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Concursul Naţional „Tradiţii pascale” (CAEN) – 8 ediţii
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I
I
I EXTERN ŞII A CELUII INTERN
I
II. DIAGNOZA
MEDIULUI
1. Diagnoza mediului extern
Situat în regiunea de Nord – Est a ţării, în partea centrală a Moldovei, judeţul
Iaşi este cel mai mare în ceea ce priveşte numărul populaţiei, numărul de oraşe şi
localităţi şi implicit, numărul de preşcolari şi elevi. Din punct de vedere etnic,
populaţia regiunii N-E reprezintă un grad mare de omogenitate ca ocupaţie şi religie,
majoritară fiind cea ortodoxă.
Conform indicelui de dezvoltare umană şi a P.I.B., regiunea se situează pe
ultimele locuri din ţară, fiind considerată zona cu cel mai înalt grad de sărăcie. Acest
fapt se datorează unor cauze complexe atât de ordin economic şi social, cât şi de
ordin istoric, cultural, demografic, sau chiar din lipsa resurselor materiale,
investiţiilor aproape inexistente.
Condiţiile geografice şi istorice au determinat o relativă rămânere în urmă din
punct de vedere socio-economic a regiunii N-E şi implicit, în anumite domenii, a
judeţului Iaşi.
În acelaşi timp, există o discrepanţă între gradul de dezvoltare a municipiului
Iaşi şi gradul de dezvoltare din restul judeţului.
La nivelul judeţului Iaşi, rata şomajului a crescut constant pînă în anul 2011, ca
o consecinţă fiind plecarea la muncă în străinătate a multor persoane ce aveau
calificări diverse.
Cei mai afectaţi de şomaj sunt muncitorii calificaţi sau mai puţin calificaţi, mai
puţin afectate sunt persoanele cu studii superioare. Cauzele pentru care rata şomajului
este ridicată sunt legate, în principal, de structura economică relativ nediversificată,
bazată pe o industrie necompetitivă, o agricultură neperformantă, una de subzistenţă.
Această situaţie afectează şi învăţământul prin starea materială precară a famillior
elevilor sau prin rămânerea fără supraveghere a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la
muncă în străinătate (numai în şcoala noastră avem 174 elevi cu părinţi plecaţi).
Sporul natural al naşterilor a fost şi el în scădere afectând numărul populaţiei
şcolare.
Cu toate neajunsurile semnalate, judeţul Iaşi se detaşează de celelalte judeţe
prin numărul mare de copii angrenaţi în diferite forme de învăţământ, prin numărul
mare de unităţi de învăţământ, ocupând locul II pe ţară în ce priveşte reţeaua de
învăţământ preuniversitar şi universitar, după municipiul Bucureşti. De asemenea,
rezultatele obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare îi conferă un loc fruntaş în
ţară, dovedind că învăţământul ieşean este de calitate, performant.
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2. Diagnoza mediului intern
În general, sistemul de învăţământ este influenţat de o serie de factori, cum ar fi:
 Apariţia de noi profesii, în special în domeniul serviciilor;
 Evoluţia rapidă a ştiinţei şi tehnicii;
 Informatizarea societăţii;
 Scăderea ponderii anumitor profesii pe piaţa muncii;
 Modificarea competenţelor pentru anumite profesii;
 Democratizarea societăţii;
 Apariţia sistemului concurenţial;
 Creşterea productivităţii muncii;
 Evoluţia demografică;
 Descentralizarea învăţământului;
 Modificările geopolitice în contextul extinderii U.E. şi al globalizării.
Consecinţă a acestor influenţe şi condiţionări, educaţia se află într-o continuă
schimbare şi adaptare pentru a asigura:
 Dezvoltarea personalităţii şi inteligenţei indivizilor;
 Dezvoltarea voinţei lor personale;
 Dezvoltarea solidarităţii colective.
Noua Lege a Educaţiei propune modificări de esenţă în domeniul strategiilor
didactice (generalizarea învăţământului de 10 ani, trecerea anului pregătitor la ciclul
primar). Descentralizarea trebuie să fie reală, cu modificarea componenţei Consiliului
de Administraţie al şcolilor, astfel încât majoritatea să fie cadre didactice şi restul
reprezentanţi ai autorităţii locale, părinţi, elevi.
De asemenea, se consideră că elevii trebuie să aibă acces la noi medii de învăţare
ceea ce înseamnă că:
 Instruirea trebuie centrată pe elev;
 Stimularea să fie multisenzorială;
 Progresul să fie pe parcursuri multiple;
 Să se promoveze munca în echipă;
 Să se realizeze o învăţare activă, promovând explorarea şi investigarea;
 Învăţarea să se bazeze pe gândirea critică, deciziile să se bazeze pe informaţiile
obţinute;
 Acţiunile să fie planificate proactiv.
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În particular, obiectivele majore în domeniul educaţiei din România în perioada
2015 - 2019 sunt:
 Aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare care promovează:
Accesul egal şi sporit la Educaţie;
Calitatea ridicată a educaţiei şi a pregătirii societăţii bazate pe
cunoaştere;
Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ.
 Considerarea investiţiei în capitalul uman ca fiind investiţia cea mai profitabilă
pe termen lung;
 Combinarea eficientă a învăţământului de elită cu educaţia generală;
 Compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolare;
 Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
 Transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României.

