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PLAN MANAGERIAL
ANUL ŞCOLAR 2015-2016
I. CADRUL GENERAL DE ACTIVITATE
Conceperea şi proiectarea activităţii generale de învăţământ, la nivelul unităţii şcolare pentru anul şcolar 2015–2016 a avut în vedere următoarele
aspecte cu caracter de orientare şi fundamentare a managementului de ansamblu al instituţiei, a politicilor şi programelor prioritare
VIZIUNEA
Ne propunem să rămânem una din şcolile de prestigiu din judeţul Hunedoara, să asigurăm egalitatea şanselor la educaţie tuturor elevilor, să
obţinem rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi să asigurăm ancorarea şcolii în comunitatea locală şi europeană.
MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE
Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” trebuie să continue elementele de valoare ale unei tradiţii de renume, să promoveze o schimbare adaptată
cerinţelor de integrare europeană, o educaţie de calitate, eficientă, bazată pe dezvoltarea personală şi socială a elevilor. Şcoala noastră trebuie să cultive
nevoia de performanţă prin identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor individuale ale fiecărui elev pentru a-i face capabili să-şi aleagă
viitorul şi să se adapteze unei societăţi dinamice, în schimbare; sunt necesare asigurarea uni climat de siguranţă, încurajarea cooperării, a autonomiei şi
afirmării individuale, responsabilităţii, disciplinei şi valorilor democratice printr-un parteneriat activ cu părinţii şi comunitatea. Climatul educaţional al
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şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperare şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să
susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de sanse prin educaţie.
II.1. ACTE NORMATIVE
 Legea nr. 1/2011 - Legea educatiei nationale


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



Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;



Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;



Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012



ORDIN Nr. 5218 din 29 august 2011 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2012



ORDIN Nr. 5220 din 29 august 2011privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012
- 2013



Ordinul 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţa pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar;



ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar



Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la
reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.



ORDIN Nr. 5565 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare
gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
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Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2015-2016

III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

ANALIZA SWOT
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PUNCTE TARI (Strengths)
 Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curriculumului şi îşi

PUNCTE SLABE (Weaknesses)


Monitorizarea şi evaluarea permanentă a performanţei şcolare

adaptează strategiile de predare învăţare în funcţie de standardele de

este realizată parţial şi lipsa implementarii imediate a măsurilor

pregătire profesională, nevoile elevilor, rezultatele la testele iniţiale şi

de îmbunătăţire a rezultatelor învăţării;

de progresul elevilor.



 Conceperea şi dozarea conţinuturilor şi a modurilor de

realizat permanent şi nu este suficient utilizat pentru

organizare a învăţării se face astfel încât elevii să fie angajaţi în eforturi
cu valoare formativă care să se asocieze cu interesul de a învăţa

îmbunătăţirea activităţii;


 Cadrele didactice au colaborat în alegerea manualelor
alternative, culegeri de texte, de exerciţii şi probleme, atlase, în funcţie

Insuficienta implicare a elevilor în asumarea propriul proces de
invatare, în evaluarea progresului pe care îl realizează;



de filieră, profil şi colectivele de elevi ale claselor;
 Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei atmosfere generale

Feed-back-ul din partea elevilor şi a factorilor interesaţi nu este

Multiplicarea cazurilor de violenţă fizică şi verbala a elevilor,
manifestare a unor comportamente deviante;



Monitorizarea, controlul şi evaluarea scazuta a activitatii unor

de securitate şi încredere în clasă, de încurajarea succeselor fiecărui

compartimente şi comisii, conform Planului de îndrumare şi

elev, de crearea unui flux de simpatie între profesor şi elev;

control, in vederea respectării standardelor de calitate.

 Majoritatea profesorilor folosesc metode adecvate pentru a



Insuficientă monitorizare a activităţii didactice a cadrelor

construi secvenţe instructive bazate pe logica obiectivă a disciplinei, a

didactice care utilizează strategii didactice centrate pe elev şi pe

trezi interesul elevilor şi a stimula performanţele, a crea o atmosferă

rezultate

prielnică studiului, a doza dificultăţile pentru a putea dezvolta strategii
de rezolvare a problemelor ;
 90% dintre profesori folosesc metode alternative de evaluare,
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Slaba implementare, monitorizare, analiză şi îmbunătăţire a
procedurilor sistematice de revizuire a predării şi învăţării şi de
îmbunătăţire a rezultatelor elevilor;

INSPECTORATUL
ȘCOLAR JUDEȚEAN
HUNEDOARA

COLEGIUL NAŢIONAL “AUREL VLAICU”
ORĂŞTIE, STR.G.LAZĂR, NR.8, COD 335700

e-mail: secretariat@colegiulavlaicu.ro
http://www.colegiulavlaicu.ro
telefon/fax:0254241196

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stabilite la nivelul fiecărei catedre, urmărind promovarea egalităţii



Slaba implicare a părinţilor în procesul educaţional

şanselor şi evitarea unor atitudini discriminatorii;



Incoerența și dezvoltarea direcțiilor de studiu pentru alegerea

 Există o preocupare a cadrelor didactice pentru formarea
continuă prin obţinerea gradelor didactice şi prin participarea la cursuri
de formare derulate la nivel local, naţional şi european,

activităţi

unei profesiuni de către elevi;


Alegerea majoritară a elevilor de la specializarea matematicăinformatică de a susține a biologia la a treia probă la

metodice la nivelul şcolii şi judeţului

bacalaureat în locul informaticii sau a fizicii care s-ar dovedi

- Derularea unui număr ridicat de proiecte educaţionale

mult mai utile în viitor;

- Plan de şcolarizare realizat 100% la ciclul liceal
- plan de îmbunătăţire realizat pentru punctele slabe considerate
prioritare la nivelul şcolii
- rezultate şcolare şi rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare bune
şi foarte bune (sursa:situaţiile statistice, diplome);
- promovarea imaginii şcolii la nivel local, naţional,european prin
activităţi specifice (întâlniri specifice, materiale informative, site -ul
şcolii, colaborarea cu profesori din şcoli din UE etc. (sursa: produse
finale de proiect, Cartea de onoare a şcoli, panouri informative etc.)

