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1.CONTEXT:
Colegiul National “Andrei Muresanu”, se numara printre scolile reprezentative ale urbei, amplasat in vecinatatea centrului
istoric al municipiului Bistrita, pe bulevardul secular, ce pastreaza un anumit spirit al vechiului burg medieval alaturi de parfumul
teilor. Functioneaza ca unitate de invatamant din anul 1912 cand a fost data in folosinta cladirea centrala in acest scop. In perioada
1945-1964 a fost scoala elementara, respectiv scoala generala. In anul 1964 se transforma in Liceul nr.2, pentru ca din anul 1976 sa
devina liceu industrial cu profilele mecanic si chimie industriala. Din anul 1990 si pana in 1999 unitatea a functionat sub denumirea
de “Liceu teoretic” cu clasele I-XII.
Incepand cu 1 septembrie 1999, liceul devine “Colegiul National Andrei Muresanu” cu clasele I-XII, sectiile romana si
maghiara. Pliantul prezentat in anexa ilustreaza sintetic ceea ce este in acest moment unitatea de invatamant mentionata.
Convinsi de importanta dezideratelor europene in domeniul educatiei, in plin proces de reforma si transformare, scoala
percepe imperativele momentului : calitate si eficienta.
Prin intregul demers didactic se vizeaza finalitatile principale ale actului educational:
 Egalitate reala de sanse pentru toti elevii nostri;
 Asigurarea educatiei de baza ;.
 Pregatirea copiilor pentru viata activa, pentru timpul liber, pentru familie si societate;
 Pregatirea si motivarea elevilor pentru continuarea invatarii, pe parcursul intregii vieti pentru a face fata intr-o lume a
schimbarii.

2.PROFILUL SCOLII:
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Liceu
1034
1013
961
895
898
891
923
976
941
922
885
820
817

 25% din efectivul de elevi si profesori reprezinta sectia maghiara;
 5 clase de primar sunt cu alternativa Step by step;
Distributia claselor de liceu pe profiluri si specializari in anul scolar 2016-2017:
Nivel clase Numar Filiera/Profil/Specializare
IX,X,XI,XII 1/1/1/1 Teoretica/Real/Matematica-informatica
IX,X,XI,XII 3/3/3/3 Teoretica/Real/Stiinte ale naturii

IX,X,XI,XII 2/2/2/2 Teoretica/Umanist/Stiinte sociale
IX,X,XI,XII 1/1/1/1 Teoretica/Umanist/Filologie
IX,X,XI,XII 1/1/1/1 Tehnologica/Servicii/Tehnician in activ. economice
Distributia claselor de liceu pe profiluri si specializari in anul scolar 2016-2017:
.......................
Personalul didactic:
 85 profesori
 25 invatatori
 2 profesori consilier psiholog
Personalul auxiliar:
 2 secretari
 2 administratori financiari
 1 bibliotecar
 1 tehnician
 1 informatician
 1 administrator patrimoniu
Personalul nedidactic:
 3paznici
 3 muncitori
 12 ingrijitori curatenie

3.VIZIUNE SI MISIUNE:
Viziune

Per aspera ad astra
Prin greutăți către stele

Misiune

Promovăm o educaţie autentică, prin menţinerea echilibrului între componentele formale,
informale şi nonformale.
Propunem o comunicare directă, deschisă între elevi şi profesori – parteneri reali de dialog.
Privim şcoala ca pe un context al dezvoltării personale, în paralel cu stimularea conştiinţei civice,
europene şi universale.
Pledăm pentru identificarea şi valorificarea aptitudinilor şi abilităţilor oricărui elev.
Proiectăm o şcoală unde copiii şi adolescenţii descoperă, se autodepăşesc, studiază, interpretează,
creează, învățând „mersul pe valuri în picioare”.
4.ANALIZA CONTEXTULUI DEMOGRAFIC, SOCIO- ECONOMIC, CULTURAL ȘI TEHNOLOGIC ÎN CARE
FUNCȚIONEAZĂ INSTITUȚIA NOASTRĂ
ANALIZA PESTE, o succintă radiografiere a mediu extern școlii prin care se menționează specificul județului:
Județul Bistrița-Năsăud este situat în nordul țării în regiunea de dezvoltare Nord- Vest ( Transilvania de Nord ). Suprafața județului
este de 5355 km2 reprezentand 2,24 % din suprafața țării și 15,68 % din suprafața Regiunii N-V. La recesămantul din 2012 populația
județului era de 316.014 locuitori, în scădere cu 0,38% față de 2009, din care 37,63% reprezintă populația urbană a municipiului
Bistrița și a orașelor: Năsăud, Beclean și Sangeorz- Băi. Tinerii sub 19 ani reprezintă un total de 71.781 locuitori adică 22,71 %.

