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CONTEXT LEGISLATIV

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I. :
Acest Proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele
acte normative:
•

Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;

•

Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei si Cercetării
Stiintifice.

•

Programul de Guvernare pe perioada 2013 – 2016, capitolul Politica în domeniul
Educaţiei;

•

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;

•

OMENCŞ nr.5.079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

•

Ordinul MECS nr. 5082/2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, publicat în
Monitorul Oficial nr. 711 din 22 septembrie 2015 (M.Of. nr. 711/2015).

•

LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

CAPITOLUL 1. DIAGNOZA
1.1. ARGUMENT
Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în
Legea învăţământului: ”dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii
umane, în formarea personalităţii autonome şi creative”. Din această perspectivă,
finalităţile liceului propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei
cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi
profesională, să se integreze activ în viaţa socială.
Afirmarea acestor finalităţi implică necesitatea gândirii unui nou mod de abordare a
managementului sistemului de învăţământ, în general, şi al instituţiei şcolare în special.
Prezentul proiect de dezvoltarea instituţională este elaborat în concordanţă cu
politicile educaţionale ale LICEULUI TEORETIC VIDELE în baza condiţiilor sociale şi
economice ale perioadei actuale (puse în valoare de analiza PEST) şi a rezultatelor analizei
SWOT (pe domenii) realizată cu acest prilej.
Ca principiu director, prezentul proiect de dezvoltarea instituţională se doreşte o
extensie a realizărilor obţinute până în prezent de către întregul colectiv de cadre didactice şi
personalul administrativ al şcolii, recunoscând astfel contribuţia fiecăruia dintre membrii
organizaţiei. Extensia realizărilor este în concordanţă cu nevoile beneficiarilor în particular
şi ale comunităţii în general.
Componenta prioritară a proiectului de dezvoltarea instituţională o reprezintă
implementarea reformei educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei,
asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan judeţean şi naţional, astfel încât colectivele
de cadre didactice să fie capabile să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate
cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care absolvenţii ciclului liceal trebuie să şi le
însuşească.
Întregul proiect de dezvoltare instituţională se bazează pe realizările ce au generat
calitate (rezultatul unui proces inteligent şi nu întâmplător), pe faptul că preocuparea finală a
fiecăruia dintre noi înseamnă calitate. Calitatea dobândită şi cea la care aspirăm se poate
obţine printr-un proces de comunicare şi colaborare, este rezultatul unei activităţi de
îmbunătăţire continuă a procesului de învăţământ şi trebuie realizată pornind bine din start.
Se iveşte obligaţia de a individualiza oferta educaţională a unităţii noastre şcolare
având nevoie să ne definim o identitate, o personalitate proprie şi implicit, oferta
educaţională, pornind de la :
➢ Cultura organizaţiei şcolare;
➢ Viziunea colectivului şcolii – în special a echipei manageriale privind misiunea
şcolii şi dezvoltarea unităţii şcolare pe termen mediu şi lung;
➢ Nevoile şi resursele comunitare;
➢ Misiunea unităţii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes
reprezentate în şcoală : părinţi, elevi, profesori, autorităţile locale, agenţi economici
si alţi reprezentanţi ai comunităţii.

1. 2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN

Dacă ne facem o strategie asupra valorilor pe care vrem să le promovăm şi a ceea ce
aşteptăm de la şcoală, ceea ce dorim sau ceea ce trebuie să devină şcoala, înainte de a trece
la schimbări este necesar să ştim exact situaţia existentă, să-i facem diagnoza.

1.2. a) Prezentare generală
Unitatea școlară: LICEUL TEORETIC VIDELE
Nivel de învățământ: LICEAL cu filiera teoretică și tehnică, astfel:
Filiera teoretică:
• Profil real cu specializările: matematică - informatică, și științele naturii;
• Profil uman cu specializările: filologie și științe sociale;
Filiera tehnologică:
• Profil tehnic cu specializările: mecanică și electrotehnică.
Locație: str. Republicii, nr 7, Videle, Teleorman, tel/fax 0247354490,e-mail:
liceulvidele@yahoo.ro , www.liceul-videle.ro

Limba de predare: Limba română

Scurt istoric
• În anul 1956 liceul a debutat ca Școala Medie Mixtă. S-a construit astfel, localul din
str. Giurgiului - partea de la stradă, cu numai 4 săli de clasă , unde funcționa și
Școala Generală Videle. Localul a fost conceput și cu o sală de festivități. Internatul
funcționa în casa Moroianu - fosta bibliotecă și în casa d-nei Florica Vasilescu, din
dtr. Florilor.;

•

după 1960 s-a construit partea dinspre sud a localului vechi cu destinația dormitoare, apoi a început construirea localului nou, din str. Republicii, pe terenul de
sport și locul unei livezi expropriate;
Din 1956 până în 1972 unitatea școlară a avut mai multe titulaturi: Școala Medie
Mixtă, Liceul Mixt Videle, apoi Liceul de Cultură Generală Videle.
În 1972, unitatea s-a transformat în Liceul Industrial de Petrol, trecând de Ministerul
Minelor, Petrolului și Geologiei. Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei acordă
fonduri mari pentru dezvoltarea bazei materiale, pentru burse, construcții școlare.
Astfel, în această perioadă s-a construit cantina, internatul, laboratoarele de
tehnologie și atelierele de practică în specialitate. Profesorii liceului erau tineri,
competenți, în mare majoritate fiind din București, puțini erau din localitate. Liceul
funcționa numai cu clase de filieră tehnologică.
În anul 1990 liceul trece în subordinea Ministerului Educației și apar și primele clase
de filieră teoretică.
În anul 1997 își schimbă din nou denumirea - Grup Școlar Tehnic Videle.
Din anul 2012 primește denumirea de Liceul Teoretic Videle, având în planul de
școlarizare atât clase din filiera teoretică, cât și clase din filiera tehnologică.
Unitatea școlară a beneficiat întotdeauna de un corp profesoral care a reușit să
impună standarde ridicate de performanță instituției, care s-au menținut peste ani,
astfel încât ne putem mândri cu absolvenții liceului, care si-au pus bazele aici și au
urmat o facultate: medici, profesori, juriști, ingineri, economiști, artiști, dar și cu
lucrători în domeniul petrolier, specific zonei noastre.
Activitățile școlare și extrașcolare au marcat multe serii de absolvenți ce și-au
desăvârșit educația în acest liceu și au devenit rând pe rând profesori ai acestui liceu
sau părinți ai elevilor liceului.
Rezultatele obţinute de-a lungul anilor reflectă preocuparea continuă a dascălilor
pentru bunul mers al liceului, dovedită în urma rezultatelor pe care elevii noştri le-au
obţinut la examene şi concursuri de-a lungul anilor.

•
•

•
•
•
•

•

•

1.2. b) Elevii
•
•

Vin din zona de nord a județului Teleorman, zonă având o rază de peste 35 km.
Provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită mai bună sau mai
slabă și capacități intelectuale diverse.

Evoluția populației școlare:
Anulșcolar

Numărclase

Numărtotaldeelevi

2012-2013

46

1327

2013-2014

47

1366

2014-2015

48

1384

2015-2016

45

2016-2017 (sept)

1230

42

1134

Proveniență: mediul urban, mediul rural.
Se remarca faptul ca numarul de clase si de elevi au tendinta de scadere in ultimii ani
urmare a scaderii populatiei scolare la nivelul intregii zone.
SITUAȚII STATISTICE LA SFÂRȘTUL ANILOR ȘCOLARI
Promovabilitatea
Anul scolar

Înscrisi

Promovati

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

1327
1366
1384
1230

1211
1259
1259
1110

Procent de
promovabilitate
91%
94%
89%
90%

Rata de promovabilitate se mentine relativ constanta, dupa o crestere pana la
valoarea de 94% in anul 2014.

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat
Anul scolar

Inscrisi

promovati

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

297
310
341
286

128
140
118
90

Procent de
promovabilitate
43%
45%
34%
31%

Tendinta generala de scadere a promovabilitatii la examenul de bacalaureat
reprezinta o consecinta a nivelului de interes pe care o acorda in acest moment absolventii de
liceu acestui examen dar si contextului socio-economic în care ne aflam.