OPORTUNITĂŢI (Opportunities)
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- unitatea şcolară este singura din localitate care prezintă o ofertă



educaţională teoretică

ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an;

- existenţa diverselor materiale cu caracter metodic elaborate de CCD;



-dezvoltarea învăţămantului universitar de stat si particular;

scăzut de angajare a absolvenţilor;

- informatizarea societăţii



- susţinerea materială şi financiară a unităţii şcolare de către Consiliul

profesională;

Local şi administraţia locală prin dezvoltarea activităţii de colaborare şi



parteneriat;

necesită calificare profesională;

- posibilitatea accesării fondurilor europene pe bază de proiecte şi



programe finanţate;

bazată pe idei preconcepute;

-

creşterea

autonomiei

instituţionale,

aplicarea

principiilor



scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită scăderii
scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă cu potenţial
dezinteres manifestat de elevi pentru educaţie şi formare
migraţia tinerilor spre un loc de muncă din ţări UE care nu
orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial,
resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea materială, pentru

descentralizării instituţionale .

motivarea şi stimularea personalului didactic;

- implicarea activă a comunităţii locale în viaţa şcolii;



- creşterea ofertei de formare continuă internă şi externă a personalului
didactic şi auxiliar.
- unitatea şcolară dispune de un număr ridicat de metodişti ISJ,
profesori formatori
-rezultatele la examenele naționale sunt cele mai bune din zona Orăștie
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Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare
Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice şi oferta de educaţie şi formare profesională .
Analiza demografică indică scădere a populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de vârstă, însoţită de îmbătrânirea populaţiei.
Pe baza acestor concluzii, sunt identificate priorităţi la nivelul unităţii şcolare 2015-2016:
 Creşterea
calităţii
procesului
de
predare-învăţare-evaluare, a
serviciilor
educaţionale
(curriculare
şi
extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională;
 Formarea continuă şi perfecţionarea profesională a personalului didactic Creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode
activ - participative-formative (învăţarea centrată pe elev, învăţare centrată pe competenţe, învăţare incluzivă etc).
 Asigurarea unui management eficient a echipei manageriale din şcolă (director, director adjunct, membri ai Consiliului de
Administraţie), dezvoltarea managementului în perspectiva asigurării autonomiei instituţionale şi descentralizării sistemului educaţional
 Adaptarea ofertei educaţionale în funcţie de cerinţe
 Asigurarea şanselor egale în educaţie
 Deschiderea şcolii către comunitate, dezvoltarea colaborării şi parteneriatului în plan intern şi internaţional.
 Implicarea unităţii şcolare în accesarea de fonduri europene pentru iniţierea şi derularea unor proiecte comunitare la nivel naţional
şi internaţional.
 Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi imaginii şcolii.
 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico- materială pentru desfăşurarea procesului
educaţional;
PLANURI OPERAŢIONALE
1. Obiectivele şi ţintele şcolii pentru perioada 2012 -2016
OBIECTIV 1:
Reducerea absenteismului şi a cazurilor de abateri disciplinare la nivelul unităţii şcolară
Ţinte strategice 2012-2016
- Reducerea cu 30% a numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri disciplinare în perioada 2012-2016
- Reducerea cu 10 % a numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri disciplinare în 2012-2013.
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- Reducerea cu 5 % a numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri disciplinare în 2013-2014.
- Reducerea cu 10 % a numărului de absenţe şi a cazurilor de abateri disciplinare în 2014-2015.
OBIECTIV 2
Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţie
Ţinte strategice 2012-2016
- Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 5 instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii educaţiei în unitatea şcolară
- Imbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor prin creșterea cu 5 % a rezultatelor la evaluările de parcurs şi finale până în 2016 şi cu 25% a
rezultatelor la examenele naţionale
- Promovarea ofertei educaţionale la nivel local şi zonal prin prezentarea specializărilor colegiului
OBIECTIV 3
-Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere în vederea creşterii calităţii serviciilor
educaţionale oferite de unitatea şcolară
Ţinte strategice 2012-2016:
- Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel încât cel puţin 70% din totalul de personal
angajat să acumuleze numărul minim de credite profesionale transferabile (90 ) până în anul 2016.

OBIECTIV 4
Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevii din mediul urban şi rural (din municipiul Orăştie şi zona
aferentă)
Ţinte strategice 2012-2016:
- Creşterea cu 5 % a numărului de absolvenţi care provin din mediul rural
OBIECTIV 5
Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern, implementarea şi derularea la un înalt nivel calitativ a
programelor finanţate, proiecte educaţionale, valorificarea competenţelor profesionale şi personale obţinute.
Ţinte strategice 2012-2016
- Creșterea cu 8 a numărului de proiecte –programe educaţionale locale şi europene până în 2016.
- Implementarea a cel puţin unui program de reabilitare construcţii finanţat din fonduri structurale/guvernamentale până în 2016.
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- Valorificarea competenţelor dobândite a personalului didactic şi de conducere pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de
unitatea şcolară
Priorităţi identificate 2012-2016:






Diminuarea absenteismului şi a abaterilor disciplinare în unitatea şcolară
Creşterea procentajului de promovabilitate la examenele naţionale
Creşterea performanţei şcolare la olimpiade şi concursuri şcolare
Creşterea calităţii serviciilor educationale prin asigurarea unui învăţământ de calitate
Implementarea şi derularea de proiecte educaţionale şi de formare profesională interne şi externe.

OBIECTIVE PRIORITARE.
 Diminuarea absenteismului şi a insuccesului şcolar, o mai bună informare a părinţilor asupra întregii situaţii şcolare a elevilor.
 Implementarea, monitorizarea si evaluarea instrumentelor de asigurarea şi evaluare a calităţii educaţiei şi formării profesionale
 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin formarea continua a personalului didactic şi de conducere. Creşterea numărului de cadre didactice
care aplică metode activ - participative-formative ( învăţarea centrată pe elev, lucru în echipă, etc).
 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern
 Orientarea şi consilierea elevilor privind orientarea şi alegerea viitoarei cariere profesionale
 Asigurarea şanselor egale în formarea profesională
 Dezvoltarea şcolară prin implementarea şi derularea de proiecte comunitare, proiecte de finanţare, programe de granturi
interne/externe.

