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GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU-DIRECŢII STRATEGICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011/2012

PRIORITĂŢI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2010/2011
I.REDUCEREA FENOMENULUI DE ABSENTEISM, ABANDON ŞCOLAR ŞI PĂRĂSIRE TIMPURII A
ŞCOLII
II.ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE.
III.ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA EDUCAŢIE.
IV.DEZVOLTAREA
AUTONOMIEI ŞCOLARE, ASIGURAREA ŞI OPTIMIZAREA UTILIZĂRII
RESURSELOR
V. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI.
VI. CREŞTEREA ROLULUI ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE PENTRU
FORMAREA COMPLEXĂ A PERSONALITĂŢII ELEVILOR.
VII. COMPATIBILIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CU SISTEMELE EUROPENE.
VIII. ASIGURAREA INFRASTRUCTURII NECESARE UNEI EDUCAŢII DE CALITATE
I. Reducerea fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii
Context:în contextul reducerii fenomenului de absenteism şi abandon scolar propunem implementarea unor activităţi care să ducă la
reducerea % de abandon şcolar. Resurse: umane – cadre didactice, elevi, reprezentant al Consiliului Local Hârlău, reprezentant al agenţilor
economici, reprezentantul părinţilor, sindicatului, alţi parteneri.
Obiective
Măsuri şi acţiuni
Responsabili
Termen de
Parteneri
Indicatori de
realizare
realizare
Reducerea fenomenului
-Verificarea frecvenţei elevilor la ore -Director,
permanent
ISJ
Nr. de rapoarte de
de absenteism
-Identificarea cauzelor
-Autorităţi locale
ARACIP
autoevaluare
absenteismului (acolo unde se
-Membrii C.P.
elaborate corect şi
constată acest fenomen)
realist
-Conştietizarea şi implicarea
-Directori, membrii
părinţilor în realizarea frecvenţei
CEAC
elevilor la şcoală
-Conştientizarea elevilor cu privire la
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importanţa frecvenţei
1

2

3

Monitorizarea
absentelor pe scoala

Identificarea
cauzelor
absenteismului

Realizarea unei baze de date legate
de frecventei elevilor pe scoala in
perioada 2007-2010

Secretar

Octombrie 2011

Existent bazei
de date

Analiza frecventei elevilor pe scoala
in anul scolar 2010-2011

Director

Octombrie 2011

Obligativitatea trecerii in catalog a
absentelor la fiecare ora

Cadre didactice

Permanent

Rapor anual cu
privire la
frecventa
elevilor pe
scoala in anul
scolar 20102011
Absente in
catalog

Intocmirea rapoartelor privind
frecventa elevilor la ore

Diriginţi

Lunar

Intocmirea raportului pe scoala ,
privind frecventa elevilor la ore

Responsabil Comisia de Lunar
monitorizare a frecventei
elevilor

Existenta
rapoatelor pe
clase
Existenta
raportului pe
scoala

Inaintarea la ISJ Iasi a raportului pe
scoala privind frecventa elevilor la
ore

Responsabil Comisia de Lunar
monitorizare a frecventei
elevilor

Raportul pe
scoala inaintat la
ISJ

Instiintarea parintilor cu privire la
consecintele absentarii copiilor la
scoala

Director
Responsabil Comitetul
de parinti pe scoala

Proces-verbal de
la sedinta cu
parintii pe
scoala
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GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU-DIRECŢII STRATEGICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011/2012
Instiintarea parintilor cu privire la
numarul de absente lunare ale
elevilor.

Responsabil Comisia de Lunar
monitorizare a frecventei
elevilor
Secretarul scolii

Diriginti

Lunar

Proces-verbal de
la vizitele la
domiciliu

Diriginti

Octombrie 2011

Existenta bazei
de date

Diriginti
Director
Director

Lunar

Fise
psihopedagogice

Diriginti

Lunar

Elaorarea unor teme la lectoratele cu
parintii cu privire la modalitati de
reducere a absenteismului

Diriginti

Conform planificarii

Participarea parintilor la activitatile
extrascolare impreuna cu copiii lor

Diriginti

Conform planificarii

Vizite la domiciliul parintilor ai
caror copii au peste 30 absente
nemotivate pe luna
4.