1.2. c) Resursa umană:
Corpul profesoral:
• Format în majoritate din cadre didactice cu gradul I, dornice de afirmare și
performanță.
• Cadrele didactice manifestă dorința de formare continuă și perfecționare și
sunt deschise noutăților reformei din domeniul învățământului.
• Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare - învățare prin
orientarea lui spre capacități și atitudini, utilizînd strategii participative.

Personal didactic:
Anul scolar

Total

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

81
76
68
67

Cadre didactice
titulare
51
54
49
49

Cadre didactice
suplinitoare
30
22
19
18

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Anul scolar

Doctorat

Gradul I

Gradul II

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

4
4
5
5

43
46
38
40

13
13
9
6

Gradul
definitiv
13
8
10
10

Debutant
8
5
6
6

Personalul didactic auxiliar
Nr. crt.

Funcţia

1.
2.

Administrator financiar
Administrator
(patrimoniu) I
Secretar sef IA
Secretar IA
Bibliotecar I
Informatician

3.
4.
5.
6.

Posturi
conform
normativelor
1
1
1
1
1
1

Posturi ocupate cu personal
Calificat
Necalificat
1
1

-

1
1
1
1

-

Personalul nedidactic (administrativ)
Nr. crt.

Funcţia

1.
2.

Îgrijitor I
Muncitor
calificat II

Posturi conform
normativelor
6
3

1.2. d) Resurse materiale și financiare

Posturi ocupate cu personal
Calificat
Necalificat
6
3
-

Baza materială:
•
•
•
•
•
•
•
•

22 săli de clasă;
3 laboratoare;
2 amfiteatre
2 cabinete de informatică cu 50 calculatoare în reţea, cu acces la INTERNET,
aparatură audio - video;
4 ateliere
Bibliotecă;
Sală de sport;
Teren de sport.

Resurse financiare:
• Cheltuieli personal: 2.048.492
• Cheltuieli obiecte materiale:467.236
• Bani de liceu:164.477
• Cheltuieli transport:• Venituri proprii:69.934,73
•
Dotarea cu mijloace de invatamant :
• retea cu 50 calculatoare conectate la internet + imprimanta + scaner
• 2 conexiuni la internet ce acopera atat prin cablu si prin radio toata scoala
• cate un calculator in cancelarie, birouri director, secretariat si contabilitate conectate
la server de fisiere si la internet
• imprimante la secretariat, contabilitate, informatician, CEAC, directori
• 2 copiatoare XEROX
• matrita
• copiator la secretariat
• 5 laptopuri
• 5 videoproiectoare
• tablă interactivă

1.2. e) Modul de comunicare
• În liceu informaţia circulă către toate părţile interesate, principalii factori de
difuzare fiind directorii;
• Sensul de circulaţie a informaţiei este bilateral: director - personal didactic şi
auxiliar

• Uşa cabinetului managerial este deschisă oricui : peronal didactic, didactic auxiliar
și nedidactic, părinţi şi elevi.
• Există stație în liceu cu posibilitatea de a face anunțuri, având difuzoare în ambele
corpuri de clădire.
• Comunicarea decurge în limitele normalului şi al decenţei.
• Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale
părinţilor claselor (de 4 ori pe an au loc întâlniri ale părinţilor cu directorul,
directorul adjunct; de mai multe ori întâlnirea diriginţilor cu părinţii elevilor
claselor).
• Comunicarea directorului Liceului Teoretic Videle cu reprezentanţii comunităţii
locale este optimă şi se realizează în ambele sensuri.

1.2. f) Managementul unității școlare
Echipa managerială a Liceului Teoretic Videle, se defineşte prin calităţi şi abilităţi
precum: gândire logică, capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în
perceperea şi judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit
colegial, capacitatea de a asculta şi de a lua în considerare şi alte păreri decât cele proprii,
comunicare facilă, încurajarea creativităţii, atitudini pozitive, atribuţii delegate într-o
pondere considerabilă.
Directorul, directorul adjunct şi coordonatorul proiectelor educative sunt absolvenţi ai
unor instituţii de învăţământ superior universitar de prestigiu, aducând cu sine în
managementul implementat la nivelul instituţiei, rigoare şi viziune academică.
Echipa managerială de la Liceul Teoretic Videle promovează un stil de conducere
democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele variabile:
cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor.
Membrii echipei manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor
depinde de modul în care un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi
membri ai corpului didactic şi nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi
coordonarea acestora.
Sunt folosite următoarele instrumente manageriale: Regulamentul de ordine interioara,
Fişa operaţionalizată a postului, Organigrama, Tabloul de bord, Fişa de asistenţă, Fişa de
evaluare, Scala de evaluare, Planul managerial.

1.2. g) Cultura organizațională
În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o
permanentă interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia:
activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de
reglementări normative de ordin extern, emise de instituţii în drept precum Parlamentul
României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratele judeţene.

Setul de reglementări interne reprezintă detalieri şi personalizări la nivel local a
documentelor externe şi sunt produse ale managerilor sau a angajaţilor însărcinaţi cu
emiterea acestora: Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor,
reprezentanţi care susţin în cadrul unităţii şcolare normele stipulate. Normele şi regulile sunt
importante în organizarea eficientă a unei instituţii, ele coordonează, atenţionează şi
reglementează comportamentul oamenilor în cadrul instituţiei şi chiar în afara acesteia.
Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor
interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară
sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar
şi a personalului nedidactic.
În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis,
caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de
sprijin reciproc.
Directorii liceului colaborează bine cu membrii colectivului, ţin seama de sugestiile
acestora şi iau decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.
Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita
cadrelor didactice.

1.2. h) Contextul economic şi social, tipul localităţii
Mediul de rezidenţă:
Oraşul Videle se află situat în NE judetului Teleorman, intr-o subunitate a Câmpiei
Române, Câmpia Găvanu Burdea. Aceasta face parte din categoria oraselor tinere ale tarii, si
are in componenta mai multe cartiere: Furculesti, Fotachesti, Parisesti, Tamasesti,
Cartojanca, Cosoaia.
Caracteristici ale localităţii:
Oraşul Videle este mai putin dezvoltat din punct de vedere economic, monoindustrial
(activitati economice determinate de existenta zăcămintelor de petrol) şi amplasat într-o zonă
afectată de inundaţii .
Oraşul are în jur de de 11.400 locuitori şi este caracterizat de următorii indicatori
economici:
- rata de ocupare a populaţiei, la nivelul localităţii: 43,1% ;
- rata şomajului: 7,3% .
- indicatori demografici:
* rata natalităţii:10,3 la 1000 locuitori
* rata mortalităţii:11,1 la 1000 locuitori

* mobilitatea populaţiei(migraţia): sosiţi : 115 persoane; plecaţi:159 persoane
- structura etnică a populaţiei: 95,97% români, 4% rromi, 0,03% alte nationalitati.
- sursele forţei de muncă în Videle vin atât din populaţia oraşului,din cartierele acestuia, dar
şi din zonele limitrofe ( comunele : Blejeşti, Cosmeşti, Ciuperceni, Moşteni, Botoroaga,
Crevenicu, Mereni, Purani, Siliștea, Poeni etc)
În oraşul Videle s-au închis multe întreprinderi în ultimii ani (2002-2016), iar
activitatea petrolieră şi-a diminuat mult activitatea, realităţi socio-economice ce au
determinat un aflux al populaţiei şcolare fie spre şcolile din mediul rural, fie spre retragerea
unor familii spre zonele natale ale părinţilor elevilor (Moldova, Oltenia etc.) Fenomenul
este complex, pentru că în oraş au început să vină alte familii, fie din zona rurală, apropiată,
dar şi bucureşteni care şi-au vândut casele, au cumpărat în Videle mai ieftin, mutându-se aici
împreună cu familiile. O parte a populaţiei cu nivel mediu şi înalt de pregătire, în special
tineri lucrează la Bucureşti, poziţia oraşului Videle permiţând naveta zilnică cu trenul (40-60
minute).
Accesul elevilor la unitatea de învăţământ:
Elevii liceului provin din localitatile invecinate orasului, de multe ori de la distante
destul de mari avand in vedere faptul ca in aceasta parte de nord a judetului este singura
unitate de invatamant liceal. Din acest motiv deplasarea se face uneori pe distante lungi, cu
mijloacele de transport in comun. Pentru copiii domiciliaţi în cartierele oraşului, care doresc
sa invete in scoala noastra, transportul a fost asigurat prin microbuze şcolare.