3. Analiza SWOT
Puncte tari:
 Tradiţia şi cultura şcolii;
 Preocuparea pentru proiectarea şi planificarea activităţilor, pentru
creşterea calităţii lor şi pentru exercitarea funcţiilor de organizare,
control, conducere operaţională şi de evaluare;
 Preocuparea pentru păstrarea bazei materiale existente şi pentru
îmbunătăţirea ei;
 Managementul şcolar bazat pe colaborare, parteneriate, comunicare,
lucru în echipă;
 Profesionalismul cadrelor didactice (cadre didactice doctori în ştiinţe,
majoritatea cu gradul I, autori de manuale, lucrări de specialitate etc.)
 Notorietatea unor cadre didactice în pregătirea elevilor pentru olimpiade
şi concursuri;
 Deschiderea cadrelor didactice la elementele de noutate;
 Receptivitatea managerilor la solicitări;
 Motivarea elevilor pentru respectarea regulamentului de ordine
interioară;
 Coeziunea colectivului de cadre didactice;
 Dotarea corespunzătoare a cabinetelor de informatică şi abilitatea
cadrelor didactice de a folosi calculatorul;
 Existenţa Asociaţiei Părinţilor cu personalitate juridică;
 Experienţa în derularea Programelor de Cooperare Europeană;
 Dorinţa de afirmare a cadrelor didactice tinere;
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 Diversificarea instrumentelor de evaluare utilizate;
 Existenţa profesorului psihopedagog în şcoală;
 Implicarea elevilor în acţiuni umanitare.

Oportunităţi:

 Imaginea favorabilă a şcolii şi sprijinul foştilor elevi;
 Şcoala este centru de pregătire psihopedagogică a studenţilor şi a
elevilor Şcolii Normale;
 Sprijinul şi implicarea părinţilor în actul de decizie al şcolii;
 Relaţii de colaborare cu şcoli din străinătate (Marea Britanie, Franţa,
Spania, Italia);
 Introducerea şahului ca obiect de studiu;
 Susţinerea activităţilor extracurriculare ca mod de promovare a imaginii
şcolii;
 Colaborarea cu specialişti din învăţământul superior sau specialişti din
cercetare;
 Organizarea anuală a Concursului de matematică „Florica T. Câmpan”
pentru clasele I – VIII;
 Iniţierea şi organizarea Turneului internaţional de şah „Cupa Moldovei”;
 Organizarea etapei judeţene a Concursului „Proiecte de mediu”;
 Diversificarea activităţilor de formare continuă;
 Buna colaborare a colectivului de cadre didactice cu comunitatea locală
şi cu partenerii educaţionali externi;
 Accesul permanent la mass-media.

Puncte slabe:














Spaţiul insuficient de şcolarizare;
Insuficienta dotare a bibliotecii;
Insuficienta dotare a laboratoarelor;
Inexistenţa unei săli de festivităţi;
Baza materială precară pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul
opţionalelor;
Insuficienta implicare a unor părinţi plecaţi în străinătate în viaţa şcolii;
Insuficienţa fondurilor alocate procesului didactic;
Autonomia managerială limitată;
Experienţa limitată a cadrelor didactice debutante;
Insuficienta folosire a softurilor educaţionale;
Frecvenţa slabă la ore a elevilor de etnie rromă (Corpul C);
Motivarea financiară neatractivă pentru cadrele didactice şi personalul
didactic auxiliar.
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Riscuri:











Instabilitatea cadrului legislativ;
Dificultăţi financiar – materiale;
Lipsa de perspectivă pentru absolvenţi;
Prestigiul nerestabilit al profesorului;
Limitele autonomiei şcolare;
Calitatea deficitară a manualelor şcolare;
Rezistenţa la schimbare;
Migraţia forţei de muncă din învăţământ;
Tergiversarea aprobării noii legi a învăţământului;
Migraţia forţei de muncă din învăţământ în străinătate sau alte domenii.

Pagina 28 din 71

Proiect de dezvoltare instituţională

Şcoala „B.P. Hasdeu” Iaşi

III. OPŢIUNI – ŢINTE STRATEGICE
A.Ţinte strategice
1. Pregătirea elevilor pentru obţinerea performanţei la toate disciplinele de
învăţământ prin conceperea şi dozarea modurilor de organizare a
învăţării şi a conţinuturilor astfel încât aceştia să fie angajaţi în eforturi
cu valoare formativă care să se asocieze cu bucuria de a învăţa;
2. Asigurarea echilibrului în conceperea conţinuturilor la nivel central
(programe, manuale etc.) şi la nivel instituţional (activităţi la clasă şi
extraşcolare);
3. Valorizarea înaltă a tuturor resurselor umane şi materiale din şcoli prin
activităţi de predare în echipă, redimensionarea normei de predare,
cursuri opţionale, activităţi de consiliere şi recrutare;
4. Identificarea modalităţilor de compatibilizare a sistemului de învăţământ
cu standardele europene prin participare la proiecte de colaborare
europeană;
5. Atragerea reprezentanţilor comunităţii locale în actele de decizie ale
şcolii şi în desfăşurarea şi evaluarea actului didactic.