4

Sprijinirea copiilor
cu parinti plecati in
strainatate

Implicarea
parintilor in
realizarea frecventei
elevilor la clasa

Realizarea unei baze de date cu
elevii ai caror parinti sunt plecati in
strainatate
Consilierea elevilor ai caror parinti
sunt plecati in strainatate
Consilierea tutorilor care au in grija
nepoti ai caror parinti sunt plecati in
strainatate
Implicarea elevilor in activitati
educative si extrascolare

4

La cerere

Participarea
elevilor la
activitati
educative si
extrascolare
Procese-verbale
de la lectoratele
cu parintii
Procese-verbale
de la activitatile
extrascolare
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5.

Implicarea
autoritatilor locale
in reducerea
absenteismului

Identificarea familiilor cu stare
materiala precara

Informarea autoritatii locale cu
privire la elevii care absenteaza

Octombrie
Diriginti

Responsabil Comisia de
monitorizare a frecventei
elevilor
Secretarul scolii

Baza de date cu
familiilor cu
stare materiala
precara
Rapoarte lunare
trimise la
Asistenta
sociala

II.Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale
Context: în contextul Legii calităţii, care face parte din priorităţile Ministerului Educaţiei, Cercetarii şi Inovarii din anul şcolar 2010/2011 ne
propunem aplicarea sistemului calităţii. Resurse: umane – cadre didactice, elevi, reprezentant al Consiliului Local Hârlău, reprezentant al
agenţilor economici, reprezentantul părinţilor, sindicatului, alţi parteneri.
Obiective
Măsuri şi acţiuni
Responsabili
Termen de
Parteneri
Indicatori de
realizare
realizare
-Realegerea componenţei C.A. cf.
-Director,
permanent
ISJ
Nr. de rapoarte de
1. Dezvoltarea
OMEC 4925/2005, modificat şi
-Autorităţi locale
ARACIP
autoevaluare
sistemului de
completat de OMECTS 4717/2010.
-Membrii C.P.
elaborate corect şi
management şi
-Revizuirea componenţei Comisiei
realist
asigurarea calităţii în
-Directori, membrii
pentru asigurarea calităţii.
domeniul
-Respectarea prevederilor legislative
CEAC
învăţământului şi
în vederea compatibilizării cu
formării profesionale.
învăţământul european.
-Crearea unei culturi a calităţii la
nivelul şcolii.
-Monitorizarea activităţii Comisiei
pentru asigurarea Calităţii.
-Diversificarea practicilor didactice
din perspectiva centrării activităţilor
pe elevi şi nevoile educaţionale.
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2.Pilotarea proiectului
de descentralizare a
învăţământului
preuniversitar

Acreditarea Şcolii pentru domeniile
pt. care este autorizare provizorie.

Evaluarea activităţii desfăşurate de
personalului didactic, didactic auxiliar
şi personalului din compartimentele
auxiliare, membrii CA
Evaluarea materialului de analiză
privind activitatea desfăşurată în anul
şcolar 2010-2011 şi direcţiile de
acţiune pentru anului şcolar 2011/
2012.
Întocmirea si depunerea machetelor
de monitorizare a activităţii comisiilor
metodice.
Elaborarea planului de masuri privind
îmbunătăţirea si efiencientizarea
activităţii de perfecţionare in cadrul
Comisiilor Metodice
Diagnoza rezultatelor obţinute, a
problemelor disciplinare, absente

3.Implementarea unui Modernizarea practicilor didactice şi
sistem
modern
de centrarea activităţilor pe elev şi pe
evaluare a cunoştinţelor realizarea progresului

-Director
-Director adj.
-resp. CEAC
-Contabil

-Directori

-cf. Graficului
ARACIP

-ISJ IAŞI
-membrii
C.A.
-Primăria
Hirlau pt.
alocare de
fonduri

-cf. graficului

-membrii
C.P., C.A.

-calificative
acordate

-membrii
C.P., C.A

-nr. de şedinţe C.A.,
C.P.+plan de măsuri

-membrii
C.P., C.A.

