
mai-iunie
a criteriilor de obiectivitate în evaluare
didactice
verbale
2017
Personalul
didactic
auxiliar
Personalul
nedidactic
Întocmirea Raportului justificativ de activitate (cu Personal didactic
Personal
Rapoarte de
Conform
dovezi concludente) în vederea autoevaluării
Personal didactic-auxiliar
didactic
activitate însoțite de calendarulu
Personal
dovezi
i
didacticauxiliar
II.6 Optimizarea performanței școlare la toate activitățile la care participă elevii și cadrele didactice din unitate
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Obținerea unor rezultate meritorii la activitățile la care participă elevii școlii
Pregătire specială în vederea obținerii performanței Cadrele didactice
școlare

Elevi
Școala

Grafice
Programe concepute

permanent

Participarea în număr relevant la competițiile Directorii
școlare locale, județene și naționale
Cadrele didactice

Școala
Diplome obținute
permanent
Elevi și
preșcolari
OBIECTIVUL III. PROMOVAREA UNEI ALTERNATIVE DE RECOMPENSARE A SERIOZITĂȚII ȘI CALITĂȚII
(PERFORMANȚEI) ȘCOLARE
III.1 Înființarea unei asociații care să încurajeze performanța școlară a elevilor și a cadrelor didactice
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Alocarea unei sume (500-700 lei) pentru elevii și dascălii performanți
Inițierea procedurii de certificare a asociației
Directorii
Elevi
Certificatul de

august
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ACŢIUNI

RESPONSABILITĂŢI /
RESPONSABILITĂŢI DELEGATE

BENEFICIARI

EVALUARE

TERMEN

Cadre
înființare
2016
didactice
Alegerea consiliului director și stabilirea Membrii asociației
Elevi
Statutul asociației
septembrie
responsabilităților
Cadre
2016
didactice
III.2 Atragerea de resurse materiale și pecuniare prin programe educative derulate în școală prin protocoale încheiate cu firme
private
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:Numărul de cotizanți către asociație
Convingerea angajaților școlii de a dona cei 2% din Consiliul director
impozitul pe salar asociației în vedera constituirii
bugetului de premiere
Persuadarea părinților să participe alături de cadrele Consiliul director
didactice la constituirea bugetului asociației pentru
premierea elevilor
Popularizarea acțiunilor ce urmează să le deruleze Consiliul director
asociația și precizarea sumei ce urmează a fi
distribuită elevilor și profesorilor meritorii
Premierea efectivă a elevilor și dascălilor după Consiliul director
obținerea unei performanțe deosebite.

Elevi
Declarația 230
Ianuarie15Cadre
mai 2017
didactice
Elevi
Contracte de
permanent
Cadre
sponsorizare
didactice
Declarația 230
Elevi
Contracte de
permanent
Cadre
sponsorizare
didactice
Elevi
Borderou
permanent
Cadre
Proces verbal cu
didactice
sumele alocate
III.3 Desfășurarea unui târg al performanței individuale, anual, finalizat cu cumpărarea ”mapelor – surpriză” cu creații ale elevilor
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Numărul de copii și părinți participanți la ”Târgul performanței”
Popularizarea acțiunii de târg în rândul elevilor și Cadrele didactice
Elevi și
Numărul de acțiuni Octombrie
părinților și anunțarea conținutului mapei
preșcolari
de popularizare
2016-mai
2017
Adunarea materialului pentru constituirea mapelor
Elevi
Elevi și
Numărul de mape
preșcolari
constituite
9 mai 2017
Deschiderea târgului cu vânzare directă către părinți Cadrele didactice
Elevi și
Numărul de mape
1 Iunie
sau invitați
preșcolari
vândute
2017
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FINALITĂȚI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centrarea activităţilor de predare - învăţare – evaluare pe competenţe;
Consolidarea cunoaşterii, inovaţiei, educaţiei din perspectiva economiei inteligente;
Dezvoltarea competenţelor de lectură şi înţelegere a textului scris;
Cultivarea valorilor umane fundamentale şi formarea atitudinilor civilizatorii la elevi;
Competitivitate în concursurile judeţene disciplinare şi interdisciplinare;
Corelarea sistemului naţional de evaluare cu exigenţele testelor internaţionale.
Formarea competențelor de educație financiară
Director,
Prof. dr. Pop Ioan
Director adj.,
Prof. Mociran Mari
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ECHIPA DE PROIECT

Indicatori de calitate
Pop Ioan
Mociran Maria
Şipoş Eugen
Boga Marius
Concursuri şcolare
Pop Ioan
Mociran Maria
Oşan Mirela
Pop Camelia
Hosu Maria
Vele Firuța

Formare continuă, parteneriate
Pop Eliza
Pop Simona
Boga Marius
Ţinte strategice, Opţiuni strategice, Curriculum
Pop Ioan
Mociran Maria
Tămăşan Terezia
Boga Marius

Concepţie şi realizare:
Director: prof. dr. Ioan POP
Director adjunct: prof. înv. primar MARIA MOCIRAN

2015
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