B.Opţiuni strategice
1. Proiectarea, organizarea şi evaluarea conţinuturilor într-un scenariu
didactic caracterizat prin deplasarea accentului de la asimilarea de
informaţii nerelevante la demersuri formative;
2. Pregătirea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în instituţii de formare
(CCD, Universitatea „Al.I.Cuza”) prin participarea acestora la stagii de
formare pe diferite teme: abilitare curriculară, curriculum nucleu,
curriculum la decizia şcolii, evaluarea şcolară etc.
3. Oferirea unei imagini unitare asupra fenomenelor şi proceselor studiate
în cadrul diferitelor discipline de învăţământ prin utilizarea
interdisciplinarităţii ca modalitate de organizare a conţinuturilor;
4. Asocierea interdisciplinarităţii, transdisciplinarităţii cu strategii
inovatoare de organizare a conţinuturilor prin informatizare;
5. Dezvoltarea capacităţii de comunicare dialogată elev – profesor, elev –
elev, elev – părinţi, profesori – părinţi;
6. Diversificarea activităţilor extraşcolare în funcţie de opţiunile elevilor;
7. Implicarea Consiliului Elevilor şi a Consiliului Clasei în conceperea şi
derularea activităţilor didactice;
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8. Promovarea şi consolidarea dimensiunii europene a învăţării prin
participarea elevilor şi a profesorilor la programe de cooperare şi de
integrare europeană;
9. Activarea mecanismelor pentru asigurarea calităţii în procesul instructiv
– educativ;
10.Identificarea modalităţilor de implicare a familiei în activităţile şcolii;
11.Adaptarea orelor de dirigenţie la cerinţele actuale prin atingerea
principalului obiectiv „A învăţa să înveţi”;
12.Corelarea ofertei educaţionale a şcolii la cerinţele comunităţii şi
identificarea unor canale de legătură şcoală – comunitate;
13.Identificarea unor surse de autofinanţare şi valorificarea permanentă a
resurselor existente;
14.Armonizarea proiectării dezvoltării instituţionale prin canalizarea
propriu-zisă a măsurilor stabilite la responsabilitatea fiecărui cadru
didactic din colectiv pentru finalităţile propuse.
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IV. PLAN DE DEZVOLTARE
a) OPŢIUNEA CURRICULARĂ
Funcţia
managerială
1.Proiectare Planificare

Obiectiv
Cunoaşterea şi aplicarea
elementelor conceptuale ale
Curriculum - ului Naţional
Elaborarea proiectului de
curriculum la decizia şcolii în
funcţie de nevoile şi interesele
elevilor, părinţilor şi
comunităţii locale
Elaborarea proiectului
activităţilor extracurriculare şi
al concursurilor şcolare

Realizarea planurilor
manageriale ale Comisiilor
metodice

Măsuri şi acţiuni
Analiza, în cadrul
Comisiilor metodice, a
Curriculum-ului
Naţional, a programelor
şi ghidurilor metodice
Stabilirea
currriculumului la
decizia şcolii prin
consultarea părinţilor şi
elevilor
Stabilirea programului
activităţilor
extraşcolare ţinând cont
de nevoile elevilor şi de
proiectele şcolii

Elaborarea planurilor
de activitate ale
Comisiilor metodice

Resurse

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă

 Cadre didactice
 Programe
 Ghiduri

 Directorii
 Responsabilii
Comisiilor
metodice

Permanent

Nivelul predării
Nivelul de cunoştinţe
Rezultatele obţinute

 Cadre didactice
 Planuri cadru
 Documente ISJ

 Directorii
 Şefii de catedră
 Învăţătorii
 Diriginţii

Anual
Februarie

Respectarea şi aplicarea
curriculumului naţional
şi CDS

 Elevi
 Părinţi
 Diriginţi
 Calendarul
activităţilor
educative

 Directorii
 Coordonatorii
cercurilor
 Învăţătorii

Conform
graficului

 Profesori
 Invăţători
 Educatori

 Directorii
 Responsabilii
Comisiilor
metodice

Anual
Semestrial

Activitatea cercurilor
Cercul de artă plastică
“N.N.Tonitza”
Cenaclul “Iulia
Hasdeu”
Ansamblul “Stejărelul”
Cercul de matematică
“Florica T. Câmpan”
Cercul de şah
“Stejarul”
Trupa de teatru “Inimă
de copil”
Completarea la timp a
dosarelor Comisiilor
metodice
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Obiectiv
Crearea unei bănci de date
referitoare la curriculum,
proiectare, evaluare

Utilizarea fondului de carte
existent în şcoală

2.1.Conducere
operaţională

Asigurarea abilitării curricular,
monitorizarea ofertei
educaţionale

Analiza de nevoi şi interese ale
elevilor, părinţilor,
comunităţii, pentru CDS şi
curriculum local
Asigurarea nevoilor
educaţionale ale elevilor prin
activităţi extraşcolare