-creşterea calităţii
actului didactic prin
nr. crescut de
activităţi de
perfecţionare
-scăderea
absenteismului
şcolar;
-creşterea
promovabilităţii.
-rezultatele elevilor
-număr de activităţi
oganizate

-directori
-responsabili
comisii metodice

-directori
-responsabili
comisii metodice

-semestrial

-comisia resp. cu
frecvenţa, cu
ritmicitatea notării,
CEAC

-lunar

-membrii
C.P., C.A.

-directori,
responsabili de
catedră

-permanent

-cadre
didactice
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-obţinerea
acreditării
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şi
competenţelor în Verificarea periodică a formării
vederea creşterii calităţii competenţelor de bază(abilităţi de
comunicare, scriere, calcul matematic,
procesului didactic.
deprinderi şi abilităţi practice)
Diversificarea şi adecvarea metodelor
şi tehnicilor de evaluare, a celor care
încurajează creativitatea, lucrul în
echipă, participarea activă, capacitatea
de răspuns la solicitări reale, la
situaţiile concrete
Asigurarea permanentă a unei
comunicări eficiente între profesori,
elevi şi părinţi, urmărindu-se constant
progresul şcolar, diagnostificarea
învăţării, motivarea profesorilor şi
elevilor pentru desfăşurarea unui
proces educativ de calitate.
Utilizarea calculatorului în procesul
de predare-învăţare-evaluare.

Identificarea cauzelor care au dus la
% 3 promovabilitate la ex de BAC.
Realizarea unei bănci de date privind
rezultatele
examenului
de
competenţe, clasele a X a şi a XI-a.,
EXAMENULUI
DE
BACALAUREAT.
Realizarea şi punerea în aplicaţie a
aunui plan de măsuri în vederea
pregătirii pentru examenul de

directori,
responsabili de
catedră

-permanent

-director,
-membrii C.A.

permanent

-cadre
didactice

-existenţa unui
climat de colaborare

-director,
-prof. TIC:Rădeanu
O., Darie R.,
Cozmescu B.
- Directori
- -resp.
De
subcomisii
-responsabil
cu
baza
de
date
secretar Burlaciuc
Doina

permanent

-CCD
-Siveco

-nr. mare de ore în
care se utilizează
calculatorul

-octombrie
2011

-ISJ

-existenţa unei baze
de date cu privire la
toţi elevii care vor
susţine ex. de
bacalaureat

ISJ

-ore de pregătire
suplimentară la
fiecare disciplină

- directori

7
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bacalaureat: identificare elevilor cu
lacune,
grafic
de
pregătire
suplimentară
4.Încurajarea
Asigurarea
bazei
materiale -director,
performanţelor elevilor necesare desfăşurării olimpiadelor, -dir. adjunct
prin organizarea
şi concursurilor pe meserii şi a celor -contabil-Batincu
naţionale
Maria
administrarea
olimpiadelor,
concursurilor pe meserii
Organizarea concursurilor pe meserii- -director,
şi a celor naţionale.
faza locală.
responsabil
aria
curriculară
Stimularea participării elevilor la tehnologii-Comam
olimpiade, concursurile pe meserii- M.
indicator al calităţii actului didactic.
5.Creşterea
şi
asigurarea
calităţii
serviciilor de asistenţă
educaţională
şi
orientare şcolară şi
profesională

Organizarea activităţii de orientare
şcolară şi profesională, cf ordinului
3064/2000.
Înfiinţarea unui cabinet de asistenţă
psihopedagogică şi angajarea unui
psiholog şcolar.
Furnizarea serviciilor de consiliere şi
orientare şcolară şi profesională
pentru toţi diriginţii şi pentru părinţi
în vederea informării elevilor privind
continuarea
studiilor(an
de
complementare,
studii
liceale,
postgimnaziale).
Organizarea
Zilelor
Porţilor
deschise-ediţia
a
VII-a
şi
participarea la Târgul anual de oferte

-conform
-Consiliul
fondurilor
Local
alocate de la
bugetul local

-Nr. concursurilor
organizate la nivelul
şcolii

-agenţi
economici

-Nr. concursurilor
organizate lanivelul
şcolii
-Nr. elevilor
participanţi

-cf. graficului

-ISJ

-director,
-cf. graficului
administrator
financiar,
responsabil OSPHriscu D.