Director,
Prof. Aldea Simona
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PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016
OBIECTIV 1: Reducerea absenteismului şi a cazurilor de abateri disciplinare la nivelul unităţii şcolare
Ţinte strategice2014-2016
Reducerea cu 10% numărului de absențe și a cazurilor de abateri disciplinare în perioada 2014-2016
Reducerea cu 5 % a numărului de absențe și a cazurilor de abateri disciplinare în anul şcolar 2014-2015 și cu 15% în anul școlar 2015-2016
Obiective specifice 2015-2016
- Monitorizarea săptămânală a frecvenţei şi a cazurilor de abateri disciplinare
- Consilirea celor 50 de elevi ce au fost depistați în anul școlar 2014-2015 cu un număr mare de absențe
Context: Analizând situaţia frecvenţei, a rezultatelor şcolare, a cazurilor de abateri disciplinare s-a constatat:
1. cresterea numărului de absenţe la clasele de științe sociale
2. creşterea cazurilor de abateri disciplinare
3. existența unui număr mare de scutiri medicale de la medicul de familie și a unor diagnostice contradictorii
4. existența unor clase cu un număr mare de absențe/elev(peste 70) și a șapte clase cu o medie de peste 50 absențe
nemotivate/elev
Acţiuni

Indicatori de
performanţa

Termen

ACTIUNEA 1:
Iunie 2015
Monitorizarea frecvenţei şi - Diminuarea
a cazurilor de abateri absenteismului cu
disciplinare
15 % în anul
şcolar 2015-2016
făţă de 2014-2015
- Diminuarea
10

Persoane
responsabile
-CEAC,
-Comisia pentru
monitorizarea
frecvenţei,
-Comisia pentru
combaterea
violenţei şi

Parteneri
Poliţia
Orăştie
Jandarmeria
Orăştie,
ISJ

Cost
lei

-

Sursa
de
finanţar
e

Riscuri

-

-Lipsa interesului pentru
educaţie a elevilor.
-Lipsa interesului părinţilor
pentru educaţia copiilor
-Lipsa motivaţiei pentru
învăţare a elevilor
-Lipsa metodelor şi
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cazurilor de
violenţa şcolară şi
abateri
disciplinare în
anul şcolar 20152016 făţă de
2014-2015
Acţiune 2:
Consilierea elevilor cu
absenteism ridicat şi a
elevilor cu abateri
disciplinare
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Consilierea
elevilor cu un
număr mai mare
de 30 de absenţe
şi a elevilor cu
abateri
disciplinare

abaterilor
disciplinare

Permanent
2015-2016

-CEAC,
-Comisia pentru
monitorizarea
frecvenţei
-Comisia pentru
combaterea
violenţei şi
abaterilor
disciplinare

instrumentelor de evaluare
a tuturor competenţelor
cheie

Psiholog
scolar

-

-Lipsa interesului pentru
educaţie a elevilor.
-Lipsa interesului părinţilor
pentru educaţia copiilor
-Lipsa motivaţiei pentru
învăţare a elevilor
-Lipsa metodelor şi
instrumentelor de evaluare
a tuturor competenţelor
cheie
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Acţiune 3:
Monitorizarea rezultatelor
şcolare semestriale şi anuale
şi a performanţelor şcolare
(înfiinţarea unui centru de
excelenţă, înfiinţaţarea unui
concurs de matematică)

- Creşterea cu 5
% a mediilor
anuale peste 7 şi
cu 5% a
performanţelor
şcolare
(olimpiade
şcolare
concursuri,
extraşcolare la
nivel local,
judeţean,
naţiona)l

Permanent
2015-2016

Acţiunea 4:
Îmbunătăţirea
rezultatelor
obţinute la
examenele naţionale
Bacalaureat,
atestate
profesionale

- păstrarea
procentajului de
100% a elevilor
cu competențe
cheie formate
- creşterea cu 5%
a promovabilităţii
la examenul de
bacalaureat în
anul școlar 20152016 față de
2014-2015

Iulie 2016
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-CEAC
-Responsabili
comisii
metodice
-Comisia pentru
monitorizarea
rezultatelor
şcolare

-ISJ
-Unităţi
şcolare
judeţ

-CEAC
-Responsabili
comisii
metodice
-Comisia pentru
monitorizarea
rezultatelor
şcolare
-Comisia pentru
organizarea şi
desfăşurarea
examenelor
naţionale

ISJ
Unităţi
şcolare
judeţ

din

din

-Lipsa interesului pentru
educaţie a elevilor.
-Lipsa interesului părinţilor
pentru educaţia copiilor
-Lipsa motivaţiei pentru
învăţare a elevilor
-Lipsa metodelor şi
instrumentelor de evaluare
a tuturor competenţelor
cheie

-Lipsa interesului pentru
educaţie a elevilor.
-Lipsa interesului părinţilor
pentru educaţia copiilor
-Lipsa motivaţiei pentru
învăţare a elevilor
-Lipsa metodelor şi
instrumentelor de evaluare
a tuturor competenţelor
cheie
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Obiectiv 2.
Implementarea şi consolidarea mecanismelor de asigurare a calităţii în educaţie
Ţinte strategice 2014-2016
Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 5 instrumente de monitorizare şi asigurare a calităţii educaţiei în unitatea şcolară
Imbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor prin creşterea cu 5 % a rezultatelor la evaluările pe parcurs şi cu 15% a promovabilităţii la
bacalaureat până în 2014
Obiective specifice 2014-2015
1. Formarea şi dezvoltarea unei culturi a calității educaţiei la nivelul întregului personal al școlii, elevi, părinți
2. Îmbunătăţirea procesului educaţional prin îmbunătăţirea metodelor de predare –învăţare- evaluare
3. Monitorizarea şi evaluarea utilizării instrumentelor de asigurarea a calităţii educaţiei în unitatea şcolară
Indicator de performanţă
95% din personalul angajat, elevi, părinţi, să aibă o cultură a calităţii educaţiei din unitatea şcolară şi să se implice activ în implementarea
mecanismelor de asigurarea şi evaluarea calităţii
Context: Mărirea numărului de profesori care aplică strategii didactice centrate pe elev şi măsurabile prin rezultat. Chiar dacă un număr însemnat de
cadre didactice au participat la diverse stagii şi programe de formare continuă în domeniul învatării active centrate pe elev , competenţele formate sau
îmbunătăţite nu sunt valorificate în mod corespunzător în activitatea de predare –învăţare. Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile
de predare- învăţare -evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării
fiecărui elev. Totodată se constată lipsa asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional : sala şi terenul de educaţie fizică
Instrumentele necesare pentru asigurarea, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei în unitatea şcolară , nu sunt cunoscute, aplicate şi analizate
unitar în unitatea şcolară
Sursa
Rezultate aşteptate
Partener
de
cost
Acţiuni
(metodelor centrate pe
Termen
Responsabili
Riscuri
i:
finanţaelev)
re
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Acţiunea 1
ACTIUNEA 1: Monitorizarea
aplicarea şi interpretarea
rezultatelor obţinute de elevi la
testele iniţiale , testele de evaluare
curentă , testele de evaluare
sumativă şi va monitoriza
planurile remediale propuse de
responsabilii de catedre