Indicatori de
performanţă

Măsuri şi acţiuni

Resurse

Răspunde

Termen

1.Realizarea la nivelul
fiecărei comisii
metodice a băncii de
date: planuri cadru,
programe şcolare,
ghiduri metodologice,
planificări, proiecte de
unităţi de învăţare, teste
de evaluare
2.Asigurarea cu
manuale şcolare a
claselor I – VIII,
îmbogăţirea fondului de
carte a bibliotecii
1.Oferirea de
consultanţă în probleme
de curriculum tuturor
cadrelor didactice

 Cadre didactice
 Planuri cadru
 Ghiduri metodice

 Directorii
 Şefii de catedră

 Termen
scurt, mediu
şi lung

Crearea băncii de date

 Cadre didactice
 Fond de carte
 Manuale

 Directorii
 Bibliotecar
 Profesorii de
Limba română
 Învăţătorii
 Directorii
 Şefii de comisii
 Diriginţii

 Anual

Toţi elevii trebuie să
aibă manuale

 Permanent

În raport cu deciziile
responsabililor

 Elevi, părinţi
 Cadre didactice

 Directorii
 Şefii de comisii
 Diriginţii

Conform criteriilor de
monitorizare şi evaluare

 Planificări
dirigenţie
 Responsabili
cercuri
 Comisia
diriginţilor

 Directorul
educative
 Diriginţii

 Permanent
 Termen
scurt, mediu
şi lung
 Conform
Calendarului
activităţilor
educative

2.Monitorizarea ofertei
educaţionale,
coordonarea şi
realizarea ofertei CDS
3.Coordonarea
activităţilor
extracurriculare şi a
concursurilor şcolare

 Profesori
 Metodişti
 Mentori
 Formatori
 Şefii comisiilor
metodice

Septembrie

Conform graficului de
desfăşurare a
activităţilor

Pagina 32 din 71

Proiect de dezvoltare instituţională

Funcţia
managerială
2.2.Control şi
evaluare

3.Comunicare

4.Motivaţie

Şcoala „B.P. Hasdeu” Iaşi

Obiectiv

Măsuri şi acţiuni

Asigurarea calităţii în educaţie

1.Evaluarea ofertei
educaţionale şi a
performanţelor elevilor
pe baza criteriilor de
monitorizare şi
evaluare stabilite prin
proiectul de curriculum
2.Analiza aspectelor
curricular pe baza
rapoartelor şi analizelor
realizate de
responsabilii comisiilor
metodice, şefilor de
catedre
Stabilirea
responsabilităţilor şi a
termenelor de realizare
Dezvoltarea la nivelul
şcolii a unei culturi în
scopul valorificării
educaţiei on-line pentru
elevi şi profesori

Repartizarea clară în planul
managerial a sarcinilor şi
responsabilităţilor
Realizarea unei bune informări
a cadrelor didactice şi elevilor

Evidenţierea şi recompensarea
după posibilităţi a cadrelor
didactice care s-au implicat în
realizarea CDS

Asigurarea unei
atmosfere deschise,
stimularea
lucrului în echipă
pentru dezvoltarea
CDS-ului

Resurse

Indicatori de
performanţă

Răspunde

Termen

 Rezultatele
elevilor

 Directorii
 Responsabilii
ariilor curriculare
 Şefii de catedre

 Permanent

Conform criteriilor de
monitorizare şi evaluare

 Cadrele didactice
 Rapoarte de
analiză

 Directorii
 Responsabilii
comisiilor
metodice

 Permanent

Conform criteriilor de
evaluare

 Cadre didactice
 Resurse financiare
disponibile
 Cabinetele de
informatică,
Internet, profesori,
elevi

 Directorii

 Permanent
 Conform
graficului
 Permanent

Realizarea la timp a
sarcinilor

 Conform
graficului

Rezultate în formare
elevilor

 Elevi, părinţi
 Plan de dezvoltare
instituţională
 Planul cadru

 Directorii
 Responsabilii
comisiilor
metodice
 Inginer de
sistem
 Directorii
 Învăţătorii
 Responsabilii
comisiilor
metodice

Numărul de portaluri
frecventate
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Obiectiv

Măsuri şi acţiuni

5. Implicare,
participare

Realizarea unei legături
eficiente cu factorii de decizie,
îndrumare şi control

6.Formarea şi
organizarea
grupurilor şi
echipelor

Organizarea comisiilor şi
echipelor de lucru

7.Negocierea şi
rezolvarea
conflictelor

Realizarea coordonării
activităţii cadrelor didactice

1.Elaborarea şi
transmiterea
documentelor privind
dezvoltarea curriculară,
transmiterea către ISJ a
propunerilor legate de
CDS
2.Implicarea cadrelor
didactice în derularea
seminariilor, cursurilor
de abilitare,
perfecţionare pe
probleme de curriculum
1.Constituirea
comisiilor metodice
2.Constituirea
comisiilor de îndrumare
şi control şi evaluarea
activităţilor desfăşurate
în şcoală
Rezolvarea conflictelor,
cu prioritate între
cadrele didactice ce
predau discipline
diferite