-ISJServiciul
plan

-înfiinţarea cab.
OSP
-nr. elevilor
consiliaţi

- director,
responsabil OSPHriscu D.
-cadre didactice

-cf. graficului

-CJAPP
-ISJ

-nr. părinţilor
consiliaţi
-nr. diriginţilor
consiliaţi

-directori,
responsabil
Hriscu D.

-mai 2012

-ISJ
-CJAPP

-nr. elevilor
consiliaţi
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educaţionale.

Crearea de parteneriate cu diferite
fundaţii (World Vision, Asociaţia
Alternative Sociale) pentru susţinerea
unor elevi proveniţi din familii
defavorizate.
6.Adecvarea sistemului Analiza de nevoi educaţionale ale
educaţional la nevoile elevilor claselor a VIII a şi a XI-a şi a
pieţei forţei de muncă intereselor părinţilor acestora.
locale şi regionale
Realizarea ofertei educaţionale şi
corelarea planului de şcolarizare cu
priorităţile şi tendinţele de dezvoltare
economică zonală, cu evoluţia
demografică a populaţiei şcolare şi
nevoile educaţionale actuale, cu
Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământul Profesional şi Tehnic şi
cu PRAI.
Avizarea de către ISJ IAŞI a
planului de şcolarizare pentru anul
şcolar 2011/2012.

-director,
-permanent
responsabilul
comisiei diriginţilor

-director,
responsabil OSPprof.
Hriscu
Dumitru, diriginţi
-director, membrii
C.A.

-nr. şcolilor
participante

-decembrie
2011-ianuarie
2012

-CJAPP
-ISJ

-realizarea planului
de şcolarizare

-ISJ

-aprobarea planului
de şcolarizare
propus de către
şcoală

9

-permanent
de

-nr. pateneriate
încheiate cu
dugerite ong-uri.

-1 decembrie -şcolile
2011
generale din
zona Hîrlău

-director, membrii -februarie 2012
C.A.

Îmbunătăţirea practicilor didactice din -director,
perspectiva centrării activităţilor pe responsabili
catedră
elevi şi nevoilor lor educaţionale.
Realizarea echilibrului între ariile
curriculare prin adaptarea curriculumului opţional.

-ONG-uri
-agenţi
economici
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Diversificarea metodelor şi practicilor
didactice prin raportare la interesele şi
ritmurile elevilor, respectiv stilurile
specifice de învăţare, la zonele de
provenienţă a elevilor, la specificul
şcolii.
Stimularea participării elevilor din
şcoală
în
diferite
activităţi
extracurriculare.
Implementarea
curriculumului
naţional

-directori
-cadre didactice

Alcătuirea ofertelor, a programei,
suporturilor de curs pentru CDS, CDL
ţinând cont de planul de şcolarizare,
specificul specializării
Chestionarea elevilor cu referire la
alegerea pachetului de CDS, CDL
7.Creşterea atractivităţii Realizarea schemelor orare pentru
învăţării
anul scolar 2010/2011
Elaborarea proiectului de încadrare
pentru anul şcolar 2010-2011
Selectarea manualelor

-director adjunct

Perfecţionarea
tuturor
didactice-Ănscrierea c.
cursuri de perfecţionare

-permanent

-diriginţi
-cf. graficului
-responsabil
comisia diriginţilor
-directori
-permanent
-şefi de catedră
-martie 2011

-

-ONG-uri

-ISJ

-ISJ
-agenţi
economici

-directori
-septembrie
-ISJ
-comisia
2011
responsabilă
cu
orarul şcolii
-resp. com. met.
-cf. Termenelor -ISJ
ISJ

cadrelor -resp. Cu formarea -cf.
Ofertei -CCD
Did. La continuă
CCD,
-ISJ
universităţi
-Univ.