14

-90 % dintre elevi vor
participa la evaluarea iniţială
-La clasele cu media
generală sub 6 se vor realiza
activităţi de pregătire
remedială

Anul şcolar
2015-2016

-Dir. Adj.
Ionică Mircea
coordonator
CEAC
.Comisia pentru
monitorizarea
notării şi a
rezultatelor
şcolare

-

-

-

-Motivaţia
scazută
aelvilor
pentru
învăţare
-Programe
încarcate care
nu permit
programe
remediale în
timpul
lecţiilor
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ACTIUNEA 2: monitorizarea şi
consilierea personalului didactic
pentru adaptarea demersurilor
didactice la învăţarea centrată pe
elev şi pe dobândirea
competenţelor cheie

15

-20% dintre profesori vor fi
monitorizați şi consiliaţi în
domeniul asigurării calităţii
educaţionale
-20% din personalul didactic
participă
la
cursuri
organizate pe metode active
de învăţare centrate pe
formare de competente
-100% dintre elevii claselor a
XI a şi a XII a vor fi testaţi
iniţial la obiectele de
bacalaureat cu subiecte unice
gen bac, iar părinţii vor fi
Semestru I
informaţi asupra rezultatelor
obţinute
-100% dintre elevi claselor
IX-a
vor
completa
chestionare
pentru
determinarea stilului de
învăţare
- o realizare uniformă a
asistenţelor/interasisten-ţelor
metodice
- realizarea a cel puţin 15
asistenţe /semestru
director/director adjunct

-Dir. Aldea
Simona
-Dir. Adj.
Ionică Mircea coordonator
CEAC

ISJ, CCD

-

-

-Mentalităţi
conservatoare
-Lipsa
timpului
pentru
activităţi de
monitorizare
şi consiliere
-Program
şcolar
încărcat
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ACŢIUNEA 3. Aplicarea si
monitorizarea
instrumentelor
privind asigurarea si evaluarea
calitatii educatiei in unitatea
scolara

ACŢIUNEA 4.
Adaptarea metodelor de lucru şi a
întregii activităţi a personalului
didactic în vederea îndeplinirii
descriptorilor de performanţa din
standardele de acreditare şi
referinţă

16

-50% dintre beneficiari elevi
completează
diferite
chestionare privind gradul de
satisfacţie privind serviciille
oferite de şcoală
-50
%
dintre
părinţi
completează
chestionare
privind gradul de satisfacţie
privind serviciille oferite de
şcoală
- monitorizarea a cel puţin 5
proceduri din domeniul
educaţional , financiar
contabil, secretariat
- elaborarea rapoartelor de
monitorizare internă a
rapoartelor de autoevaluare
şi a planurilor de
îmbunătăţire
-50% cadre didactice să
cunoască indicatorii şi
descriptorii de performanţă
din standardele de acreditare
şi de referinţă

Semestrial

permanent

-CEAC
-Dir.
Aldea Simona
-Dir. Adj.
IonicaMircea -Comisii de lucru
-Responsabili de
catedre

CEAC

MECTS
ISJ
Unităţi
şcolare
din reţea

-

-

-

-

-Lipsa
deprinderilor
de a lucra
după
proceduri
operaţionale
-Dezinteres
manifestat de
profesori

-

Lipsa de
interes pentru
cunoaştere
standardelor
de calitate
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ACŢIUNEA 5
Monitorizarea
internă
a
feedbackului obţinut de la
beneficiari
prin
aplicarea
interpretarea, analiza aplicării
instrumentelor utilizate
Elaborarea RAEIP 2015-2016 şi a
planurilor de îmbunăţăţire

Identificarea punctelor slabe
şi elaborarea planurilor de
îmbunătăţire
Elaborarea rapoartelor de
monitorizare internă
semestriale a rapoartelor de
autoevaluare şi a planurilor
de îmbunătăţire anuale

septembrie
2016

-Coordonator
CEAC
-Dir adj Ionica
Mircea -

-Lipsa
chestionarelor standardizate şi lipsa
deprin-derilor
de
interpretare şi
analiza
rezultatelor
obţinute.

OBIECTIVUL 3 -Imbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere în vederea creşterii calităţii
serviciilor educaţionale oferite de unitatea şcolară
Ţinte strategice 2014-2016
Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel încât cel puţin 70% din totalul de personal
angajat să acumuleze numărul minim de credite profesionale transferabile (90 ) pâna în anul 2014.
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Obiective specifice 2014-2015
1. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de formare continuă şi perfecţionare profesională
2. Multiplicarea experienţelor pozitive în managementul educaţional şi financiar.
3.Participarea la activităţi de formare continuă a personaluluididactic auxiliar, administrativ şi nedidactic
Indicator de performanţa
Participarea personalului didactic şi de conducere la programe de formare continuă astfel încât cel puţin 20% din totalul de personal angajat sa
participe la minim 2 cursuri de formare continuă şi /sau să acumuleze un număr de 25 credite în anul şcolar 2014-2015.
Context: Din analiza mediului intern se constată că un număr ridicat de cadre didactice folosesc în activitatea de predare –învăţare metode tradiţionale
care nu conduc la formare de competenţe la elevi. Învăţarea se bazează mai mult pe acumulare de informaţii, pe care elevul nu ştie cum să le folosescă
şi ca urmare eficienţa învăţării este scăzută. Profesorii nu folosesc metode didactice centrate pe elev, pe formare de competenţe, metode activ
participative, care s-au dovedit a fi cele mai eficiente în activitatea de învăţare şi educare.Nu toţi profesorii cunosc şi aplică metodele didactice care să
conducă la formarea competenţelor cheie la elevi.
Personalul auxiliar şi nedidactic îşi va îmbunătăţi competenţele profesionale necesare desfaşurării unei activităţi profesionale de calitate.