Context politic: Trecerea de le planificarea centralizată la cea descentralizată dar coordonată strategic continuă să reprezinte o
încercare semnificativă pentru toți actorii instituționali, sectoriali și teritoriali. Școala ca instituție de interes comunitar trebuie
angrenată în dezvoltarea județului prin stabilirea unor ținte strategice convergente cu cele stipulate în Strategia de dezvoltare a
județului, document asumat de Consiliul județean B-N pentru perioada 2014-2020. Multe din cele 62 unități administrativ
teriotariale ale județului au elaborat, de asemenea, strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, ceea ce obligă școlile să-și
includă direcțiile de dezvoltare în cele trasate de comunitatea locală.
Context economic: Economia județului este preponderent industrial-agrară, specializată în industria construcțiilor de mașini,
echipamente și aparate electrice, industria metalurgică, industria alimentară și textilă. Agricultura este o ramură de bază cu peste
jumătate din populația ocupată. Din punct de vedere al numărului de salariați județul se poziționează pe penultimul loc din regiune
cu un total de 22.611 persoane ( 1,65 % din economia națională). În ceea ce privește cifra de afaceri se situează pe locul 3 din
regiune.
Context social: Rata sărăciei în zonele rurale este de 34% cu un indice mediu de dezvoltare a satelor de 67,4% iar numărul de
șomeri la nivelul anului 2012 a fost de 6666- în prezent el este în continuă descreștere.
Context tehnologic: Principalele ramuri industriale în cadrul județului sunt producția de echipamente electrice și electronice pentru
autovehicule, fabricarea de acumulatori și baterii, trefilarea firelor la rece,fabricarea tuburilor și profilelor din material plastic. Nici
una din aceste categorii nu intră în categoria high-tech ( IT, telecomunicații, cercetare-dezvoltare ). Pentru creșterea competitivității
economice a județului este necesară o specializare diversificată a acestor industrii și o sofisticare din perspectiva complexității
produselor realizate. La potențialul județului se observă necesitatea industrializării sectorului agricol deoarece un număr
semnificativ al populației locuiește în zona rurală și în prezent practică o agricultura de subzistență. Industrializarea agriculturii se
poate face atat în ce privește cultivarea plantelor, cat și în ceea ce privește creșterea animalelor, pomicultură și procesarea în unități
de micro-producție a produselor agricole și animaliere.
Context ecologic: Conform datelor furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului, pentru perioada 2010-2011, se evidențiază o
tendință generală, la nivelul județului de scădere a emisiilor de poluanți în atmosferă. Cele mai afectate areale sunt cele reprezentate
de localitățile urbane pentru că aici se concentrează cea mai mare parte a activităților industriale care emit poluanți în atmosferă iar
traficul rutier este cel mai intens. În 2012 suprafața de spațiu verde raportată la populația urbană era de 21,9 mp/ locuitor, dar sub
minimul Uniunii Europene (26 mp/locuitor )
Toate particularitățile socio-economice ale județului trebuie să genereze orientări clare ale claselor liceale și profesionale. Se
impune susținerea și revigorarea celor 2 licee agricole cu calificări și specializări specifice. Ofertele educaționale ale celor 26 de
licee vor fi corelate astfel încat să se evite suprapunerile și ca un întreg să poată răspunde cerințelor de pe piața muncii.

5.ANALIZA SWOT-este realizata pe domeniile functiilor manageriale:
A. curriculum
B. resurse umane
C. resurse materiale si financiare
D. dezvoltare organizationala si relationare
PUNCTE TARI:
A)
-planuri cadru

personalizate pentru fiecare
clasa(chiar si la invatamantul obligatoriu)
-CDS-stabilit in comisia de curriculum,
criteriu de alegere fiind interesul si
optiunea elevului;
-- pachetul de discipline optionale este atractiv
si divers ca oferta: de la invatarea unei a III-a
limbi , la transdisciplinaritate ( ex. Procese biochimice in organismul uman clasa a XI- a );
Engleza pentru cei mici si utilizarea
calculatorului;
- pentru clasele I-IV, exista alternativa
educationala Step by Step, foarte apreciata de
anumiti parinti;

PUNCTE SLABE:
A)
-putine optionale transdisciplinare;
-reactii “subiective” ale parintilor in
alegerea CDS-ului;
- strategii didactice preponderent expozitive,
traditionaliste la unii colegi
- lipsa de adaptare a continuturilor ( prevazute
in programe ) la nivelul clasei, sau a
specializarii;

B)
- fluctuatie mare ( deci relativa instabilitate )
pentru profesorii de informatica;
-lipsa “culturii” pentru voluntariat;

B)
- 107 de profesori si invatatori, in marea lor
majoritate cu un inalt profesionalism, pasionati
de actul didactic
- elevi buni, motivati pentru invatare, sustinuti

C)
- cladirile dispersate la distanta determina o
anumita incomoditate la realizarea catedrelor

de familie.La liceu media de intrare este de
regula inte 8.50 – 10; probleme de disciplina
sau absenteism sunt absolut minore si izolate
- exista multi profesori si invatatori cu
specializari si calificari pentru Step by Step,
formatori nationali, psiholog scolar;
-rezultate bune si foarte bune la examene si
concursuri scolare;
-multe cadre cu gradatie de merit

C)
- 3 corpuri de cladire, cu sali de clasa, cabinete,
laboratoare , dotate corespunzator.
- 3 sali si 2 terenuri de sport, biblioteca, C.D.I
- dotare cu tehnologie informatica pentru toate
sectoarele de activitate
- atrageri de finantari in extrabugetar ( de baza
prin inchirieri de spatii, acreditare de cursuri
ECDL; cursuri de Engleza) cu tarife standard
stabilite in Consiliu Administrativ )