Resurse

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă

 Cadre didactice
 Materiale ISJ
 MECTS
 CCD

 Directorii
 Responsabilii
comisiilor
metodice
 Responsabilul
cu perfecţionarea

 Termen
scurt şi
mediu

Acurateţea şi relevanţa
datelor

 Acorduri de
parteneriat cu
celelalte unităţi de
învăţământ

 Directorii
 Responsabilii
comisiilor
metodice
 Consiliul de
administraţie

 Anual
 Septembrie

Predarea la timp a
Planului de muncă al
comisiei metodice
Acorduri de parteneriat

 Consiliul
profesoral

 Directorii
 Consiliul de
administraţie

 Permanent

Cunoaşterea obiectivelor
cadru de referinţă
specific pentru fiecare
disciplină
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b) OPŢIUNEA INVESTIŢIEI ÎN RESURSA UMANĂ
Funcţia
managerială
1.Proiectare
Planificare

2.Organizare

3.Conducere
operaţională

4.Control şi
evaluare

Obiectiv
Selectarea resurselor
mane, elaborarea
proiectului de
dezvoltare a resurselor
umane: recrutare,
selecţie, mobilizare a
personalului didactic
Respectarea legislaţiei
cu privire la
organizarea resurselor
umane şi normarea
acestora
Aplicarea legislaţiei în
vigoare referitoare la
normarea şi disciplina
muncii

Evaluarea activităţii
personalului didactic
şi nedidactic

Măsuri şi acţiuni

Resurse

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă

1.Elaborarea proiectului de
dezvoltare a resurselor umane:
recrutare, selecţie, motivare,
stabilirea criteriilor de selecţie
conform legislaţiei în vigoare

 Regulamentul de
ordine interioară
 Legislaţia
muncii

 Director
 Consiliul de
administraţie

 1-15
septembrie
 Anual

Personalul didactic
îndeplineşte condiţiile şi
are calităţile prevăzute
de legislaţia în vigoare

1.Aplicarea metodologiei de
ocupare a posturilor vacante,
încadrarea personalului didactic şi
nedidactic conform normelor în
vigoare
1.Încheierea contractelor de
muncă cu personalul didactic,
auxiliar şi nedidactic
2.Analiza, în comisia de
disciplină, a abaterilor şi
situaţiilor de indisciplină în
muncă
1.Evaluarea periodică a
personalului didactic şi nedidactic
conform fişei postului
2.Realizarea de asistenţe la lecţii,
la activităţile metodice, inspecţii
curente sau pentru obţinerea
gradelor didactice
3. Elaborarea rapoartelor,
documentelor de analiză solicitate

 Legislaţia
muncii

 Directorii
 Şefii comisiilor
metodice

 Permanent

Semnarea fişei postului
de către toţi angajaţii

Legislaţia muncii

Directorii
Secretarul şef

Octombrie

Semnarea contractelor
de muncă

 Regulamentul de
ordine interioară
 Statutul cadrelor
didactice
Fişe de asistenţă
Fişa postului

Directorii
Membrii comisiei
de disciplină

Permanent

Respectarea legislaţiei în
vigoare

Directorii
Responsabilii de
compartimente
 Directorii
 Şefii comisiilor
metodice

Săptămânal
Lunar
Anual
Săptămânal
Conform
graficului

Fişa postului

Directorii
Responsabilii de

Periodic

Corectitudinea datelor
Corelarea adecvată a

Fişe de asistenţă
Chestionare
Resurse
informaţionale

Calificativele anuale
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Funcţia
managerială

Obiectiv
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Măsuri şi acţiuni
de ISJ
4.Stabilirea calificativelor anuale
în cadrul Consiliului de
administraţie

5.Comunicare

6.Motivare

7.Implicare şi
participare

Realizarea unei
informări corecte,
rapide şi eficiente

Motivarea resurselor
umane

Asigurarea
democratizării
deciziilor

1.Furnizarea informaţiilor la toate
nivelele
2.Activităţi de petrecere a
timpului liber pentru
îmbunătăţirea comunicării:
Zilele Şcolii
Ziua Învăţătorului
Sărbătorirea Crăciunului
1.Realizarea încadrării corecte pe
post – păstrând continuitatea;
Întocmirea corectă a orarului
ţinând seama de curba de efort
2.Repartizarea stimulentelor
prevăzute de lege: gradaţia de
merit

Resurse
Fişe de evaluare
Rapoarte
Adrese ISJ
Legislaţie
Notificări
Resurse proprii

Răspunde
comisii
Directorii
Membrii
Consiliului de
administraţie
Directorii
Responsabilii de
compartimente
Directorii

Termen
Semestrial
Anual

Indicatori de
performanţă
informaţiilor
100% din personal cu
calificativul Foarte Bine

Permanent

Operativitate în
rezolvarea problemelor

Conform
planificării

Relaţii interpersonale

Fişe de încadrare
Scheme orare
Legislaţia în
vigoare
Legislaţia în
vigoare

Directorul
Comisia orarului

Septembrie

Fişe de încadrare
Statele de funcţii
Schema orară

Directorii
Contabilul şef
Şefii comisiilor
metodice

Conform
legislaţiei

1.Asigurarea cadrului propice
pentru democratizarea deciziilor

Resurse umane

Permanent
Săptămânal

2.Conceperea unui sistem intern
de comunicare operativ şi eficient

FTP Internet
Adrese
Afişier cancelarie

Directorii
Consiliul de
administraţie
Consiliul
profesoral
Directorii
Coordonatorii
locaţiillor