Acţiuni

Indicatori de
performanţa

Termen

Persoane
responsabil
e

Parteneri

Perfecţionare prin obţinerea
examenului de definitivat şi
grade didactice

3 cadre didactice
cu definitivat şi
grade didactice

An şcolar
2015-2016

Director
Prof. Aldea
Simona

I.S.J.
Hunedoara

Activităţi metodice în cadrul
catedrelor pe discipline:

90% din
personalul

bisemestrial

Responsabilul cu

ISJ, CCD,
Siveco

18

Cost
lei

Sursa
de
Riscuri
finanţar
e
MECȘ Calificative
necorespunzatoare la
inspecţiile curente
Evenimente personale
nedorite a personalului
didactic
MECȘ Orar încărcat
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“ Formarea si consolidarea
competenţelor cheie: Metode
de învăţare activă, centrate
pe elev, utilizarea TIC” şa.

didactic să
participe la
activități de
formare continuă
organizate la
nivelul şcoliii ,
CCD/alți
furnizori
autorizați
-Formare continuă cu tema25 cadre didactice bisemestrial
Rolul
profesorului
în vor dobândi noi
orientarea
şcolară
şi competenţe
în
profesională a elevului
Consiliere
şi
orientare
profesională

perfecţionar
ea şi
formarea
continuă
Prof.
Chindea
Simona

Furnizori de
formare
continua
interni
ISJ

Participarea personalului de
conducere la activităţi de
formare
continuă
în
domeniul managementului
educaţional şi financiar

personalul de
conducere să
participe la
activităţi
formative

Anul
școlar Director,
Furnizori de
2015-2016
prof. Aldea programe de
Simona
FC interni
/externi

Participarea la stagii de
formare continuă programe
acreditate

20 profesori să
participe la stagii
de FC organizate

Anul școlar
2015-2016

19

Director,
profAldea
Simona

Furnizori de
programe de
FC interni

Fonduri Desfăşurarea cursurilor în
personal timpul
saptamanii
e a
/programului şcolar
participa
Motivare scăzută
nţilor

Fonduri
personal
e
/proprii
/europen
e
Fonduri
personal
e

Lipsa fondurilor şi a
timpului
Desfăşurarea cursurilor în
timpul
saptamanii
/programului şcolar
Lipsa fondurilor şi a
timpului
Desfăşurarea cursurilor în
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Participare la stagii de
formare continuă a
personalului didactic auxiliar
și nedidactic

prin programe
acreditate de
CCD
2 persoane

/externi
Anul școlar
2015-2016

Director
prof. Aldea
Simona

CCD, ISJ

/proprii
/europen
e
Buget
local

timpul saptamanii
/programului şcolar
Finanţare insuficientă

OBIECTIV 4 Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevii din mediul urban şi rural (din municipiul Orăştie şi
zona aferentă).
Ţinte strategice 2014-2016
- Creşterea cu 5 % a numărului de absolvenţi care provin din mediul rural în 2015 faţă de anul 2011
- Integrarea în mediul şcolar şi social, în proporţie de 100%, a elevilor proveniţi din familii cu părinţi plecaţi în străinătate
Obiective specifice 2015-2016
1. Înscrierea elevilor asigurând şanse egale de educare şi formare
2. Asigurarea condiţiilor optime pentru integrarea în mediul şcolar şi social a elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate
Context:
Din analiza internă efectuată se constată că la Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu”-Orăştie elevii au şanse egale la educaţie indiferent de mediul de
provenienţă, (mediul urban şi mediul rural), sex (băieţi şi fete),categorie socială, apartenenţă etnică şi religioasă . Au fost identificaţi elevii cu părinţi
plecaţi în străinătate pentru care se caută soluţii de asigurare a condiţiilor de integrare şcolară şi socială.
Personalul didactic nu are întotdeauna suficiente competenţe profesionale pentru a aborda elevii cu probleme familiale deosebite
Data până
Rezultate aşteptate
Persoana/persoane
Sursa de
Acţiuni
la care vor
Parteneri
Cost
Riscuri
(măsurabile)
responsabile
finanţare
fi finalizate
20
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Activitatea 1:
Organizarea anuală a
târgului de ofertă
educaţională
Activitatea 2:Analiza
opţiunilor
elevilor
absolvenţi ai claselor
a
VIII-a
şi
popularizarea
planului
de
şcolarizare prin:
- lansare oficială a
ofertei educaţionale,
- organizarea acţiunii
"Porţi deschise",
- prezentarea ofertei
educaţionale în şcoli
gimnaziale,
publicitate în mass –
media
Elaborarea
unor
programe speciale de
integrare în mediul
şcolar şi social a
elevilor cu părinţii
plecaţi în străinătate
Activitatea 4:
21

-Înscrierea 100% a
elevilor motivaţi de a
învaţa în şcoala nostră
-Înscrierea unui număr
de
25
elevi
la
învăţământul
gimnazial(cls.a V a)
-Colaborare cu şcolile
din zonă şi din
municipiul Orăştie

Asigurarea condiţiilor
optime
pentru
integrarea elevilor cu
probleme în familie

Mai 2016

permanent

August

-Dir. prof. Aldea
Simona
Dir.
adj.
Prof.
Ionică Mircea
-Coordonator
de
proiecte
şi
programe educative
-Comisia
de
promovare a şcolii
-Şefii catedrelor

Psihologul şcolar
Diriginţii

Conducerea școlii

- Părinţi
- Primăria
- Psihologul
scolii

Administraţia
locală

Primăria

500 RON

-

70000 lei

Extrabugetară

-

Bugetul

-Lipsa
veniturilor
pentru elevii
din mediul
rural care
asigură
condiţiile de
studiu la oraş

Lipsa
experinţei în
aplicarea
stategiilor de
consiliere
psihologică a
elevilor cu
problem
familiare
Buget
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Asigurarea condiţiilor -Reabilitarea sălii şi a 2016
optime de studiu
terenului de sport, a
sălilor de clasă ce nu au Septembrie
fost amenajate de zeci 2016
de ani.