D)
- stil de conducere participativ – prin delegare
de sarcini concrete;
- rol major al Consiliului de Administratie unde
se discuta si se iau deciziile finale pentru toate
domeniile manageriale
- regulamentul de ordine interioara este revizuit
si fiecare parinte (pentru elevii de liceu) a
semnat un acord de parteneriat pentru educatie
- grila de evaluare( pentru activitatea finala sau
gradatia de merit ) elaborata in colaborare cu
reprezentantii sindicatului
- proiecte de finantare in special la sectia
maghiara de la diverse fundatii ( decontare,
abonamente pentru elevii navetisti, seturi de
manuale pentru invatamantul liceal, actiuni
culturale pentru cultivarea si pastrarea traditiei

pe verticala
- absenta unei Sali de festivitati ( pentru a
valorifica in sens pozitiv relatia scoala-familie;
pentru a marca in mod corespunzator anumite
momente )
- absenta unei cantine ( pentru clasele step by
step si nu numai )
- curte relativ mica ( orele de educatie fizica cu
2-3 clase odata )
- Sali de clasa improprii ( la subsol ) fara
lumina naturala
- mijloace de invatamant insuficiente
- lipsa spatiului in special la gimnaziu unde
exista un laborator de TIC si unul de Stiinte;
-vestiare mici si necompartimentate

D)
- salarizarea neatractiva pentru tineri si implicit
uneori lipsa lor de motivare
- neexploatarea suficienta a laboratoarelor
- evaluare defectuoasa, lipsa unei notari
ritmice, formativa, insuficienta numarului de
note in raport cu numarul de ore alocate
disciplinei, note date tip ”pedeapsa”
- intarzieri din motive mai mult sau putin
obiective
- munca diferentiata si pe grupe, metode
moderne, o aplica un numar relativ restrans de
profesori;
- folosirea de unii profesori a unui limbaj
neadecvat in relatia cu elevii
- reactii negative ale unor profesori la
observatiile parintilor transmise prin diriginte
la sedinta cu parintii
- personalul nedidactic uneori neglijent in
realizarea sarcinilor, multe concedii medicale

minoritatii maghiare )
-pentru fiecare angajat din personalul didactic,
nedidactic si auxiliar are fisa postului cu sarcini
specifice;
- echipa manageriala ,formata din 3 directori (
1 director, 1 director adjunct sectia romana,1
director adjunct sectia maghiara)1 coordonator
de programe si proiecte exracurriculare , are
precizate sarcinile concrete si problemele pe
care le monitorizeaza –spirit de echipa
- planul saptamanal operativ de lucru se
elaboreaza de catre echipa mangeriala
continand activitatea ce trebuie desfasurata si
se afiseaza saptamanl “scadentele saptamanii”;
- un foarte bun climat intre cele doua sectii
romana-maghiara care implementeaza sloganul
European”unitate prin diversitate”;
- mandria de apartenenta la organizatie
- existenta tuturor ciclurilor de invatamant
permite o evaluare coerenta a elevilor intre
cicluri si permite o mai buna adaptare la
trecerea dintr-o treapta in alta.
-revista scolii; site-ul scolii;
-munca in echipa pe “proiecte”
-existenta asociatiei parintilor cu personalitate
juridica

OPORTUNITATI:
- programele M.E.C pentru achizitii de
laboratoare, sport, biblioteca;
- implicarea parintilor, a unor fosti elevi, in
actiuni de sponzorizare, prin executii de lucrari,
materiale de constructii, dotari
- consilieri locali si factori politici legati afectiv
intr-un mod sau altul de scoala, asadar pot
deveni sensibili la nevoile ei

AMENINTARI:
- pentru anumite sectoare de activitate, buget
redus oferit de Consiliul Local, divizat pe
articole si practic lipsit de flexibilitate pana in
semestrul 4 al fiecarui an financiar
- sistemul de admitere al elevilor in liceu cu
pondere 25% media anilor de gimnaziu, ne
dezavantajeaza, pentru ca elevii care vin in

- pozitie centrala in oras care ofera spatii
atractive pentru activitatile diverse –
oportunitati de realizare de venituri
extrabugetare
- legislatia M.E.C.T. care ofera certificate de
competenta profesionala, la finalul liceului
pentru informatica, pedagogic, economic,
intensiv engleza
-parteneriat cu Centrul cultural francez,
implicarea liceului in proiecte europene
- parteneriate cu O.N.G. – proiecte educative
- eliminarea sectorizarii care are ca efect o
infuzie de elevi foarte buni incepand cu clasele
I-IV –solicita clasele de Step;
- relatia cu mass-media locala
- integrare in U.E
- mediu social cu orientare spre invatare, un
comitet de parinti al scolii participativ- proiecte ale M.E.C.(granturi) sau C.C.D. si
agentia SOCRATES
- tendintele de dezvoltare ale economiei
judetului si orasului (buget in crestere)
- I.S.J. si C.C.D. antreneaza multi tineri si
profesori aflati in perioada de desavarsire
profesionala, la cursuri pe diverse probleme
-proiectul descentralizarii care va permite scolii
sa aplice principiul european al subsidiaritatii
-centrarea intregii activitati pe CALITATE;
- multi parteneri stipulati prin contract pentru
clasele profil Servicii si pentru proiectele
educationale;
-generalizarea alternativei Step by step si la
gimnaziu

6.PRIORITATI SI OBIECTIVE:

special din mediul rural nu au acoperirea
notelor in cunostinte
- autonomia limitata a scolii pentru repartizarea
bugetului si incadrarea personalului
- exista parinti ostili scolii si subiectivi
promovand numai propriul interes
- normare limitata de I.S.J.
- multe catedre rezervate (8) ceea ce induce
instabilitate si uneori lipsa de continuitate
- factor demografic in scadere pentru sectia
maghiara
- colectiv mare, multe atitudini divergente
-blocarea posturilor in sistem.