1.2. i) Comunitatea locală
•

Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea
fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii.

•

Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală, dar majoritatea, din lipsa
timpului (mulți părinți fac naveta la serviciu), ajung destul de rar pe la școală.

•

Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi
siguranţei elevilor

•

Școala colaborează cu medicul şcolii în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii şi
asigurarea asistenţei medicale.

În vederea elaborării unei strategii de dezvoltare a liceului nostru, s-a analizat
ansamblul de factori interni şi externi care influenţează activitatea desfăşurată la nivelul
şcolii, după cum urmează:

1. 3. DIAGNOZA/ANALIZA DE NEVOI
Analiza PEST
DOMENIILE
ANALIZEI
PEST

NIVELURI DE ANALIZĂ A CONTEXTULUI
CONTEXT NAŢIONAL

• Programele
guvernamentale nu au
conţinut până în prezent
obiective concrete legate de
învăţământ
• Sfera politicului a
rămas în afara conţinutului
reformei
CONTEXTUL
• Unităţile de
POLITIC
învăţământ au dobândit
autonomie asupra
particularităţilor şcolare şi
asupra curriculumului
• Opţiunile dominante
se referă la caracterul
aplicativ al programelor, în
concordanţă cu cerinţele
europene
• resursele financiare
ale sistemului de învăţământ
sunt orientate în principal
spre rural şi spre zonele
defavorizate
• nu este de aşteptat o
CONTEXTUL creştere substanţială a
ECONOMIC finanţării învăţământului,
raportată la procentul real
alocat din PIB
• evoluţia economică
este încă incertă , nu se pot
emite prognoze sigure
privind cererea de calificări
pe piaţa forţei de muncă

CONTEXT
REGIONAL
•
Adresa
bilitatea scolii
depăşeşte
posibilităţile locale
spre cea regională
dar nu atinge
nivelul naţional
•
Context
ul regional rămâne
ancorat în
organizări pe
judeţe învecinate şi
mai puţin pe
regiuni propriuzise

• se prevede
o expansiune
economică pentru
domeniile
prioritare ale
regiunii
• depăşirea
limitelor locale şi
judeţene permite
extinderea pieţei
pentru care
calificările oferite
de liceu sunt
cerute

CONTEXT LOCAL
•
Scoala începe o politică
proprie la nivel curricular, dar şi la
nivelul resurselor şi al finanţării
•
descentralizarea se
manifestă ca delegare de autoritate
•
autonomia în plan local
sporeşte răspunderea scolii fără o
creştere substanţială a sprijinului
autorităţilor

• pe plan local, societăţile
comerciale asigură locuri de
muncă în special pentru ramurile
din industria uşoară şi agricultură
• este de aşteptat o extindere
a cererii pentru profesiile din
domeniul serviciilor

• scăderea generală a
populaţiei şcolare,
determinată în principal
demografic, dar şi de
politicile şcolare practicate
până în prezent
• diminuarea populaţiei
CONTEXTUL şcolare din învăţământul
profesional datorită orientării
SOCIAL
prioritare spre învăţământul
liceal teoretic
• orientarea crescândă a
absolvenţilor spre liceu.

• dezvoltarea
tehnologică favorizează
tehnologiile de vârf şi cele
implicate în dezvoltarea
serviciilor informatice şi de
comunicare
CONTEXTUL
• sunt promovate
TEHNOLOGIC programe de dotare a
unităţilor de învăţământ cu
calculatoare
• generalizarea
accesului la Internet
facilitează globalizarea,
depăşirea graniţelor locale şi
regionale

• apare
fenomenul de
abandon şcolar
zonal şi sectorial,
datorită scăderii şi
lipsei motivaţiei
pentru studii
• există
inegalităţi destul
de importante între
oferta de
şcolarizare pe plan
regional ceea ce
poate constitui o
oportunitate pentru
grupurile şcolare
profesionale
• contextul
regional nu are,
deocamdată, o
influenţă prea
mare în ceea ce
priveşte susţinerea
specială a
învăţământului în
procurarea
echipamentelor
pentru tehnologiile
de vârf

• creşterea abandonului
şcolar local datorită imposibilităţii
de a face naveta(sărăcie, lipsa
mijloacelor de transport în comun)
• crearea condiţiilor pentru
şcolarizarea populaţiei defavorizate
poate fi o oportunitate pentru
dezvoltarea şcolilor profesionale

• politica generală de dotare
cu calculatoare nu se regăseşte în
mod egal pe plan local, ceea ce
face ca multe unităţi şcolare să
rămână în urmă sub raport
tehnologic şi comunicaţional
• posibilităţile locale de
sprijin a şcolilor pentru dotări cu
tehnologii maxime sunt încă
reduse

ANALIZA SWOT
a) CURRICULUM
PUNCTE TARI
• Şcoala dispune de documente
curriculare oficiale: planuri-cadru, programe
şcolare, metodologii de aplicare a
programelor, ghiduri şi standarde de
evaluare.
• Preocupari în direcţia predării
cunoştinţelor prin introducerea softului
educaţional ;
OPORTUNITATI
• Majoritatea părinţilor colaborează cu
cadrele didactice în vederea procurării de
auxiliare.
• Oferta mare de auxiliare didactice
permite o selecţie riguroasă în vederea
achiziţionării
• Creşterea exigenţei părinţilor faţă de
serviciile pe care le oferă şcoala,
disponibilitatea acestora la colaborare

PUNCTE SLABE
• Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface în
totalitate nevoile educaţionale ale elevilor şi
nu constituie întotdeauna o activitate
atractivă pentru aceştia.

AMENINTARI
• Nu toţi elevii au posibilitatea să-şi
procure auxiliare şcolare;
• Starea fizică precară a manualelor la
unele obiecte.

b) RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
• Personal didactic titular calificat,
majoritatea cu gradul didactic I;
• Personal didactic auxiliar bine
pregatit la toate compartimentele;
• Personal nedidactic constiincios si
disciplinat;
• Interesul unor cadre didactice
pentru un învăţământ modern
• Elevi dotaţi pentru activitatea de
performanţă;
• Participarea cadrelor didactice la
cursuri de formare pe o tematica diversă;
• Cadrele didactice au abilităţi în
domeniul IT şi preocupări pentru
predarea lecţiilor asistată pe calculator.
• Relaţiile interpersonale (profesorelev, conducere-subalterni, profesoriprofesori, profesori-părinţi) existente
favorizează
crearea
unui
climat

PUNCTE SLABE
• Conservatorism în utilizarea metodelor
activ-participative de predare-învăţare-evaluare
la liceal;
• Blazarea şi rutina unor cadre didactice
privind organizarea lecţiilor, centrarea activităţii
didactice pe profesor, lipsa unor priceperi si
deprinderi de a lucra pe calculator
• Valorificarea insuficientă a datelor
obţinute în urma monitorizării şi controlului
activităţii didactice

educational deschis, stimulativ.
• Există o bună delimitare a
responsabilităţilor cadrelor didactice
(există comisii constituite pe diverse
probleme) precum şi o bună coordonare a
acestora.
• Ameliorarea conflictelor ivite prin
activitatea cabinetului psiho-pedagogic
OPORTUNITĂŢI
• Legislaţia
muncii
permite
angajarea de către şcoală a personalului
calificat
pentru
compartimentele
deficitare;
• Părinţi care solicită şi manifestă
interes pentru o pregătire de calitate;
• Varietatea cursurilor de formare si
perfectionare organizate de C.C.D.,
ONG, universităţi;
• Întâlniri frecvente de câte ori este
cazul între cadrele didactice şi părinţii
elevilor (lectoratele cu părinţii la nivelul
clasei, scolii, consultatiile);
• Existenta e-mail in scoala si
navigarea
pe
INTERNET
pentru
documentare;
• Metodisti ai ISJ Teleorman,
responsabili de cercuri pedagocice,
membrii ai Consiliului reprezentativ al
cadrelor didactice.