Administrator

Agenţi
economici

local
300 lei

Sponsorizare

insuficient
Criza
economică

OBIECTIV 5:
Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern, implementarea şi derularea la un înalt nivel calitativ a programelor
finanţate, proiecte educaţionale şi de formare profesională, valorificarea competenţelor profesionale şi personale obţinute
Ţinte strategice:
- Dezvoltarea parteneriatului educaţional, social şi economic intern şi extern prin programe în vederea promovării educaţiei de calitate în
unitatea şcolară
- Creşterea cu 5 a numărului de proiecte –programe educaţionale locale –europene până în 2016.
- Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere în vederea creşterii calităţii serviciilor
educaţionale oferite de unitatea şcolară
- Implementarea
a cel puțin unui program de reabilitare construcții aparținând unităţii şcolare finanţat din fonduri
structurale/guvernamentale/locale până in 2016.
Context: În contextul integrării europene, şcoala trebuie să pregătească tineri care să poată face faţă exigenţelor impuse de o societate democratică,
deschisă aşa cum va fi societatea românească. În acest sens absolvenţii trebuie să deţină competenţe profesionale care să-i ajute să se integreze în
mediul profesional intern sau extern, de asemenea trebuie sa aibă valori umane specifice cetăţeanului european care să-i permită integrarea socială
oriunde în spaţiul european.
Reforma în educaţie presupune o nouă abordarea a activităţii didactice şi pedagogice ca urmare competenţele îmbunătăţite/formate în cadrul
programelor europene vor fi valorificate eficiet în activităţile şcolare şi extarşcolare

22
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Obiective specifice:
- Dezvoltarea parteneriatului educaţional, social şi economic intern şi extern prin programe în vederea promovării unei educaţiei de calitate în unitatea
şcolară
- Creșterea cu 2 a numărului de proiecte –programe educaţionale şi de formare profesională locale şi europene până în 2016.
- Valorificarea competenţelor dobândite a personalului didactic şi de conducere pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de unitatea
şcolară
- Implementarea unui program de reabilitare construcţii finanţat din fonduri locale in 2015
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie
să se întâmple?)

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Activitatea 1
-Incheierea parteneriatelor
educaţionale , sociale ,
economice şi de formare
profesională cu partenerii
locali, regionali şi europeni
(I.S.J, Biroul de Asistenţă
Socială şi Autoritate Tutelară
din cadrul Primăriei
Municipiului Orăştie, Centrul
de Resurse educationale,
Direcţia de Sănătate Publică,
Direcţia pentru Protecţia
Drepturilor Copilului,
Organizaţia ,,Salvaţi Copiii”,
Poliţia municipiului , alti
parteneri etc.
-Implementarea programelor

Încheierea în anul şcolar 2015-2016
a acel puţin:
- 5 contracte de parteneriat
educaţional cu instituţii şcolare, din
localitate, regiune, la nivel naţional
european
- 5 contracte de parteneriat
educaţionale, sociale cu asociaţii
profesionale, instituţii culturale,
administrative sa
- 2 parteneriate externe
”
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Data până
la care vor
fi
finalizate

Persoana/pers
oane
responsabile

Parteneri

Cost

Sursa de
finanţare

Parteneri
locali,
regionali,
naţionali,
europeni

1000 ron
pentru
proiectele
interne
5000 euro
pentru
proiectele
externe

Buget local,
surse
extrabugetare

Iulie
2016
Reprezentant
legal
-Coordonatori
ai proiectelor
-Comisia de
programe şi
proiecte

2016
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şi proiectelor aferente
contractelor de parteneriat
încheiate pentru anul şcolar
2012-2013
Activitatea 4
Efectuarea unor lucrări de
investiţii prin :
- Reabilitarea sălii de sport,
terenului de sport
-Reparaţii în sălile de clasă
-Scoaterea la licitaţie pentru
închiriere a spaţiului de la
parterul
cantinei
(chioşc
alimentar-elevi)

Sala de sport reabilitată
Teren de sport reabilitat
Sistem de supraveghere video în
Septemsălile de la corpul B
brie 2016

Consiliul de
administraţie

Noiembrie
2016

Director,
Prof. Aldea Simona
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Administraţi
a locală,
consiliul
local

-

-
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PLAN DE ACŢIUNE PENTRU SEMESTRUL I / sem.II
anul şcolar 2015-2016
Persoane
Indicatori de
Ter
Acţiuni
Actiuni concrete
responsabil Parteneri
performanţa
men
e
ACTIUNEA 1:
-Diminuarea
- monitorizarea şi raportarea Sem - diriginţii
Politia
absenteismu-lui săptămânală şi lunară
a I, II -consilierul
Orăştie şi
cu 5% în anul
frecvenţei elevilor
educativ
din
Monitorizarea frecvenţei şcolar 2015- identificarea cauzelor care
-psihologul
localităţielevilor la nivelul unităţii 2016 faţă de
conduc la înregistrarea unui
şcolar
le din
şcolare
2014-2015
număr ridicat de absenţe
-CEAC,
rural
- analiza de către fiecare
Comisia
Jandarmer
diriginte împreună cu elevii şi
pentru
ia Orăştie
părinţii a cauzelor care au
monitorizar
condus la înregistrarea de
ea
absenţe nemotivate
frecvenţei
- înregistrarea la cabinetul de
- Comisia
asistență psihopedagogică şi
pentru
consilierea elevilor care au
combaterea
înregistrat un număr mai mare
violenţei şi
de 30 de absențe pe motive
abaterilor
personale şi familiale
disciplinare
- aplicarea de măsuri de
sancţionare
pentru elevii care absentează
nemotivat
conform
Regulamentului Şcolar şi a
Regulamentului Intern cu
înştiintarea părinţilor prin
adrese scrise.
25