5.1. PRIORITATI NAŢIONALE:

Obiectivele politicii de dezvoltare naţională, cuprinse în Strategia de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung cer
corelarea obiectivelor dezvoltării naţionale cu fondul deja dobândit în Europa de Vest, în privinţa calitaţii vieţii umane şi cu
deosebită atenţie faţă de generaţiile viitoare. Obiectivele politicii de dezvoltare regională vin şi ele în întâmpinarea politicilor de
dezvoltare naţională. Scoala trebuie sa aiba ca „elemente de orizont” aceste prioritati:
 Invatarea centrata pe elev
 Parteneriatul cu intreprinderile
 Dezvoltare curriculum-ului
 Dezvoltare de standarde
 Formarea continuă a personalului didactic (dupa identificarea reala a nevoilor de formare)
 Asigurarea calităţii
 Orientarea şi consilierea
 Sistemul informaţional
 Modernizarea bazei materiale
 Management educaţional
 Şanse egale
 Utilizarea ITC in predare
 Elevii cu nevoi speciale
 Zone dezavantajate; zone rurale
 Formarea continua a adultilor
 Integrarea europeană
6.2 PRIORITATI ALE COMUNITATII LOCALE :
Sunt stipulate in “Agenda locala 21 Bistrita”si vizeaza strategia de dezvoltare durabila a municipiului:
“Axa 3 Dezvoltarea infrastructurii recreaţionale, de sport, educaţie, artă şi cultură pentru creşterea calităţii
capitalului uman al oraşului ;”

“Axa 6 Asigurarea egalităţii şanselor prin învăţământ şi educaţie de calitate.”
“Obiective specifice”
1. Promovarea valorilor culturale autohtone : Realizarea unor programme artistice comune roman- maghiare
( schimb de experienta cultural)
2. Diversificarea actului cultural : fiecare clasa poate sa organizeze pe parcursul unui an scolar o activitate culturala
pentru punerea in valoare a elevilor talentati si identificarea celor cu potential artistic
3. Crearea cadrului adecvat desfăşurării acţiunilor de voluntariat :profesorii sectiei maghiare vor participa ca voluntari
la activitatile instructiv-educative din cadrul internatului infiintat de Biserica reformata din Bistrita prin care se
asigura cazare elevilor veniti din mediul rural ( suport pedagogic pentru adaptarea cat mai rapida a elevilor la
cerintele scolii)
4. Organizarea in colaborare cu Primăria municipiului a diverselor proiecte educationale
5. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea unităţilor de învăţământ
6. Crearea de parteneriate între primărie şi sindicate vizând realizarea proiectelor rezultate din Agenda Locală 21 a
municipiului Bistriţa”.

6.3 PRIORITATI SI OBIECTIVE SPECIFICE SCOLII:
Prioritatea 1: CREŞTEREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PRIN ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV , ASIGURAREA
CARACTERULUI PRACTIC - APLICATIV ŞI RAŢIONAL AL CONŢINUTURILOR PREDATE ŞI EFICIENTIZAREA
OFERTEI CURRICULARE .
Obiectivul 1: Transformarea şcolii într-o structură flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele elevilor şi ale părinţilor care au
tot mai puţin timp şi energie pentru monitorizarea copiilor.
Context: Sistemul de învăţământ este la ora actuală în continuă schimbare, cadrele didactice trebuie să se adapteze permanent, să
contribuie la elaborarea curriculum-ului, să găsească soluţii pentru schimbarea mentalităţii părinţilor , elevilor şi chiar a lor, să fie
deschise la nou.

“comanda “ olimpiadelor scolare si a altor concursuri promovate de MEC, necesita abordarea materiilor dintr-o perspectiva diferita,
accesibila copiilor cu aptitudini, interes si putere de munca peste nivelul general al muncii la clasa. Pentru ca rezultatele de la aceste
concursuri devin “carte de vizita” a scolii, o munca organizata si directionata spre marea performanata va genera numai reusite.
Ţinta-rezultate măsurabile pentru acest obiectiv:
- Număr de cadre didactice care au participat la cursuri de formare, număr de cadre didactice care au promovat examenele pentru
obţinerea gradelor didactice.
- Număr de activităţi pe catedre în care sa se utilizează instrumentele de lucru pentru formarea centrată pe elev- portofoliul catedrei
- Portofoliu personal al fiecarui profesor cu activitatea zilnica.
- Asistentele la lectii urmaresc cu prioritate acest obiectiv.
- Rezultate la olimpiade, concursuri, participari la simpozioane
- Număr de cabinete şi laboratoare dotate corespunzător.
- Implementarea instrumentelor de autoevaluare propuse de CEAC si validate de C.A.
- Prioritatea 2: DEZVOLTAREA CAPACITATII DE ORIENTARE SCOLARA ŞI PROFESIONALĂ
Obiectivul 2: Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente specifice, vehicularea informaţiilor
certe despre piata muncii (colaborare cu profesorul consilier psiholog )
Context: Procesul de consiliere este asigurat respectând următorul traseu: profesor consilier → diriginţi → elevi ( cu informarea
permanenta a parintilor)
Pe acest traseu apar probleme în ambele puncte de transfer - atât profesorii consilieri, cât şi diriginţii nu dispun de suficiente
informaţii / materiale despre situaţia actuală a pieţei forţei de muncă / prognoze ale acesteia pe termen scurt, mediu şi lung şi abilităţi
relevante pentru a asigura o formare corespunzătoare nivelului imediat următor. Rezultatele acestei situaţii se regăsesc într-o optare
relativ intamplatoare a multor elevi pentru un anumit liceu sau absolventi de liceu care-si depun dosarul la 4-5 facultati cu profile
divergente;
Ţinta-rezultate măsurabile pentru acest obiectiv:
- Funcţionarea optimă a reţelei de orientare şi consiliere profesională organizată de şcoală