Implicarea activă a
Consiliului de
administraţie
Motivarea cadrelor
didactice
Deciziile conducerii

Permanent

Operativitate în
rezolvarea problemelor
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Funcţia
managerială

Obiectiv
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Măsuri şi acţiuni

3.Încurajarea iniţiativei proprii,
implicarea în proiecte şi acţiuni
fără discriminări (Comenius,
Erasmus)

8.Formarea şi
organizarea
echipelor

9.Negocierea
şi rezolvarea
conflictelor

Organizarea grupelor
şi a echipelor de lucru

Asigurarea unui climat
adecvat realizării
performanţei

Resurse
(corp A,B,E,C,D,
grădiniţe)
Afişierul din faţa
şcolii
Proiecte
internaţionale
bilateral şi
multilaterale

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă

Consiliul
profesoral
Directorii
Responsabilul cu
proiecte europene

Permanent

Rezolvarea conform
obiectivelor propuse

4.Creşterea gradului de
responsabilitate printr-o mai mare
implicare în luarea deciziilor

Proiecte
Cadre didactice

Directorii
Responsabilul cu
proiecte europene

Permanent
Conform
graficului

Asumarea
responsabilităţii prin
negociere

1.Asigurarea eficienţei activităţii
cadrelor didactice, a comisiilor
metodice, a comisiilor pe
probleme

Cadrele didactice
Comisiile
metodice
Comisiile pe
probleme
Cadre didactice
Personal auxiliar

 Directorii
 Şefii comisiilor
metodice

Permanent
Conform
graficului

Îndeplinirea obiectivelor
propuse în Planul
managerial

Directorii
Comisia
diriginţilor
Administratorul

Anual

Existenţa spiritului de
echipă şi de competiţie

Legislaţia în
vigoare
Resurse umane

Directorii
Consiliul de
administraţie

Permanent

Realizarea unui climat
de înţelegere,
bunăvoinţă

Resurse umane

Directorii
Responsabilii
compartimentelor

Permanent

Prevenirea şi stingerea
conflictelor în faza
incipientă

2.Crearea echipelor de lucru;
participarea unui număr cât mai
mare de cadre didactice în
derularea unor proiecte; formarea
echipei personalului administrativ
1.Rezolvarea rapidă, în mod
obiectiv, a tensiunilor sau a
stărilor conflictuale între elevi,
cadre didactice, personalul
nedidactic etc.
2.Dezvoltarea capacităţii de
autocontrol pentru
preîntâmpinarea conflictelor
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c) OPŢIUNEA FINANCIARĂ
Funcţia
managerială
1.Proiectare,
planificare

2. Conducerea
operațională

Obiectiv
Elaborarea proiectelor și
strategiilor financiare

Utilizarea eficientă a
resurselor materiale

Măsuri şi acţiuni

Resurse

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă
Proiect funcțional

1.Elaborarea proiectului
de buget, a proiectului
pentru dotare

Analiza de nevoi




Directorii
Contabilul șef

Anual
(decembrie)

2.Identificarea posibilelor
resurse de finanțare
extrabugetară

Documentația
financiar contabilă




Directorii
Contabilul șef

Permanent

Utilizarea eficientă a
resurselor

3.Întocmirea
documentației pentru
investiții, reparații,
curățenie
4.Întocmirea proiectului
de buget pentru venituri
proprii (chirii, activități
ocazionale)
1.Aprobarea bugetului pe
capitol și articole
bugetare, procurarea
fondurilor extrabugetare
și repartizarea lor
conform priorităților

Plan de buget




Directorii
Contabilul șef

Conform
planificării

Existența controlului
intrărilor/ieșirilor

Analiza de nevoi

Contabilul șef

Anual

Realizarea venturilor
propuse

Analiza de nevoi
Plan bugetar

Directorul
Contabilul șef
Administratorul
financiar

Permanent

Buget realist, funcțional,
cu respectarea strict a
dispozițiilor legale
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3.Control și
evaluare

4.Motivarea

Şcoala „B.P. Hasdeu” Iaşi

Obiectiv

Asigurarea condițiilor
optime de muncă pentru
personal și elevi

Participarea direct la
stabilirea priorităților în
ceea ce privește cheltuielile
și achizițiile

Măsuri şi acţiuni

Resurse

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă
Dotarea corespunzatoare
pentru buna desfășurare
a activității

2.Repartizarea
mijloacelor fixe și a
obiectelor de inventor
conform nevoilor

Inventarul școlii

Administratorul
financiar
Comisia de
inventariere

Periodic

1.Alocarea burselor și a
rechizitelor conform
legislației în vigoare

Fonduri MECTS și
consiliul local

Directorii
Administratorul
financiar
Secretar șef

Permanent

Alocarea burselor entru
elevi și a rechizitelor
școlare

2.Asigurarea condițiilor
material optime pentru
desfășurarea procesului
instructive-educativ
(iluminat, încălzirie, apă,
canalizare, baza
didactică)
3.Realizarea programului
“Toți la grădiniță, toți în
clasa întâi” pentru copiii
rommi (corpul C)