Riscuri
- Lipsa interesului
pentru educaţie a
elevilor.
-Lipsa interesului
părinţilor pentru
educaţia copiilor
-Lipsa deprinderilor
de a lucra pe baza
unor proceduri
operaţionale
-Nr. mare de elevi ai
căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate
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ACTIUNEA 2:
Monitorizarea cazurilor
de abateri disciplinare la
nivelul unităţii şcolare

26

-Diminuarea
cazurilor de
violenţa în anul
şcolar 20152016 faţă de
2014-2015

Monitorizarea
zilnică,
saptămânală şi lunară
a
cazurilor de violenţă fizică,
verbal manifestate de elevi în
şcoală
- identificarea cauzelor care
conduc la înregistrarea unor
cazuri de violenţa
- analiza de către fiecare
diriginte împreună cu elevii şi
părinţii
a cauzelor care
conduc la manifestarea unor
acte de violenţă (agresiune
fizică,
verbală,
distrugeri
abazei materiale şi didactice
din şcoală )
- Înregistrarea la cabinetul de
asistenţă psihopedagogică şi
consilierea
elevilor
care
manifestă
comportamente
violente
- aplicarea de măsuri de
sancţionare pentru elevii ce
manifestă
comportamente
violente
conform
Regulamentului Şcolar şi a
Regulamentului Intern cu

Sem
I , II

- diriginţii
-consilierul
educativ
-psihologul
şcolar
-CEAC,
Comisia
pentru
monitorizar
ea
frecvenţei
- Comisia
pentru
combaterea
violenţei şi
abaterilor
disciplinare

Politia
Orăştie şi
din
localităţile din
rural
Jandarmer
ia Orăştie

-Lipsa interesului
pentru educaţie a
elevilor.
-Lipsa interesului
părinţilor pentru
educaţia copiilor
-Lipsa motivaţiei
pentru învăţare a
elevilor
-Lipsa deprinderilor
de a lucra pe baza
unor proceduri
operaţionale
-Personal de pază
insufficient
-Nr. mare de elevi ai
căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate
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înştiinţarea părinţilor prin
adrese scrise.
- organizarea de programe
educative incluse în Programul
Operaţional al Comisiei pentru
diminuarea
cazurilor
de
violenţă în mediul şcolar
- angajarea unui agent de pază
pentru întarirea siguranţei şi
pasei elevilor
- aplicarea procedurilor
operaţionale specifice
ACTIUNEA 3:
Aplicarea unor planuri
remediale pentru elevii
/clasele care au obţinut
note/medii sub 6 la
testarea iniţială (prioritar
la clasele a XII-a)

27

Diminuarea cu
50% a elevilor
care dovedesc
un nivel scăzut
de cunoștinţe de
nivel gimnazial

-analiza rezultatelor obţinute
de elevi la evaluarile iniţiale şi
propunerea de planuri
remediale în cadrul
colectivelor de catedră
- realizarea si aplicarea de
planuri remediale de catre
profesori
- monitorizarea aplicării
planurilor remediale
-monitorizarea evaluării
ritmice a elevilor
- aplicarea procedurilor
operaţionale specifice

Conducerea şcolii

Agenţie
de pază
LUPGuard

Sem
I

Sem
I, II

Politia
Deva
şi
Orăştie

- Profesorii
Diriginţii
- Resp.
catedră
- Director
adjunct

-Lipsa interesului
pentru educaţie a
elevilor.
-Lipsa interesului
părinţilor pentru
educaţia copiilor
-Lipsa motivaţiei
pentru învăţare a
elevilor
-Lipsa metodelor şi
instrumentelor de
evaluare a tuturor
competenţelor cheie
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ACTIUNEA 4:
Monitorizarea
progresului
şi
a
performanţelor
şcolare
obţinute de elevi pe
parcursul şi la sfârşitul
semestrului I 2015-2016

Creşterea cu 5
% a mediilor
şcolare la
sfârșitul
semestrului I
comparativ cu
anul şcolar
anterior.
Cresterea
performanţelor
şcolare prin
creşterea
numărului de
elevi
participanţi la
concursuri şi
olimpiade
şcolare,
competiţii
sportive

- realizarea si aplicarea de
programe de pregatire
suplimentară pentru elevii
selectaţi să participe la
olimpiade, concursuri şcolare
şi sportive
de catre profesori
- monitorizarea aplicării
programelor de pregătire
suplimentară
-monitorizarea evaluării
ritmice a elevilor
- analiza rezultatelor obţinute
de elevi la evaluările finale la
sfârşitul semestrului I 20132014
- aplicarea procedurilor
operaţionale specifice

Sem
I,
sem
II

Director,
Prof. Aldea Simona

28

Profesorii
Diriginţii
Resp.
catedră
Director
adjunct

-Lipsa motivaţiei
pentru pentru
obţinerea de
performanţe şcolare
-Lipsa interesului
părinţilor pentru
obţinerea de
performanţe şcolare
la elevi copiilor
-Lipsa motivaţiei
pentru învăţare a
elevilor
-Lipsa deprinderilor
de a lucra pe baza
unor proceduri
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PLAN OPERAŢIONAL
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR
OBIECTIVE
1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale din şcoală
2. Creşterea profesionalismului personalului de conducere
3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
1. Realizarea/completarea organigramei

Termen
de
realizare
Sep. 2015
1.10.2015

2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei postului pentru directorul
adjunct
1.10.2015
3. Stabilirea componenţei
distribuirea sarcinilor