- Abilităţi îmbunătăţite şi suport informaţional mai relevant pentru profesorul consilier şi diriginţi în acordarea de consultanţă şi
asistenţă pentru orientare.
- Parteneriat cu institutii de invatamant superior pentru “studii” de “aptitudini.
- Colaborare cu AJOFM pentru identificarea job-urilor de vacanta;
- Profesionalizarea O.S.P prin aplicarea programelor institutiilor specializate (universitati, alte institutii);
- Coltul OSP la C.D.I cu actualizare permanenta
Prioritatea 3: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - COMUNITATEA LOCALĂ
Obiectiv 3: Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu comunitatea locala pentru formarea spiritului civic, implicarea elevilor si a
familiilor in viata comunitatii
Context:
- Insuficienta susţinere a procesului de învăţământ prin intervenţiile partenerilor;
- Bistrita este un oras cu multe unitati de invatamant si “parteneriatul” cu autoritatea locala se reduce practic la stricta administrare
a spatiilor scolare sau la actiuni formale;
- Insuficienta colaborare intre scoli prin sustinere reciproca a activitatilor extrabugetare sau o atitudine comuna referitoara la
regulamentele de ordine inerioara- absente, razii ale politiei comunitare, frecventarea cluburilor ;
- Unii părinţi ai elevilor nu conştientizează rolul care le revine în asigurarea unui proces educaţional şcolar corespunzător ( lipsa
de raspuns la solicitarile scolii)
Ţinta/ Rezultate măsurabile:
Stabilirea unei noi strategii în ceea ce priveşte colaborarea cu autoritatea locala-propuneri de actiuni de tip ecologic si gospodaresc
Implicarea activa a elevilor in “Consiliul local al elevilor”
Proiecte comune finantate din bugetul local
Actiuni culturale si sportive comune ( cupa orasului)
Actiuni in parteneriat cu ONG-urile care promoveaza activitatea de voluntariat

Prioritatea 4: DEZVOLTAREA “DIMENSIUNII EUROPENE”ŞI COMPLETAREA BAZEI MATERIALE LA STANDARDE
EUROPENE.
Obiectiv 4: Pregatirea viitorilor cetateni activi ai Europei unite, constienti de rolul si importanta valorilor europene; Dezvoltarea
competenţelor de comunicare intr-o limbă straină, dezvoltarea gândirii critice, abilităţi antreprenoriale şi manageriale, dezvoltarea
spiritului de echipă, a abilităţilor de management al timpului, de management de proiect si conduita civică ; Mijloace materiale
simple si eficiente care sa vina in sprijinul fiecarui profesor
Context: În contextul în care prea puţine firme din România investesc în formarea continuă a angajaţilor, revine sistemului de
invăţământ sarcina formării unor abilităţi generale ale elevilor. Acestea sunt cu atât mai importante pentru obţinerea (şi păstrarea)
primului loc de muncă, deoarece în acest caz absolvenţii trebuie să treacă peste handicapul lipsei de experienţă profesională.
Contactul cu valorile europene este esential pentru formarea adultilor de maine.
Ţinta / Rezultate măsurabile:
Accesarea proiectelor comunitare pentru elevi si profesori.
Sustinerea elevilor pentru promovarea examenelor de competenta lingvistica internationale,pentru Franceza, Engleza si Germana
(prin oferta de optionale)
Un numar tot mai mare de elevi sa dobandeasca certificatul ECDL, indiferent de profil sau specializare
Antrenarea elevilor in proiecte Comenius pentru un prim pas “de colaborare” prin munca cu colegii lor din alte tari europene
Centru ECL-licenta internationala;
Dezvoltarea spiritului de echipa prin activitati extrascolare ; Implicare in proiectele extracurriculare ale comunitatii locale.
In cadrul fiecarei catedre se vor elebora, pe nivel de clase seturi de experimente minimale, cu fise de lucru;
Cabinentele existente se vor adapta astfel incat sa permita folosirea lor in fiecare ora pentru metode individualizate;
Orarul va fi generat astfel incat folosirea laboratoarelor sa fie cat mai eficienta
Experimentul virtual si lectiile AEL sa creasca cantitativ si calitativ de la un semestru la altul
Realizarea cu sprijinul autoritatii locale a unei cantine scolare in spatiul fostei centrale termice
Realizarea unei sali multifunctionale in care sa se organizeze“Hoby-cluburi” pentru a cultiva la elevi si alte pasiuni tip sah, jocuri
sportive, formatii artistice .
Prioritatea 5: DEZVOLTAREA CULTURII ORGANIZATIONALE