Fonduri MECTS și
consiliul local

Directorii
Administratorul
financiar

Permanent

Existența condițiilor
optime pentru
desfășurarea procesului
de învățământ

Fonduri europene

Directorul
Coordonator
Corp C

Permanent

Asigurarea bazei
materiale pentru copiii
defavorizați (rommi)

Participarea direct la
inițierea și dezvoltarea
serviciilor ca alternativă
la acoperirea nevoilor

Cadrele didactice
Personalul de
întreținere

Directorii
Contabilul șef

Permanent

Programe și contracte
avantajoase
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Funcţia
managerială
5.Implicare și
participare

6.Formarea,
organizarea
grupurilor și a
echipelor

7.Negociere și
rezolvarea
conflictelor
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Obiectiv
Implicarea personalului
didactic în obținerea de
resurse bugetare și
utilizarea judicioasă a
fondurilor

Implicarea personalului în
gestionarea și dezvoltarea
bazei materiale

Asigurarea celor mai
avantajoase soluții în
utilizarea și achiziționarea
resurselor materiale

Măsuri şi acţiuni

Resurse

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă
Respectarea legislației în
vigoare

1.Asigurarea
transparenței în
elaborarea bugetului și în
execuția bugetară

Balanța financiar
contabilă

Directorii
Contabilul șef
Cadre didactice

Periodic

2.Implicarea cadrelor
didactice în obținerea de
sponsorizări, donații și
repartizarea judicioasă a
acestora
1.Implicarea cadrelor
didactice în cunoașterea
și aplicarea metodologiei
specific domeniului
financiar
2.Constituirea comisiei de
inventariere și casare a
bunurilor și a comisiei de
recepție
1.Stabilirea variantei
optime de execuție
bugetară
2.Negocierea celor mai
avantajoase contracte de
sponsorizare
3.Medierea conflictelor
între cei ce atrag fonduri
și cei ce achiziționează
bunuri și servicii

Ordine de plată

Președintele
Comitetului de
părinți

Periodic

Cheltuirea justificată a
fondurilor obținute

Legisația în vigoare
Documente
contabile

Directorii
Contabilul șef
Administrator
financiar

Permanent

Transparență în evidența
contabilă

Oferte de bunuri și
servicii

Responsabilii
comportamentului
financiar-contabil

Permanent

Existența bazei de date
cu baza materială

Materiale
documentare
Contracte de
sponsorizare
Tehnici și metode
de mediere

Directorii
Contabilul șef
Personal didactic

Permanent

Alegerea variantei
optime

Contracte de
sponsorizare
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d) OPŢIUNEA RELAȚIILOR COMUNITARE
Funcţia
managerială
1.Proiectare

2.Organizare

Obiectiv

Măsuri şi acţiuni

Cunoașterea programelor 1.Elaborarea
naționale de reformă și
programelor de
punerea acestora în
dezvoltare a unității
practică
școlare correlate cu
nevoile comunității și în
concordanță cu cerințele
integrării în UE
2.Informarea cadrelor
didactice, a elevilor și
părinților în legătură cu
programul managerial al
școlii și cu programele
naționale de reformă
1.Elaborarea de proiecte
Realizarea de
parteneriate cu instituții
Comenius cu școli din
de cultură sau cu unități
UE
școlare din spațiul
2.Elaborarea de
european
parteneriate cu instituții
de cultură din municipiu:
-Universitatea “A. I.
Cuza” Iași
-Ateneul Tătărași
-Muzeul Literaturii
române

Resurse

Răspunde

Termen

Oferta
educațională
Resurse bugetare

Directorii
Consiliul de
administrație

Annual
Termen
mediu

Internet

Directorii

Permanent

Programe de
reformă

Consiliul de
administrație

Termen
mediu și
lung

Contracte
Protocoale
Parteneriate
Proiecte
internaționale

Directorii

Permanent

Indicatori de
performanţă
Proiectarea imaginii
școlii în comunitate

Coerență și eficiență în
relațiile cu grupurile de
interes

Încheiere de acorduri
de parteneriat

Coordonatorul cu
proiecte europene
Cadre didactice
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3.Conducere
operațională
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Obiectiv

Asigurarea unei bune
informări a elevilor și
relaționarea școlii cu
instituțiile publice

Măsuri şi acţiuni
-Mitropolia Moldovei și
Bucovinei
-Biblioteca “Gh. Asachi”
-Direcția de sănătate
comunitară
-Clubul sportiv
Politehnica
1.Aplicarea programelor
naționale de reformă
conform prevederilor
legale

Resurse

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă

Programe de
reformă

Directorii
Șefii de catedră

Permanent
Conform
graficului

Rezultate
Documentații

2.Dezvoltarea legăturilor
cu comunitatea locală, cu
instituțiile publice:
Poliția de proximitate,
Consiliul local, OMGuri, etc.

Proiecte de
investiții

Directorii

Permanent

Acțiuni comune

3.Realizarea priectelor
de investiție și reabilitare
a clădirilor școlii (corp
A,B,C)

Documentație
necesară

Consiliul de
administrație

Permanent

Acord cu o firmă de
bază

4.Receptivitate la
cerințele comunității:
Ateneul Tătărași, Teatrul
Luceafărul,Romsilva,
Salubris, etc.