AMENINŢĂRI
• Fluctuaţia
personalului
didactic
suplinitor;
• Tendinta de scadere a numărului de
elevi.
• Creşterea numărului de elevi proveniţi
din familii emigrate în ţările UE;
• Lipsa de timp a părinţilor conduce la o
slabă implicare a familiei în viaţa şcolii.
• Mentalităţile -s-a creat obiceiul de a fugi
după note mari fără acoperire.

c) RESURSE MATERIALE
PUNCTE TARI
•
Şcoala dispune de un local amenajat
cu toate utilităţile necesare;
•
Şcoala
deţine
autorizaţie
de
funcţionare;
•
Baza materială bună în continuă
modernizare;
•
Şcoala dispune de o bază didactică
bună, înnoita permanent prin eforturi proprii,
de manuale, auxiliare didactice;
•
Conectarea la Internet
•
Menţinerea stării de funcţionare prin
activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice.
•
Starea buna a corpurilor de cladire si a
spatiilor scolare si incadrarea in normele de

PUNCTE SLABE
•
Lipsa unei evidenţe şi a unui control în
vederea recuperării pagubelor realizate de către elevi;
•
Unele cadre didactice nu îşi asumă
responsabilitatea gestionării şi întreţinerii bunurilor
din sala de clasă;
•
Lipsa unui proiect cu finanţare externă;
•
Utilizarea incorectă a utilităţilor de către elevi.
•
Realizări
insuficiente
de
venituri
extrabugetare din închirieri de spaţii, donaţii şi
sponsorizări;
•
Lipsa spațiului face ca laboratoarele și
cabinetele (fizica-chimie, biologie) să funcționeze ca
săli de clasă ;

igiena corespunzatoare ;
•
colaborarea buna cu PrimariaConsiliul Local privind fondurile de buget,
repartizarea si desfasurarea cheltuielilor in
functie de nevoi ;
•
scoala are sala de sport, vestiare,
biblioteca, teren de sport ;
OPORTUNITĂŢI
• Descentralizarea finanţării şi autonomia
instituţională permit o gestionare mai
eficientă a fondurilor;
• Solicitările de închiriere a spaţiilor
şcolare în condiţii avantajoase pentru şcoală;
• Alocarea de catre Primarie a fondurilor
financiare necesare în vederea asigurării de
condiţii materiale decente;
• Programe naţionale de dotări cu
material didactic pentru laboratoare şi sala de
sport şi cu carte şcolară pentru biblotecă.

AMENINTARI
•
Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de
nevoile şcolii.
•
Lipsa disciplinei conştiente în rândul
populaţiei şcolare de păstrare şi întreţinere a spaţiilor
şcolare ;
•
Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor existente ;
• Lipsa
sprijin
din
partea
Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea
problemelor materiale curente

d) RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT
PUNCTE TARI
• Colaborarea cu Primaria, Politia
municipului, Direcţia pentru Sănătate Publică,
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Grupul de
pompieri, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi,
Oficiu pentru protectia consumatorului;
• Relaţii de parteneriat cu grădiniţale şi
scolile din orasul Videle si imprejurimi;
•
OPORTUNITĂŢI
• Paletă largă de oferte pentru proiectele
de parteneriat;
• Lobby din partea părinţilor privind
realizările şi performanţele şcolii;
• Deshiderea
spre
colaborare
a
instituţiilor şi organizaţiilor din comunitatea
locală.
• Descentralizare
şi
autonomie
instituţională ;
• Existenta unor spaţii scolare care pot
fi închiriate (Săli de clasă, laboratoare, sala de
sport, etc.), în scopul obţinerii de fonduri
banesti.

PUNCTE SLABE
• Număr mic de proiecte de parteneriat cu şcoli
din ţară și din străinătate;
• Inconsecvenţa în promovarea imaginii şcolii în
comunitate.

AMENINŢĂRI
• Timpul limitat al părinţilor conduce la o slabă
implicare a acestora în viaţa şcolii;
• Perceperea eronată de către o parte a comunităţii
a problematicii vaste din activitatea şcolii.

CAPITOLUL 2. COMPONENTA STRATEGICĂ

2.1. Viziunea
"Nu zidurile fac o scoala, ci spiritul care domneste intr-insa."
•

Şcoala este locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări

şi unde fiecare persoană este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu idealuri şi valori
precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.
•

Avem ca prioritate maximizarea potenţialului tuturor elevilor pentru şcolarizarea de

mai târziu, pentru educaţia universitară, formarea lor profesională şi angajarea lor, dar şi
pentru calitatea vieţii în sine, astfel încât să poată contribui şi să se bucure de roadele
convieţuirii în cadrul unei societăţi cinstite, corecte, tolerante, onorabile, bine informate,
prospere şi fericite.
•

Liceul noastru este deschis pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia

noastră educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor.

2.2. Misiunea
Printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe
competenţele cerute de specificul societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o
înaltă ţinută profesională şi morală, dorim să formăm personalităţi umane complexe.
Liceul nostru va continua să-şi pregătească elevii – după cum o confirmă
îndelungata tradiţie a acestei instituţii – în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel
încât, la finalul anilor de şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţa
pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în
comunitate. Căutăm, prin activităţi de învăţare diferenţiată şi adecvată particularităţilor de
vârstă, intereselor şi nevoilor individuale, să punem în valoare potenţialul elevilor noştri,
să îi facem apţi de colaborare, competiţie şi performanţă. Elevii liceului nostru vor fi
consiliaţi pentru o corectă orientare şcolară şi profesională şi vor fi capabili să-şi urmeze
studiile în unităţile de învăţământ superior sau vor fi supravegheaţi pentru inserţia pe piaţa
muncii în acord cu pregătirea lor.
Fiecare dintre membrii colectivului nostru profesoral are menirea să-l formeze pe
tânăr în întreaga sa complexitate, nu doar prin cultivarea intelectului, căci a fi profesor nu
înseamnă doar a respecta legislaţia şcolară şi îndeplinirea cerinţelor din programă, ci şi a
forma armonios personalităţi umane prin:
• însuşirea temeinică acunoştinţelo rştiinţifice, avalorilor culturii naţionale;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

formarea capacităţilor intelectuale şi a atitudinilor proactive, a
disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice;
asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi
autoinstruirii pe durata întregiivieţi;
stimularea gândirii critice şi a creativităţii, a spiritului inovativ în orice
domeniu al cunoaşterii;
educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, al demnităţii şi al toleranţei;
promovarea transparenţei, a dialoguluişi a schimbului liber deopinii;
încurajarea iniţiativei şi a participării/implicării active, inclusiv în diferite
aspecte din viaţa comunităţiilocale;
cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi faţă devalorile moralcivice;
stimularea asumării responsabilităţii şi a puterii de decizie;
dezvoltarea echilibrată aspiritului de cooperare şi a celui de competiţie;
cultivarea respectului faţă de natură şi mediul înconjurător;
dezvoltarea armonioasă a individului, prin educaţia igienico-sanitară şi prin
practicarea sporturilor;
stimularea interesului faţă de viaţa şi tradiţiile comunităţii;
profesionalizarea tinerilor pentru desfăşurarea unor activităţi utile societăţii,
producătoare de bunuri materiale şi spirituale de înaltă calitate.

2.3. Ținte strategice
TINTA 1: Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei
de forţă de muncă si la aspiratiile elevilor privind propria lor cariera.
TINTA 2: Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării
mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare
experimentală şi generalizarea utilizării tehnicii de calcul în predare
TINTA 3 : Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, lucru ce va favoriza
aplicarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor şi
profesorilor într-un proces tot mai complex de formare continua scoala vizibila
TINTA 4: Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii
întregului colectiv al şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze plusvaloarea
la toate nivelurile de activitate.
TINTA 5: Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea si implicarea
elevilor, colaborarea cu factori educaţionali locali şi regionali, atragerea părinţilor, precum
şi prin fructificarea experienţei europene.