-nr. de acticităţi
exatraşcolare
organizate
-respecarea corectă
a curriculumului
naţional
-aprobarea CDL

-încadrare cu pers.
didactic calificat

-asigurarea cu
manuale şcolare la
fiecare clasă
-nr. cât mai mare de
cadre didactice
înscrise la
perfecţionare

III.Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie.
Obiective

Măsuri şi acţiuni

Responsabili

10

Termen de

Parteneri

Indicatori de
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-directori
1.
Facilitarea Încadrarea cu cadre didactice
accesului elevilor la calificate.
servicii educaţionale de
calitate
Eficientizarea reţelei şcolare şi
-directori
optimizarea acticităţii de învăţământ
-contabil
prin crearea unor facilităţi de transport
pentru elevi şi cadre didactice.

-director, cadre
2.
Diversificarea
şi Prevenirea abandonului şcolar.
didactice-diriginţi
flexibilizarea ofertelor
educaţionale în funcţie
de nevoile şi interesele
Cuprinderea tuturor absolvenţilor de -director, secretar,
beneficiarilor.
clasa a VIII-a în clasa a IX-a .
membrii comisiei
de admitere
Popularizarea Ofertei educaţionale.
-directori
-resp. OSP
-prof. TIC
3.Reorganizarea
reţelei şcolare în funcţie
de
programele
de
dezvoltare
locală
şi
regională

realizare
-septembrie
2011
-permanent

ISJ
Consiliul
Local

-permanent

-septembrie
2011

ISJ

-aprilie –iulie
2012

-Primăria
Hîrlău
-agenţi
economici
-şcolile
generale din
zonă
-CJAPP

Analiza de nevoi educaţionale ale
elevilor claselor a VIII a, a X-a şi a
XI-a şi a intereselor părinţilor
acestora.

-director,
responsabil OSPprof. Hriscu
Dumitru, diriginţi

Corelarea planului de şcolarizare cu
priorităţile şi tendinţele de dezvoltare
economică zonală, cu evoluţia
demografică a populaţiei şcolare şi
nevoile educaţionale actuale, cu
Planul Local de Acţiune pentru

-director, membrii -decembrie
C.A.
2011
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ISJ

-decembrie
2011

-ISJ

realizare
-peste 95%
încadrare cu
personal calificat
-decontarea
integrală a
costurilor
transportului pentru
elevi şi cadre
didactice
-reducerea
abandonului şcolar
cu 5% faţă de anul
şcolar 2009/2010
-realizarea planului
de şcolarizare
-realizarea siteului şcolii

-realizarea unei
baze de date cu nr.
de absolvenţi şi
opţiunilor acestora
-propuneri realiste
pentru planul de
şcolarizare care să
corespundă nevoii
forţei de muncă de
pe piata muncii.
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Învăţământul Profesional şi Tehnic şi
cu PRAI.
Continuarea programului de susţinere
4.Dezvoltarea
a elevilor cu situaţie financiară
programelor
educaţionale
adresate precară-bursă „Bani de liceu”,
parteneriate cu fundaţii World Vision,
grupurilor de risc
etc.

-director, membrii -decembrie
2011
comisiei
responsabile
cu
acordarea de burse.

-ISJ
-Consiliul
Local
-fundaţii şi
Ong-uri

-nr. de elevi bursieri

IV. Dezvoltarea autonomiei şcolare, asigurarea şi optimizarea utilizării resurselor
Obiective

Măsuri şi acţiuni

1.Dezvoltarea
autonomiei
instituţionale
pentru
asumarea
responsabilităţilor care
decurg
din
descentralizarea
administrativă,
financiară
şi
educaţională.

Monitorizarea
şi
redefinirea
responsabilităţilor, rolurilor, funcţiilor
şi atribuţiilor membrilor din C.A. în
condiţiile implementării Strategiei de
descentralizare a
învăţământului
preuniversitar,
cf.
OMECTS
4717/2010.
Eficientizarea mecanismelor
decizionale la nivelul şcolii pentru
diferite tipuri de decizii.
Încadrarea cu personal didactic
calificat.
Dezvoltarea capacităţii de cooperare
instituţională
între
şcoală
şi:
organizaţii
ale societăţii civile,
instituţii de cultură, autorităţi publice,
prin promovarea unor proiecte de
educaţie
nonformală
care
să
contribuie la dezvoltarea comunităţii
locale.(Consiliul
Local,
Poliţia

Responsabili

Termen de
realizare
-director, membri -permanent
C.A..

Parteneri

Indicatori de
realizare
-funcţionarea
eficientă a C.A.