Programe de
parteneriat cu
OMG-uri și
comunitatea locală

Consiliul de
adiministrație

Permanent

Acorduri cu OMG-uri
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4.Control și
evaluare
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Obiectiv
Realizarea materialelor
de sinteză și a
instrumentelor pentru
evaluare

Resurse

1.Elaborarea rapoartelor
privind activitatea de
asigurare a calității
ofertei educaționale și a
programelor de
îmbunătățire a calității
educației
2.Întocmirea
documentației de
evaluare a realizării
proiectelor și activităților
comunitare
3.Oferirea sprijinului
logistic (spații
disponibile, aparatură,
etc.) pentru programele
și activitățile comunitare

Rapoarte de
evaluare a
procesului
instructiv-educativ

Directorii
Șefii de arii
curriculare

Semestrial
Periodic
Anual

Proiecte,
programe, CDȘuri, etc.

Administratorul

Permanent

Secretar șef

Periodic

Logistica
Programe de
activități
Cadre didactice
Elevi

Consiliul de
adiministrație
Consiliul elevilor
Comisia
diriginților

Termen
mediu și
lung

Valorificarea ideilor
benefice cadrelor
didactice și elevilor

4.Implicarea școlii în
viața comunității locale

Programe de
participare activă
la viața
comunității
Comisia paritară

Directorii
Comisia
diriginților

Permanent

Realizarea activităților
conform graficului

Consiliul de
administrație
Organizația
sindicală

Termen
mediu și
lung

Colaborare

5.Implicarea organizației
sindicale în procesul
decisional și în
rezolvarea problemelor
școlii

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă
Evaluarea conform
criteriilor stabilite

Măsuri şi acţiuni

Menținerea bunelor
relații cu comunitatea

Conducere -sindicat
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managerială
5.Formare și
dezvoltare
profesională și
personal

6.Formarea și
organizarea
grupurilor și
echipelor
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Obiectiv
Perfecționarea continuă

Implicarea școlii în
derularea de programe și
proiecte, în relaționarea
cu comunitatea

Măsuri şi acţiuni

Resurse

Răspunde

Termen

Indicatori de
performanţă
Toate cadrele care nu
au minim 90 de credite

1.Organizarea de grupe
de perfecționare în
cadrul școlii

Programe
Proiecte
Oferta CCD

Directorii
Reponsabilul cu
formareacontinuă

Permanent
Semestrial

2.Dezvoltarea continuă a
capacității managerial în
pas cu cerințele

Documente MEN
Legislație
Cursuri de
management

Directorii

Permanent

Comisia
diriginților

Semestrial

1.Organizarea
colectivului de cadre
didactice în echipe
conform deciziilor
pentru a participa la
conceperea și derularea
proiectelor comunitare
naționale și
internaționale
Consolidarea activităţii
Ansamblului de cântece
și dansuri populare
“Stejărelul” și a
Cenaclului “Iulia
Hasdeu” care se vor
implica în viața culturală
a comunității locale

Materiale
documentare
Internet

Directorii
Echipe de lucru

Permanent
Săptămânal
Semestrial

Elaborarea de proiecte
competitive care să se
armonizeze cu cele
comunitare

- Festivaluri
naționale și
internaționale
-Programe artistice
-Participare la
concursuri
-Zilele scriitorilor
-Zilele școlii
- Festivalul
„Românaşul”

Directorul

Conform
graficului

Premii la concursuri și
festivaluri

Coordonatori
ansamblului și a
cenaclului

Îmbunătățirea actului
managerial
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managerială

7.Negocierea și
rezolvarea
conflictelor

8.Crearea și
promovarea
imaginii școlii
în mediul
extern
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Obiectiv

Asigurarea climatului
propice activității

-Contracte cu massmedia
-Communicate de presă

Măsuri şi acţiuni

1.Rezolvarea operativă a
tensiunilor posibile
dintre școală și alte
instituții publice

-Festivalul de
datini și obiceiuri
de iarnă
Tehnici de
mediere a
conflictelor

Indicatori de
performanţă

Răspunde

Termen

Directorii
Consiliul de
administrație

La nevoie

Relații de colaborare
sau parteneriat cu
instituții publice

Psihologul școlii

La nevoie

Elevii au o comportare
corectă în societate

2.Implicarea în
negocierea eventualelor
conflicte dintre elevi și
instituțiile publice

Regulamentul
școlar

-Elaborarea de materiale
de prezentare a şcolii

Revistele școlii:
„Domnul
Trandafir” şi
„Hasdeenii 22”
-Postul de Radio
”H”
-Pliantul de
prezentare a școlii

Directorii
Coordonatorii
revistei
Redactor șef
Radio ”H”
Inginerul de
sistem

Permanent

Materiale apărute în
presă

Întocmirea cu
profesionalism a
materialelor de
prezentare a școlii

Directorii
Responsabilul cu
activităţile de
cooperare
internaţională

Conform
graficului

Obținerea titlului

-Pagina web a școlii

Participarea şcolii la
concursuri de proiecte cu
premii

Resurse

Reînnoirea titlului de
Școală Europeană

Legislația în
vigoare
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