2.4. Opțiuni strategice
Opţiunile strategice enunţate derivă din misiunea unităţii noastre şcolare şi pun
accentul pe domeniile funcţionale:

a) Dezvoltarea si diversificarea curriculara
Se impun dimensiuni noi ce trebuie transpuse în sistemul curricular, după cum
urmează:
• Plasarea învăţării ca proces în centrul demersului didactic (deplasarea accentului de
la „ce ştie” elevul la ”ce ştie să facă” elevul)
• Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi aptitudini, prin dezvoltarea
competenţelor proprii rezolvării de probleme, precum şi prin folosirea strategiilor
activ participative
• Flexibilizarea ofertei de învăţare venite dinspre şcoală,acţiune ce va duce la trecerea
da la „o şcoală pentru toţi” la o „şcoală pentru fiecare”(se trece de la centrarea pe
conţinuturi la centrarea pe interesele şi nevoile elevului)
• Introducerea unor modalităţi noi de selectare a obiectivelor şi conţinuturilor,
conform principiului nu mult, ci bine
• Posibilitatea realizării unor trasee şcolare individualizate, motivate pentru
elev,orientate spre inovaţie şi împlinire personală.
Ţinând cont de toate acestea, iată principalele direcţii în vederea optimizării
procesului instructiv- educativ pe care le propunem:
• Corectarea tendinţelor unilaterale de înţelegere a proceselor de predare-învăţareevaluare, îmbunătăţirea calităţii curriculum-ului prin oferta şcolii, dar şi realizarea
calităţii în învăţământ, abordând lecţiile atât ca sistem cât şi ca partea sistemului.
• Proiectele curriculare ale şcolii trebuie să realizeze integrarea optimă a tinerilor în
societatea adulţilor.
• Şcoala să sprijine autoritatea locală în acţiunile menite să dezvolte un anumit
domeniu al activităţii socio-economice, şi anume în domeniul tehnologiei informatiei,
prin dezvoltarea de curriculum la decizia şcolii, unor cursuri postliceale, cursuri de
formare.
• Propunerea temelor de opţionale şi luarea deciziei asupra disciplinelor opţionale se va
face ţinând cont de resursele proprii, a intereselor elevilor şi părinţilor, a specificului
zonei şi nu în ultimul rând prin prisma specificului şcolii în comunitate.
• Identificarea elevilor capabili de performanţe, elaborarea programelor speciale de
pregătire ale acestora, asigurarea accesului larg al elevilor la concursuri, la
olimpiadele şcolare, simpozioane si sesiuni de comunicari stiintifice.
• Stimularea şi motivarea pozitivă pentru instruire şi formarea elevilor capabili de
performnata scolara (premii, evidenţieri, alte recompense precum şi introducerea unei
stări de emulaţie prin cointeresarea cadrelor didactice, în obţinerea performanţei).

• Stimularea participării şcolare şi a reducerii absenteismului la clasele a-XI-a, a-XII-a.
• Abordarea diferenţiată în procesul instructiv-educativ pentru a crea şanse egale
pentru toţi elevii
• Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale la elevi, într-un mediu multicultural,
munca în grup, adaptarea la situaţii schimbătoare.
• Creşterea responsabilităţilor elevilor şi al şcolii pentru calitatea şi finalităţile
procesului de educaţieîn şcoală, prin optimizarea activitatilor Consiliului Consultativ
al elevilor.
• Asigurarea unei orientari pentru cariera adecvate cerintei pietii de munca dar si
nivelului de pregatire scolara si a aptitudinilor elevilor.

b) Dezvoltarea resurselor umane
Pentru astabili strategia în vederea realizării acestui obiectiv,avem în vedere resursele
educaţionale de care dispune şcoala şi astfel, principalele acţiuni ce vor sta în atenţia noastră
pe perioada urmatorului an sunt:
• Informarea şi formarea corpului profesoral în domeniul tradiţiilor şi al culturii locale si
europene.
• Imbunatatirea stilului de comunicare profesor-profesor, profesor-elev, elev-elev.
• Asigurarea calităţii educaţiei, prin încadrare de personal didactic calificat cu
recunoastere profesionala si formarea continua a acestuia pentru racordarea la un
invatamint european.
• Vom acţiona pentru optimizarea managementului la nivelul şcolii, pentru trecerea de la
managementul cantităţii la cel al calităţii, prin racordarea activa si responsabila a
tuturor profesorilor, comisiilor metodice la tintele strategice propuse;
• Motivarea cadrelor didactice pentru formarea continuă.
• Cuantificarea serviciilor prevăzute în fişa postului pentru realizarea unei evaluări
corecte a activităţii. Acordarea calificativelor de FB cadrelor didactice trebuie făcută
cu discernământ şi având în vedere preocuparea permanentă a cadrului didactic de a fi
la curent cucercetările din domeniul teoriei învăţării, de a experimenta noi forme şi
metode de instruire,de a urmări comportamentul elevilor şi după absolvire.
c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
Este un lucru ştiut că unei instituţii de învăţământ îi sunt insuficiente resursele
materiale şi financiare alocate de la bugetul local şi că trebuie să caute extinderea şi
valorificarea oricăror resurse extrabugetare.
În acest sens, nepropunem următoarele:
• Creşterea veniturilor proprii prin închirierea de sali de clasa si a sălii de sport.
• Cresterea veniturilor proprii prin inchirirea unor spatii din curtea scolii;

•
•

Obtinerea de venituri din activitati de formare/recalificare in domeniul informational;
Consolidarea şi creşterea gradului de implicare a şcolii şi a întregului personal în
programe europene.

d) Dezvoltarea relaţiilor comunitare
În condiţiile sporirii considerabile a autonomiei şcolii, parteneriatul educaţional
devine un instrument esenţial al activităţii manageriale.
Pentru atragerea şi sensibilizarea diferitelor categorii şi instituţii în sfera
parteneriatului educaţional, vom acţiona în următoareledirecţii:
•
Atragerea familiei, ca principal partener al şcolii prin transformarea comitetelor
depărinţi în structuri active şi dinamice care îşi pot asuma rolul de interfaţă dintre
şcoală şi părinţi.
•
Ameliorarea modalităţilor de informare a părinţilor prin organizarea periodică a
lectoratelor cu părinţii având tematici de interes comun şi prin organizarea unor
activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat.
•
Atragerea autorităţii locale în elaborarea unor programe cu privire la nevoile de
educaţie ale comunităţii.
•
Sensibilizarea şi ameliorarea modalităţilor de informare adresate autorităţii locale,
pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă şcoala(resurse materiale,
fonduri, obţinerea unor resurse financiare extrabugetare).
•
Asigurarea participării reprezentanţilor autorităţii locale la întâlniri cu personalul
şcolii, elevii, părinţii elevilor, reprezentanţi ai altor instituţii comunitare.
•
În vederea realizării unui echilibru între cererea şi oferta educaţională, se impune
informarea, atragerea şi sensibilizarea agenţilor economici care pot avea un impact
semnificativ, din perspectiva dezvoltării personale a elevilor şi a inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor.
•
Conceperea şi valorificarea unor proiecte în regim de parteneriat cu agenţii
economici, prin identificarea nevoilor concrete şi cererii de educaţie la nivelul
partenerilor şi prin precizarea finalităţilor comune care pot sta la baza
parteneriatului.
•
Atragerea diverselor instituţii (Direcţia de sănătate,
Poliţie,Pompieri,AJOFM,etc.)pentru derularea unoractivităţi cum ar fi : consiliere şi
orientare profesională, consilierea părinţilor şi educaţia familiei, sensibilizarea
opiniei publice faţă de educaţie şi problemele şcolii.
•
Promovarea ofertei educaţionale în rândul comunităţii, motivarea acesteia pentru a
sprijini material şcoala, câtşicrearea de oportunităţi pentru integrarea absolvenţilor
în mediul de afaceri.

2.5. Modalități de monitorizare / evaluare
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de
activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor
la un moment dat.
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în
analiza managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă
cărora ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice,
comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.
Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a
descriptorilor stabiliţi.