Consiliului

de

administraţie

Persoana/
Persoane
care
răspund
Directorul

Document

Directorul

Fişa postului

Directorul
Directorul

Procese verbale ale
şedinţelor Consiliului
de Administraţie

Directorul

Decizii

Directorul

Fişa postului

Directorul

Atestate/certificate

şi 1.10.2015

Dovezi

1.10.2015
4.Stabilirea comisiilor de lucru şi comitetelor ce vor funcţiona la
nivelul şcolii în anul şcolar 2015-2016
1.10.2015
5. Numirea prin decizie a responsabililor departamentelor şi
comisiilor şi atribuirea responsabilităţilor
Permanent
6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru responsabilii
departamentelor, comisiilor şi comitetelor,personalului didactic si Permanent
nedidactic.
7.Participarea personalului de conducere, didactic şi nedidactic la
cursuri de formare continua
8. Diversificare metodelor şi tehnicilor de comunicare în şcoală şi
în afara ei
29

Directorul
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PLAN OPERAŢIONAL
PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV
OBIECTIVE
1. Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării
active a elevilor în propria formare
2. Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor
3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare
4. Promovarea învăţării incluzive
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
1. Proiectarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de
învăţare, cu implicarea activă
a elevilor în propriul proces
de formare
–
învăţare
centrată pe elev
- organizarea unor cursuri de
formare
pentru diseminarea
informaţiilor privind învăţarea
centrată pe elev
- identificarea stilurilor de
învăţare ale elevilor fiecărei
clase şi stabilirea stilului
dominant al clasei

31

Rezultate aşteptate
- 100% din personalul didactic
participă la consfătuiri
- 100% dintre elevi de clasa a IX
completează
chestionare
pentru
determinarea stilului de învăţare
- înţelegerea de către elevi a
modulului care îi ajută să înveţe cel
mai bine
- transformarea procesului învăţării
într-unul activ, antrenant şi atractiv
pentru elevi
- lecţii cu activităţi centrate pe elev
- participarea activă şi eficientă a
elevilor la lecţii
- petrecerea în mod plăcut şi cu succes
a timpului la şcoală

Dovezi

Termen de
realizare

- planificări ale
activităţilor
didactice, proiecte
de
lecţii
cu
activităţi centrate
pe elev
- chestionare pentru
determinarea
stilului de învăţare
- formulare pentru
planul de lecţie
Octombrie
- formular pentru 2015
analiza propriilor
practici
- formular pentru
tema de lucru

Persoana/
persoane
Factori de
care
influenţă
răspund
Echipa
- disponibilitatea
manageria cadrelor didactice
lă
de a desfăşura
lecţii cu activităţi
Responsab centrate pe elev
ilii
gradul
de
comisiilor implicare
şi
metodice
antrenare
a
elevilor
pentru
Cadrele
participarea
la
didactice
lecţii
Psiholointeresul
gul şcolii
manifestat
de
elevi
pentru
propria formare
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- stabilirea strategiilor de
învăţare, care corespund cel mai
bine stilurilor individuale de
învăţare ale elevilor
- întocmirea proiectelor de lecţii
cu activităţi centrate pe elev
- pregătirea spaţiului şi a
materialelor de învăţare
- organizarea şi desfăşurarea de
lecţii cu activităţi de învăţare
centrate pe elev la toate clasele,
cu sarcini diferite de învăţare
pentru cele trei stiluri de
învăţare: vizual, auditiv şi
practic
- utilizarea metodelor active în
procesul învăţării: lucrul în
grupuri mici şi perechi, jocul de
rol,
studiul
de
caz,
brainstormingul
- aplicarea metodelor alternative
pentru evaluare: autoevaluarea,
proiectul individual şi în grup,
portofoliul
- evaluarea eficienţei utilizării
strategiilor didactice adecvate
stilurilor individuale de învăţare
- desfăşurarea lecţiilor în sistem
32

- responsabilizarea elevilor asupra
propriei formări
- 80% din cadrele didactice aplică
metodele active de învăţare
- situaţii de învăţare în care elevii se
vor simţi în largul lor şi vor avea
încredere în strategia didactică folosită
de profesor
- abilităţi cheie dezvoltate la elevi şi
competenţe tehnice dobândite de către
aceştia, corespunzător Standardelor de
Pregătire Profesionale
- dezvoltarea la elevi a stilului preferat
de învăţare
- găsirea celei mai potrivite căi de a
învăţa
- creşterea eficienţei învăţării
- 30% din programele şcolare sunt
predate
cu
ajutorul
soft-ului
specializat AEL

- proiecte de lecţii
cu
activităţi
centrate pe elev, cu
sarcini diferenţiate
pe
stilurile
individuale
de
învăţare ale elevilor
materiale
şi
resurse de învăţare
adecvate stilurilor
de învăţare ale Permanent
elevilor: fişe de
documentare, fişe
de lucru, teste, fişe
de evaluare, fişe de
observare, proiecte
şi miniproiecte

- disponibilitatea
Echipa
cadrelor didactice
manageria pentru aplicarea
lă
strategiilor
Responsab didactice care să
ilii
corespundă
comisiilor stilurilor
metodice
individuale
de
învăţare
ale
Cadrele
elevilor
didactice
Factori
cu
influenţă
pozitivă:
derularea
proiectului prin
axa 3.4, prin care
şcoala a fost
dotată
cu
echipamente
tehnice, IT, audio
vizuale etc.
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AEL

2. Construirea unui mediu de
învăţare accesibil pentru toţi
elevii, cu asigurarea de şanse
egale
• asigurarea condiţiilor egale de
acces la programele de învăţare
pentru toţi elevii şi sprijinirea
acestora pentru propria formare
- identificarea elevilor cu un
nivel scăzut de pregătire
asigurarea
sprijinului
specializat
pentru
învăţare:
personal didactic bine pregătit
•
adecvarea mediului de
învăţare, nevoilor individuale ale
elevilor
- asigurarea unui mediu fizic
potrivit pentru învăţare: săli de
clasă, cabinete de specialitate,
ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a.

- îmbunătăţirea performanţelor de
învăţare
programe
de Permanent
învăţare individuale
- toţi elevii identificaţi având un nivel care să asigure
scăzut de pregătire vor beneficia de progresul
şi
programe speciale de pregătire
învăţarea
programe
de
- progres în pregătirea elevilor
învăţare
pentru
elevii care participă
la
concursuri
şcolare

Director,
prof. Aldea Simona
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Echipa
managerială

Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadrele
didactice