Obiectivul 5: Echipa manageriala va propune prin consultarea sindicatelor actiuni pentru elevi si profesori care sa conduca la
formarea ethosului specific scolii.
Context: un colectiv atat de mare nu poate fi eficient numai daca exista consens si unitate de actiune in toate aspectele muncii
didactice.
Tinta/ Rezultate masurabile:
Echipe de lucru pentru fiecare sarcina de realizat
Intalniri nonformale (8 Martie; Ziua scolii, etc...)
Stabilirea unei actiuni in fiecare catedra cu un continut extracurricular
Proiecte comune la nivelul scolii pentru diverse aniversari
Colaborare cu Consiliul elevilor si Consiliul reprezentativ al parintilor-proiecte in parteneriat
Prioritatea 6: DEZVOLTAREA RELATIEI SCOALA-PARINTE
Obiectivul 6: Se reconstruieste calitativ relatia scoala-familie, prin Comitetele de parinti pe clase si Comitetul de parinti al scolii;
Context: promovarea principiilor calitatii in educatie porneste de la obiectivul “satisfacerea nevoilor beneficiarilor”. Este cunoscut
ca in societatea contemporana parintii devin din ce in ce mai “exigenti’ cu serviciul prestat de scoala si are o reactie clara vis-a-vis
de activitatile institutiei de invatamant. Parintii trebuie sa devina “parteneri” activi si obiectivi ai intregului demers didactic, de la
proiectarea curriculara, la realizare, pana la forma de evaluare.

Tinta/ Rezultate masurabile:
Psihologul scolii in colaborare cu dirigintele testeaza inteligenta predominanta, tipul de invatare specific fiecarui copil si aplica teste
de pozitie sociometrica in colectivul de elevi- rezultatele se comunica individual parintelui;
Lectoratele cu parintii se vor desfasura dupa un program global al scolii, pe grupe de clasa si aspecte specifice incurajand forme de
lucru cu metode activ-participative;
Psihologul si medicul scolii propun actiuni globale pe grupe de clase;
Se realizeaza proiecte exracurriculare cu actiuni la care participa parinti si elevi.

Parintii au nevoie de un sprijin temeinic si real din parte scolii pentru a se implica eficient in activitatile organizate de scoala si in
activitatea de invatare a propriilor copii. Orice efort pentru a oferi parintilor mai multe oportunitati de a-si ajuta copiii sa invete va
necesita o schimbare in atitudinea publica, in ceea ce priveste importanta invatamantului.
O punte de legatura solida o pot reprezenta lectoratele cu parintii desfasurate sub forma unor ateliere care sa reprezinte programe de
educatie pentru parinti. In cadrul acestora, profesorii si psihologul scolii pot oferi sugestii practice despre modul in care parintii isi
pot ajuta copiii la scoala ( Nu neaparat la teme). Se pot dezbate teme interesante si de actualitate: supravegherea navigharii pe
internet a copilului, impactul mass-media asupra formarii unei pseudo-culturi .
Parteneriatul scoala-familie poate lua forma unei comunicari personalizate care se poate concretiza intr-un “jurnal” familie-scoala in
care parintii si profesorii se informeaza unii pe altii despre realizarile copilului sau despre temerile lor legate de acestea.
7. STRATEGII SI POLITICI
In realizarea “Ofertei manageriale” a tintelor strategice/ scopuri si a misiunii scolii noastre, strategiile principale
sunt:
Coordonarea echipei manageriale prin perfectionareafunctiilor de management
Dezvoltarea curriculara prin disciplinele noi din CDS (nu prin extinderi sau aprofundari)
Dezvoltarea resurselor umane prin perfectionarea continua
Atragerea de resurse extrabugetare
Completarea si dezvoltarea bazei materiale in concordanta cu cerintele programelor scolare
Dezvoltarea relatiilor comunitare
Politicile de realizare a strategiilor vizeaza delegarea competentelor in activ de management si implicarea elevilor
(prin consiliul elevilor) in perfectionarea procesului instructiv –educativ.

8.PROGRAME de aplicare a PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
a) DEZVOLTAREA CURRICULARA (CDS)
OBIECTIVE

INDICATORI DE PERFORMANTA

RESURSE

RESPONSABILITATI

TERMEN
REALIZARE

DE

Identificarea
cererii
si nevoilor de
educatie
ale
elevilor
Identificarea
resurselor
existente
in
vederea
alcatuirii CDS

Dezvoltarea
ofertei
curriculare:
construirea
CDS-urilor
croscurriculare
si
transcurriculare

Alcatuirea
optiunilor

unui

centralizator

Graficul resurselor existente
potentialele optionale

al - parinti, profesori, - invatatori, diriginti- Luna
martie
a
elevi
coordonati de directorul fiecarui an scolar
-chestionare adresate scolii
elevilor si parintilor

privind profesori
si
invatatori
- spatii si dotari
materiale existente
reglementari
in
vigoare cu privire la
organizarea CDS
- intocmirea unei liste cu abilitati,
competente pentru cadrele didactice cu - cadre didactice
atestate, diplome, certificate etc.
- baza materiala
- intocmirea de noi echipamente si cursuri
de
materiale didactice
perfectionare oferite
- oferta pentru fiecare an de studiu sa de
CCD,
ONG,
contina putin 4 optionale
universitati