PLAN OPERATIONAL PENTRU ATINGEREA TINTELOR
STRATEGICE

TINTA 1: . Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei de forţă de muncă si la aspiratiile

elevilor privind propria lor cariera.
Obiectiv: Dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbările sociale şi de pe piaţa muncii din perspectiva integrării in UE şi a reform ei educaţionale
Acţiunea 1: Asigurarea complementaritatii cu trunchiul comun si diversificarea ofertei educationale, adecvate bazei didactice a şcolii si specificului
liceului
Scop: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii , la aptitudinele si nevoile elevilor
Mecanisme de asigurare a calitatii:
• Evaluarea programelor optionale , a activitatilor educative
• Monitorizarea activitatilor educative/ extrascolare si a orelor de curs optional
• Identificarea nevoilor de eficientizare a orelor de curs optional, a activitatilor educative prin mijloace de invatamint moderne, care sa asigure
aplicabilitate practica, modelare experimentala
• Aplicarea de chestionare elevilor pentru a masura gradul de atractivitate si eficienta
• Realizarea de proiecte de valorificare a rezultatelor/produselor activitatilor
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi pregătirea de absolvenţi direct angaj abili şi imediat productivi, sa
contribuie la dezvoltarea maxima a potentialului intelectual si artistic, sa vina in intimpinarea nevoilor de formare a adult ilor in domeniul economic si
tehnologic . Descreşterea alerta a ofertei de locuri de muncă necalificată sau slab calificată, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, diseminarea şi
punerea în practică a noilor curente economice/tehnologice, cer din partea şcolii o din ce în ce mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare şi obţinerea
unui nivel ridicat de educaţie şi formare a viitoarei forţe de muncă.
Acţiuni pentru
atingerea
obiectivului: (Ce
anume trebuie să se
întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Termen

Indicatori de
performanta

Responsabilităţi

Parteneri

Resurse

Asigurarea
continuitatii
profilului liceului

Mentinerea a 9 clase
pe fiecare nivel
Infiintarea unei clase de
invatamant profesional

Creșterea procentului
de promovabilitate la
bacalaureat

Creșterea cu 10% a
procentului de
promovabilitate

Realizarea unei oferte
educaţionale
complexe adaptată
cerinţelor comunităţii
locale si tehnologiei
de actualitate , bazei
materiale de care
dispune şcoala

10 optionale
Rezultatele elevilor de
la orele de cursuri
optionale vor fi
valorificate in proiecte
de parteneriat
educational, in activitati
de promovare a
imaginii scolii

Mediatizarea
permanentă a ofertei
educaţionale a şcolii

300 de broşuri, pliante
cuprinzând
oferta
şcolii, care vor fi
împărţite elevilor de
gimnaziu
3 anunturi in massmedia locala

Iunie- august

Planul de
şcolarizare
realizat 100%

Director

ISJ, MECTS

Bugetul local

50% procent de
promovabilitate

Director
Director adjunct
Cadre didactice

Cadre didactice
Elevi
Parinți

Bugetul local

100% plaja de
optionale
acoperita

Director
Director adjunct
Responsabil
comisia de
proiecte si
dezvoltare
institutionala

Consiliul de
Administraţie
Consiliul
profesoral

realizat 100%

Şcolile generale
din zonă
Mass-media
locala

Avizarea de catre
Dir. adj.
ISJ a
propunerilor de
optionale

Consiliul
Elevilor
Consiliul pentru
Curriculum

Planul de
şcolarizare

Responsabil
departamentul de
marketing

Bugetul Local

Bugetul local
Venituri
Extrabugetare

2 emisiuni televizate
Elaborarea
proiectului de
Curriculum al şcolii,
în corelaţie cu
interesele elevilor

1 Proiect de curriculum
3 Pachete de discipline
pţionale

Bugetul Local

Elaborarea
proiectului
activităţilor şcolare

Proiect de activităţi
care să cuprindă minim
5 activităţi de consiliere
pentru cariera, 2
activitati de protejare a
ediului inconjurator, 3
activitati de promovare
a preocuparilor artistice
ale elevilor

Realizarea 100 % a
proiectului propus

Consilierul
Educativ

Consiliul
Elevilor
Comitetul
Reprezentativ al
părinţilor

Bugetul Local

TINTA 1: Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei de forţă de muncă si la aspiratiile

elevilor privind propria lor cariera
Acţiunea 2. Realizarea unei reţele de consiliere şi orientare în carieră a viitorilor absolvenţi
Obiectiv: Consilierea şi orientarea în carieră a elevilor în scopul conştientizării valorii personale pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea capacităţii
de integrare activă în viata economica si in grupuri sociale diferite(familie, mediu profesional, prieteni)
Scop: Creşterea aptitudinilor antreprenoriale la 20% dintre elevi
Mecanisme de asigurare a calitatii:
• Aplicarea fisei de evaluare anuala a activitatii dirigintilor
• Monitorizarea respectarii planului managerial al consilierului educativ
• Aplicarea fisei de evaluare personalizata a psihologului scolii
• Diseminarea raportului de activitate a comisiei dirigintilor
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Aspiratiile absolventului sunt de a avea un loc de munca platit bine , cu recunoastere profesionala si facilitati de a se desavirsi profesional , social.
Similar funcţionează şi o altă realitate: nu este suficientă şcolarizarea pentru ca tânărul absolvent să beneficieze de oferta pieţei muncii. Şcoala
trebuie să acţioneze activ pentru conturarea aspiraţiilor profesionale ale elevilor şi pentru a-i pregăti pe aceştia în vederea adaptării la piaţa muncii
şi schimbările sociale.

Acţiuni pentru
atingerea
obiectivului: (Ce
anume trebuie să se
întâmple?)

Familiarizarea elevilor cu
metode de autocunoaştere
a potenţialului propriu şi
formare a unor abilităţi
specifice conomiei de
piaţă, adaptate la cerinţele
comunităţii

Rezultate
aşteptate

Termen

Indicatori de
performanta

Responsabilităţi

Parteneri

Resurse

Consilierul
educativ

CJRAE, CCD, ISJ
Comisia diriginţi
psihopedagog

Bugetul
local

Consilierul cu
probleme
educative şcolare
şi extraşcolare

CJRAE, CCD

Finanţare

psihopedagog

extrabuget

(măsurabile)

Implicarea activa
in viata educativa,
extrascolara si a
comunitatii locale
a elevilor

Intensificarea activităţii
Identificarea si
Cabinetului de consiliere stoparea
si orientare profesională
problemelor
comportamentale
si de integrare
sociala ( in
clasa, in scoala, in
familie)

25% din orele
de dirigenţie
cuprinzând
exerciţii de
autocunoaştere
şi inter-evaluare
creşterea cu 30
% a nr. de
şedinţe de grup
de consiliere
pentru cariera
Creşterea cu 50
% a numărului
elevilor care
beneficiază de
asistenţă în
cadrul
Cabinetului de
Consiliere
profesională

ară

Menţinerea si dezvoltarea

Minim 5 întâlniri

35% din

Consilierul cu

Universităţile din

Finanţare

relaţiilor de colaborare cu
instituţiile de învăţământ
superior şi organizarea
unor
întâlniri periodice între
elevi

anuale cu cadre
didactice
universitare
pentru prezentarea
celor mai bune
oferte educaţionale

Absolventi
devin studenti

probleme
educative şcolare
şi extraşcolare
institutionala
Responsabilul
comisiei de

zonă

extrabuget

Elevii

ară

şi universitari

universitare din

proiecte si

zonă

dezvoltare

TINTA 1: Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei de forţă de muncă si la aspiratiile

elevilor privind propria lor cariera
Acţiunea 3: Proiectarea , organizarea şi monitorizarea demersului didactic în acord cu standardele de calitate
Obiectiv: Asigurarea calităţii demersului didactic in vederea realizarii de performante scolare deosebite
Mecanisme de asigurare a calitatii:
• monitorizarea activitatilor din planul de activitati a comisiei pentru performanta scolara
• diseminarea raportuuil de activitate a comisiei pentru performata scolara
• elaborarea si aplicarea standardelor de evaluare centrate pe plusvaloare la toate disciplinele de studiu
Scop: Creşterea performantelor scolare la nivel judetean si la nivel national
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Se impune un altfel de management al performantei elevilor, care sa conduca la o pregatire mai eficienta, la valorizarea capacit atilor intelectuale atat a
elevilor cat si a cadrelor didactice.
Acţiuni pentru
Atingerea
obiectivului: (Ce
anume trebuie să se
întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Termen