- director
- profesori, invatatori

Martie

- director
- profesori, invatatori

Octombrie

Permanent

Martie

b) DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
OBIECTIVE

INDICATORI DE PERFORMANTA

Identificarea
- dezbatere in consiliul profesoral privind
nevoilor
si nevoile si posibilitatile de formare
posibilitatilor de - chestionar adresat cadrelor didactice
formare
privind nevoile lor de formare
- centralizatorul optiunilor beneficiarilor
Perfectionarea
- evidenta clara a celor inscrisi la gradele
si
formarea didactice
continua
a - popularizarea activitatii CCD
cadrelor
- infiintatea centrului de documentare
didactice
stiintifica
- antrenarea profesorilor in elaborarea
unor auxiliare curriculare

Motivarea
adecvata
a
cadrelor
didactice pentru
perfectionare si
autoperfectiona
re
Stagiu de 2 zile
de abilitare a

- monitorizarea activitatilor realizate de
fiecare cadru didactic
- acordarea de recompense

- prezenta la stagiu 100%
- initiere in operare pe calculator

RESURSE

RESPONSABILITATI

- oferta de la CCD, -conducerea scolii
universitati
-profesorul responsabil
perfectionarea

TERMEN
REALIZARE
Octombrie
cu

-ofertele
CCD,
ONG, universitati,
dezbateri tematice
ale
Consiliului
profesoral
-abonamente
la
reviste
de
specialitate
-achizitionarea
de
catre
biblioteca
scolii de lucrari
stiintifice adresate
cadrelor didactice
-informatii obtinute
prin Internet
-resurse finaciare
proprii
-prestigiul scolii
-cabinete
si
laboratoare

-conducerea scolii
-profesorul responsabil
perfectionarea
-consiliul de adm.

Octombrie

-conducerea scolii
-consiliul de adm.

Permanent

-cabinet
informatica

-directorul
-profesorul

Septembrie

cu

Decembrie

Permanent

responsabil

cu
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profesorilor si
invatatorilor
din scoala in
tehnicile
de
lucru specifice
calculatorului

-profesor educatie perfectionarea
tehnologica
-internet

c) ATRAGEREA DE RESURSE MATERIALE SI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE
OBIECTIVE
Alcatuirea
stategii
atragere
fonduri

INDICATORI DE PERFORMANTA

de -intocmirea planului stategic privind
de obtinerea de resurse financiare
de -informarea parintilor privind situatia
economica a scolii
-scrisoarea de intentie a scolii
Incheierea de - scrisori scurte, personalizate, cu informatii
contracte
de esentiale despre scoala si care au atasate
sponsorizare
materiale informative, fotografii
-organizarea de intalniri cu sponsori
pentru proiecte de perspectiva
-realizarea unei baze de date cu informatii
despre sponsorii potentiali
-organizarea de evenimente speciale
(expozitii, tombole, spectacole)

RESURSE

RESPONSABILITATI

-planul
de -director
dezvoltare a scolii
-Consiliul de administratie
-baza materiala

TERMEN
REALIZARE
Octombrie

-institutii potential -director
Permanent
partenere
-Consiliul de administratie
-parinti

-cabinetul
informatica

de -profesorul de
tehnologica

educatie Septembrie

- subcomisia de organizare Permanent
didactice, a serbarilor scolare

Instruirea
personalului
didactic
in
managementul

-cadre
elevi
-conlucrarea cu banci, fundatii, ONG-uri -cadre didactice
pentru dezvoltarea de proiecte
-elevi

-director
Permanent
-Consiliul de administratie
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de proiect
Achizitie
echipament
calcul

de -achizitionarea unor calculatoare
de performante

-resurse financiare

-director
-Comitetul de parinti

An scolar

d) DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE
OBIECTIVE

INDICATORI
DE
PERFORMANTA
-centralizarea potentialilor parteneri
-intruniri ale Comisiei pentru relatii
cu comunitatea

RESURSE

RESPONSABILITATI

TERMEN
REALIZARE
Identificarea
-biserica,
politia, -comisia pentru relatii cu Semestrul I
potentialeprimaria, ONG, institutii comunitatea locala
lor institutii
culturale si educative etc.
-cadrele didactice
partenere
-parintii
Stabilirea de
-incheierea a cel putin 2 parteneriate -biserica,
politia, -comisia pentru relatii cu Permanent
contracte,
primaria, ONG, institutii comunitatea locala
negociere
culturale si educative etc.
-cadrele didactice
-parintii
Planificarea
-alcatuirea de programe de activitati -institutii partenere
-comisia pentru relatii cu Permanent
activitatilor
de catre fiecare clasa si centralizat la -scoala
comunitatea locala
comune scoala- nivelul scolii
-invatatori si diriginti
comunitate
Realizarea
-respectarea schemei de programe
-reprezentantii
-invatatori si diriginti
Permanent
programelor
-atingerea obiectivelor urmarite de institutiilor pertenere
-comisia de activitate
fiecare program
-cadrele didactice
extracurriculara
-conducerea scolii