Indicatori de
performanta

Responsabilităţi

Parteneri

Resurse

Elaborarea unui
program de sustinere
si pregatire a
elevilor capabili de
performanta scolara

Realizarea unui
"minicentru de
Excelenta" la nivelul
unității pentru
disciplinele de studiu:
informatica, TIC,
matematica, fizica,
chimie

3% dintre elevi

Director adjunct

Comitetul

Bugetul local

participa la
minicentru de

Responsabili
comisii metodice

reprezentativ
al parintilor

Venituri extrabugetare

Asigurarea
transportului pentru
elevii care participă la
concursuri
si
olimpiade

Cresterea cu 3% a
numarului de elevi
participanti
la
concursuri si olimpiade

Cresterea cu 1% a

Acordarea de premii
elevilor
care
au
obtinut premii si
mentiuni
la
concursuri
si
olimpiade
Abordarea unor
strategii
didactice diferenţiate

exceleta

Profesorii de
matematica,
informatica,
fizica, chimie
Comitetul

Sponsorizari, venituri

numarului de
premii si mentiuni
la nivel national

reprezentativ
al parintilor
Consiliul local

extrabugetare

Premierea elevilor care
au obtinut premii la
olimpiadele scolare
si la concursuri
nationale

Cresterea numarului Director
de premii si
mentiuni
la nivel national,
si la nivel judetean

Agenti economici

Sponsorizari

Materiale didactice
specifice pentru
laboratoarele de fizica,
chimie ;

2 table interactive,
cite 2 pachete de
softuri educationale

Resp. comisie

ISJ; Agenti

perfecţionare

economici

20% dintre elevi

Director adjunct

Consiliul elevilor

Elaborarea unor
Contorizarea
standarde de evaluare
progresului elevilor, a
/ apreciere care sa demersului didactic, si
aiba in centrul sau imbunatatirea
elevul si plusvaloarea lor
adaugata

isi vor imbunatati
performantele
scolare

Director

Comitetul
reprezentativ
al parintilor

Consiliul
profesoral

Buget local

Buget local

Asigurarea securitatii
elevilor si
profesorilor in
scoala, a bazei
materiale.

Extinderea sistemului de
supraveghere video
intoate cladirile si in
curte. Refacerea cailor
de acces in liceu

2 sisteme de

Director

supraveghere
Gard imprejmuitor

Consiliul local

Buget local

Agenti economici
Comitetul de
parinti

Venituri proprii

TINTA 2: Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui

învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare experimentală şi generalizarea utilizării tehnicii de calcul în predare
Actiunea 1: Realizarea unor pirghii pe termen mediu si lung pentru obtinerea de venituri.
Obiectiv: Diversificarea modalitatilor de obtinere a veniturilor.
Mecanisme de asigurare a calitatii:
• Respectarea protocoalelor de inchiriere
• Respectarea planului de buget al Liceului Teoretic Videle
• Efectuarea de intilniri de lucru bilunare in cadrul comisiei de proiecte si dezvoltare institutionala
Scop; Cresterea bugetului unitatii scolare.
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Bugetul unei unitati scolare este esential in dezvoltarea unor politici educationale centrate pe aspiratiile si aptitudinele elevilor versus
provocarile economico –sociale de pe piata muncii din tara si din Europa. Misiunea conducerii unitatii scolare este de a-si dezvolta pirghii de obtinere
a unor venituri extrabugetare /proprii constant pe o perioada lunga de timp. Realizand acest lucru se vor putea elabora si aplica strategii de dezvoltare
pe termen mediu si lung a unitatii scolare.
Rezultate
Acţiuni pentru
Atingerea obiectivului: (Ce aşteptate
anume trebuie să se întâmple?) (măsurabile)

Termen Indicatori de

Inchirirea unor spatii nedidactice
unor agenti economici

anual

Responsabilităţi

Parteneri

Resurse

Director

Agenti economici

Chirii
chioscuri

performanta
Cresterea cu 10% a
fondurilor

Dimensionarea activitatii
colegiului ca furnizor de formare
in tehnologia informatiei

anual

100% obtinerea

Director

ISJ

MedC, Unitati

scolare din judet
Agenti economici
Entitati locale

fondurilor prin servicii
de formare

Plata
servicii

TINTA 2: Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ
modern, de calitate, bazat pe modelare experimentală şi generalizarea utilizării tehnicii de calcul în predare
Actiunea 2:Modernizarea si dezvoltarea bazei materiale
Obiectiv: Adaptarea procesului didactic la noile cerinţe de comunicare şi informare
Mecanisme de asigurare a calitatii:
• Realizarea unor intilniri de lucru bilunare in cadrul comisiei de proiecte si dezvoltare institutionala
• Aplicarea fisei de evaluare a cadrelor didactice
• Achizitionarea de soft-uri educationale identificate ca necesare
Scop: Generalizarea utilizării calculatorului în cadrul procesului didactic
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Societatea informaţională produce schimbări fundamentale în existenţa colectivă şi individuală. Rolul sistemului educaţional este acela de a
forma o nouă cultură a educaţiei şi comunicării tot atât de necesară unui cetăţean european ca şi cultura civică. Pentru ca noile tehnologii să
aducă un beneficiu complet educaţiei, şcoala trebuie să-şi lărgească viziunea managerială, să formeze cadrele didactice şi să fie pregătită pentru a
putea implementa şi utiliza adecvat tehnologiile multimedia. Implementarea acestei strategii cere ca profesorii să fie pregătiţi în acest domeniu şi
să-şi schimbe optica de predare şi modul de interacţiune cu elevii.
Acţiuni
pentru
Atingerea Rezultate aşteptate
obiectivului: (Ce anume trebuie (măsurabile)
să se întâmple?)

Termen

Indicatori de
performanta

Responsabilităţi

Parteneri

Resurse

Cadrele didactice vor beneficia de
pregătire TIC şi vor fi instruite
pentru
utilizarea
softurilor
educaţionale în procesul didactic

Cat mai multe din orele
de curs vor fi realizate in
AEL sau utilizand
alte soft-uri educationale

Cresterea
Informatician
numarului de ore
care
utilizeaza
soft-uri
educationale

CCD
ISJ
Catedra de
informatică

Venituri

Facilitarea realizarii orelor AEL
sau care utilizeaza soft-uri
educationale pentru disciplinele
de studiu din alta arie curriculara
decat „Tehnologia informatiei”

Realizarea unui cabinet
multimedia de care sa
beneficieze
toate
disciplinele de studiu in
afara celor din aria
curriculara Tehnologii

Cresterea

Consiliul

Venituri

local

externe

Director

numarului de ore
care
utilizeaza
soft-uri
educationale

proprii

ISJ

Utilizarea soft-urilor educaţionale soft-uri educationale cu

Cresterea

în cadrul lecţiilor

numarului de ore metodice
care utilizeaza
Responsabil
comisia de
soft-uri
perfectionare
educationale

Agenti
economici

extrabuge
tare

Asigurarea modelarii
Achiziţionarea
a
3
experimentale la orele de fizica, Calculatoare pentru
chimie , biologie
laboratoarle de fizica,
chimie, biologie
Achizitionarea a 2 table
interactive

Cresterea

ISJ, Agenţi

Buget

economici
Comisia de
proiecte si
dezvoltare
institutionala

local
Venituri
extrabuge
tare

Multiplicarea

100% toti

ISJ

Buget

canalelor

de Realizarea unei baze de

comunicare şi a noii forme de date pentru ca elevii şi
socializare
părinţii să poată avea
acces la situaţia şcolară şi
de pe Internet

Resp.

comisii ISJ

Director

numarului de ore
care utilizeaza
soft-uri
educationale

elevii cuprinsi

Informatician

Venituri

local

Mediatizarea imaginii

Îmbunătăţirea

şcolii utilizând noile
tehnologii de informare şi
comunicare

Web a şcolii , crearea
unui forum de discutii
pentru elevi

paginii permanent

Cresterea gradului Informatician
de accesare
paginii web
liceului

ISJ

a
a

Buget
local

TINTA 3 : Transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă, lucru ce va favoriza aplicarea didacticii moderne cu accent pe
dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor şi profesorilor într-un proces tot mai complex de formare continua
Obiectiv: Valorificarea potenţialului educativ al disciplinelor predate stimulând participarea activă şi implicarea afectivă a elevului în
procesul învăţării
Mecanisme de asigurare a calitatii;
• Elaborarea si respectarea graficuuil de asistente/interasistente la ore
• Aplicarea/discutarea demersului didactic dupa fise de evaluare
• Planificarea si realizarea unor activitati de formare pe teme date la nivelul unitatii scolare
Scop: Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor - elev pentru crearea unui climat favorabil obţinerii performanţelor
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Calitatea activităţii didactice în şcoală este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative asupra elevilor şi de a evita acele situaţii în care
învăţarea devine un proces de memorare a răspunsurilor date unor întrebări, pe care elevii înşişi nu şi le-au pus niciodată. Dezvoltarea metodelor activparticipative, multiplicarea canalelor de informatie, standardizarea evaluarii luand in calcul plusvaloarea, dezvoltarea teoriei inteligentilelor multiple sunt
citeva premise pentru valorificarea maxima a potentialului intelectual si a aptitudinilor elevilor.
Acţiuni

pentru Atingerea

obiectivului:

(Ce

Rezultate aşteptate

anume (măsurabile)

trebuie să se întâmple?)

Termen

Indicatori de
performanta

Responsabilităţi

Parteneri

Resurse

Informarea permanentă a
Personalului didactic privind
noile abordări conceptuale ale
reformei şi ale curriculumului naţional
Stimularea

şi

- Şedinţe de informare
organizate lunar
- avizier cu noutăţile apărute
- baza de date cu noutăţile în
domeniu apărute

încurajarea Min 5 Burse, şi 10 premii

elevilor pentru participarea la
acordate
concursuri, cercuri ştiinţifice, deosebite
etc.
Accesarea unor programe de
formare continua la nivel
national / european in
concordanta cu politicele
educationale ale scolii

pentru

rezultate

20 profesori participanti la
cursuri de formare pe JUNIOR
ACHIEVEMENT

100% informati

Director

ISJ, CCD

tot personalul
scolii

Buget local

Profesori
formatori/
formati

Cresterea
numarului
premiilor si
mentiunilor la
nivel judetean

Comisia

concursuri şcolare

economici
Comitetul
părinţilor

extrabugetare

profesori

Director adjunct

ISJ, CCD,

Finantare

Fundatia
Junior
Achievement

externa
Buget local
Venituri
proprii

formati

pentru Agenţi

Venituri

TINTA 4: Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al şcolii care să evidenţieze,

să promoveze şi să stimuleze plusvaloarea la toate nivelurile de activitate.
Obiectiv: Încurajarea cadrelor didactice de a-si îmbunătăţi cunoştinţele si competentele de predare- invatare- evaluare in domeniul ales sau
transcurricular, de asi
lărgi orizontul de cunoaştere si înţelegere a educaţiei şcolare si de a conştientiza importanta dimensiunii europene a muncii lor

Mecanisme de asigurare a calitatii:
• elaborarea si aplicarea de standarde educationale axate pe plusvaloare adaugata la toate disciplinele de studiu
• utilizarea caietului de evaluare formativa a elevilor
• planificarea si realizarea orelor de interasistenta in cadrul aceleasi arii curriculare
Scop: Implicarea activă a 70%din cadrele didactice în activităţi de perfecţionare: grade didactice, cursuri post-universitare, conferinţe, sesiuni de
comunicări ştiinţifice, doctorate, cursuri de formare, etc. în raport cu tendinţele de dezvoltare personală şi ale şcolii.
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Proiectarea unui învăţământ modern şi eficient presupune o foarte bună pregătire profesională a cadrelor didactice acestea trebuie să-şi actualizeze mereu
informaţiile deoarece, pentru a asigura lumii de mâine cunoştinţele şi deprinderile necesare profesorii trebuie să ră spundă de furnizarea şi
dezvoltarea conţinutului informaţional adecvat şi în plus să fie capabili să gestioneze situaţiile tipice, să stăpânească met ode de cunoaştere şi dezvoltare
personală.
Dobândirea profesionalismului pentru fiecare angajat al sistemului educaţional depinde forte mult de dorinţa şi motivaţia celui în cauză de a accede la
un statut de recunoaştere a competenţelor sale, fiind implicat mai ales efortul personal de perfecţionare şi autodepăşire.
Acţiuni pentru atingerea

Rezultate aşteptate

obiectivului: (Ce anume (măsurabile)

Termen Indicatori de
performanta

Responsabilităţi

Parteneri

Resurse

100% toate cadrele
Responsabil
didactice participa la o comisie
forma de perfectionare
formare continuă

CCD, ISJ.

-

trebuie să se întâmple?)
Prezentarea permanentă a
ofertelor de formare
continuă apărute

Absolvirea de câte fiecare
cadru didactic a minim unei
forme de perfectionare

Universităţi

Folosirea permanentă a

Cat mai multe cadre didactice

Cresterea numarului de Responsabil

noilor tehnologii

or utiliza calculatorul şi

ore care utilizeaza softuri catedra

informaţionale şi de

Internetul. Asigurarea accesului

educationale

comunicare

elevilor şi cadrelor didactice la

CCD, ISJ

Buget local

informatică

Internet min 2 ore/ săpt.

TINTA 5: Dezvoltarea unui parteneriat educativ eficient prin consultarea si implicarea elevilor, colaborarea cu factori

educaţionali locali şi regionali, atragerea părinţilor, precum şi prin fructificarea experienţei europene.
Obiectiv: Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor acesteia
Mecanisme de asigurare a calitatii:
• elaborarea si aplicarea planuuil de marketing al scolii
• monitorizarea activitatii comisiei de proiecte si dezvoltare institutionala
• realizarea acordului de parteneriat intre parinti/familie si scoala
Scop: Implicarea activă si reala a parinților, a comunitatii locale in activitatile derulate la nivelul scolii, o colaborare si o comunicare permanenta, un
parteneriat viabil
Context: (Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire)
Constituită ca un sistem deschis şcoala trebuie să răspundă necesităţilor sociale, exigenţelor comunităţii din care face parte, să dezvolte şi să menţină
legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile. Managementul relaţional consideră partenerii educaţionali drept o soluţie optimă pentru problemele cu care
se confruntă învăţământul.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
obiectivului: (Ce anume (măsurabile)
trebuie să se întâmple?)

Termen Indicatori de
performanta

Responsabilităţi

Parteneri

Resurse

Formarea şi motivarea
Program de consultanţă
personalului şcolii pentru
acordat de diriginţi părinţilor promovarea unei atitudini
min 1 oră/ săpt. pentru fiecare
deschise faţă de comunitate
diriginte.

Redimensionarea
parteneriatului şcoală
– părinte – elev, bazat
pe spiritul cooperant,
pragmatic, deschis
spre ceea ce înseamnă
valoare/plusvaloare;

Implicarea a cator mai multi
părinţi în activităţi
extracurriculare: participarea
la serbări festive, în rezolvarea
problemelor administrative
gospodăreşti la nivelul şcolii
Participarea la alcătuirea
ofertei educaţionale

Cresterea

Consilier educativ

Consilier educativ

Fonduri

gradului

Preşedintele
Comitetului
Reprezentativ al
Părinţilor

Preşedintele
Comitetului
Reprezentativ al
Părinţilor

extrabugetare

Consilier educativ

Comitetul

Fonduri

Reprezentativ

extrabugetare

de consultanta
pentru parinti

al Părinţilor