DE

e) MARKETING EDUCAȚIONAL
OBIECTIVE
Elaborarea
planurilor
concrete
prezentare
imaginii scolii
Identificarea
mediilor
distribuire
informatiilor
Realizarea
planurilor
prezentare
imaginii scolii

INDICATORI
DE RESURSE
PERFORMANTA
-alcatuirea a cel putin 3 planuri de -cadre didactice
promovare a imaginii scolii
-informaticieni
de
-resurse financiare
a
-elevi

RESPONSABILITATI

TERMEN
REALIZARE
-comisia de promovare a Octombrie
imaginii scolii

-gasirea a cel putin 3 medii eficiente -cadre didactice
-comisia de promovare a Semestrul I
de de distribuire a informatiilor
-consiliul reprezentativ al imaginii scolii
a
parintilor
-aparitia a cel putin 2 numere pe an -cadre didactice
de a Revistei scolii
-elevi
a -tiparirea de brosuri informative
-resurse financiare
-tiparirea de pliante
-realizarea
site-ului
scolii
si
publicarea pe Internet a prezentarii
scolii

-comisia metodica
de Semestrul I si II
limba romana
Lunar
-comisia de promovare a
imaginii scolii
Anual

DE

IX. MONITORIZAREA PROIECTULUI
1. MONITORIZAREA INTERNĂ
NR.
RESPON
ACŢIUNEA

PARTENERI

TERMEN

SABIL

ÎNREGISTARRE

INSTRUMENTE

INDICATO
RI

A
REZULTATELOR

1.

Director
Elaborarea şi afişarea
proiectului de
dezvoltare instituţională

2.

Curriculum la Decizia
Şcolii: proiectare şi
aplicare
Înscrierea la cursuri de
formare

Director
adj.
Director

-responsabil de formare Pe parcursul
derulării
continuă
proiectului

4.

Starea de
funcţionalitate a clădirii

director

-învăţători, diriginţi,
elevi, personal
administrativ

5.

Proiecte de parteneriat
în derulare sau în
pregătire

Director
adj.

3.

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

Octombrie 2012 -produsul final

-fişă de apreciere

-criteriile de
realizare a
PDI

2012/2013

-proiect CDŞ

-fişe de evaluare

-standardele
de evaluare

-in baza de date a
scolii

-liste de prezenţă
la cursuri.

-registrul de
evidenţă a
reparaţiilor

-analize, rapoarte

-în baza de date a
şcolii

-analize, fişe de
evaluare

-număr de
cadre
didactice
inscrise.
Volumul
cheltuielilor
pentru
reparaţii
curente.
-număr
proiecte

-in baza de date a
scolii

-situaţii statistice

-săptămânal

-responsabil cu proiecte -lunar
şi programe
educaţionale şi cadrele
didactice
6.
Director
-responsabil cu
-săptămânal
Imaginea şcolii
adj.
promovarea imaginii
reflectată în massmedia
şcolii
2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , MEC.

X. EVALUAREA –OPTIMIZAREA PROIECTULUI
Instrumente de evaluare
Informarea scrisa a sefilor de catedra, comisii, compartimente
Fisa postului intregului personal al scolii
Evaluarea personalului in functie de merite
Scala de evaluare
EVALUARE INTERNĂ
ACŢIUNEA
NR.

RESPONS

PARTENERI

TERMEN

ABIL

ÎNREGISTAREA

INSTRUMENTE

REZULTATELOR

1.

Disciplinele opţionale
realizate în urma
chestionării elevilor şi
părinţilor

Director
adjunct

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

-la finalul
acţiunii

-în baza de date a
şcolii

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

2.

Creşterea calităţii
procesului de predare
învăţare reflectată în
rezultatele elevilor

Director

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

-semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize, statistici

3.

Situaţia spaţiilor de
învăţământ şi a clădirilor
şcolare
Proiecte de parteneriat
realizate

Director

-semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize, rapoarte

-semestrial

-în baza de date a
şcolii

-analize

Realizări ale şcolii
reflectate în mass media
locală şi naţională

Director
adjunct

-comisia pentru
asigurarea şi
evaluarea calităţii
-responsabil cu
proiecte şi programe
educaţionale.
-responsabil cu
promovarea şcolii

-lunar

-în baza de date a
şcolii

-statistici,
rapoarte

4.

5.

Director

INDICATORI

-descriptori de
performanţă, număr
persoane
chestionate, număr
discipline opţionale
realizate
-numărul cadrelor
didactice formate,
numărul elevilor
promovaţi, mediocri
şi cu rezultate de
performanţă
-creşterea/scăderea
cheltuielilor de
întreţinere
-Numărul de
proiecte de
parteneriat aprobate
-numărul de apariţii
pozitive în massmedia

In fiecare an pe baza proiectului de dezvoltare institutionala se va
elebora planul managerial anual si semestrial, planul semestrial al comisiilor
metodice si planul de actiune al diverselor comisii. Consiliul de
administratie va analiza realizarea acestora in fiecare etapa si dupa feedbackul corespunzator planul se va revizui acolo unde se considera necesar.
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii va realiza evaluarea interna
si evaluatorii externi o vor valida.

Bistrita, noiembrie 2012