-director

ISJ

-ocuparea a 95% a
posturilor vacante
cu personal calificat
-creşterea nr. de
parteneriate cu
autorităţile locale

-septembrie
2011

-permanent
-director,
responsabil
comisia diriginţilor
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-ONG-uri
-autorităţi
locale
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Oraşului
Hîrlău,
Jandarmerie,
Muzeu,etc.)
Dezvoltarea capacităţii şcolii de a
propune şi dezvolta proiecte care să
contribuie
la
dezvoltarea
comunităţii locale

-director,
-permanent
responsabil
comisia
diriginţilor,, resp.
cu progr. de integr.
europeană.
Reducerea fenomenului de violenţă şi -director,
-permanent
creşterea siguranţei în şcoală
- Comisia pentru
prevenirea
şi
combaterea
violenţei.
Realizarea unui parteneriat viabil cu
părinţii şi înfiinţarea Asociaţiei
Părinţilor.
Dezvoltarea parteneriatului şcoalăcomunitate locală.

-director,
-cf. graficelor
responsabil comisia
diriginţilor,
-contabil

Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei
3.Efienticizarea
asigurării şi gestiunii privind managementul financiar al
resurselor materiale şi şcolii
umane la nivelul şcolii.
Recompensarea cadrelor didactice
în funcţie de calitatea şi complexitatea
activităţii prin premii morale.
Utilizarea eficientă a resurselor
financiare şi atragerea de fonduri

-director,
-permanent
administrator
financiar-M.
Batincu
-director, membri -fin. Anului
C.A.
şcolar
2011/2012.
-director,
-cf. Graficelor
-comisia
lansărilor

2. Facilitarea dialogului
şi colaborării cu reprez.
părinţilor şi comunităţii
locale
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-ONG-uri
-autorităţi
locale

-creşterea nr. de
proiecte
educaţionale

-Poliţia
Hîrlăupoliţist de
proximitate
-Jandarme
ria Hîrlău
-părinţi

-reducerea
fenomenului de
violenţă cu 5-10%.

-ISJ

-ISJ
-sindicat
-CNIDPT

-reaspectarea
graficelor
lectoratelor cu
părinţii
-desf. De activităţi
în colaborare cu
comunitatea locală
-Constituirea
Asociaţiei Părinţilor
-aplicarea legislaţiei
corecte rpivind
managementul
financiar
Nr. de cadre
didactice
recompensate.
Accesarea şi
aprobarea unui
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extrabugetare
prin
accesarea responsabilă
cu cererilor POSfondurilor structurale în contextul programe
de DRU
integrării în U.E.
integrare europeană
Realizarea demersurilor necesare
4.Eficientizarea
asigurării şi gestionării pentru alocarea de fonduri pentru
igienizare, amenajare curtea şcolii,
resurselor materiale
reparaţii gard de împrejmuire,
construcţie zid de sprijin.
Utilizarea eficientă a resurselor
financiare şi atragerea de resurse
extrabugetare
Asigurarea dotărilor specifice în
vederea
susţinerii
examenelor
naţionale

program finanţat
prin fonduri
structurale.

-director
-contabil-şef

-funcţie de
fondurile
alocate

-Consiliul
Local

-obt. avizului
sanitar
-amenajare curţii
şcolii

-director
-contabil-şef

-permanent

-Consiliul
Local

-directori
-contabil-şef

-ianuarie 2012

-Consiliul
Local
-Romtele

-nr. de lucrări
finanţate din fonduri
extrabugetare
-şcoală dotată şi
calitatea serviciilor

V. Formarea şi dezvoltarea resurselor umane în domeniul educaţiei
Obiective

Măsuri şi acţiuni

Responsabili

1.Dezvoltarea
formării
iniţiale
şi
continue a personalului
didactic.

Identificarea nevoilor de formare a
personalului didactic.(înscriere la
susţinerea gradelor didactice, cursuri
de perfecţionare, abilitare curriculară).
Participare la stagii de formare
prin CCD, CJAPP., în vederea
formării continue a personalului
didactic
Dezvoltarea
unor
parteneriate
instituţionale cu furnizorii acreditaţi
de formare, în scopul optimizării
activităţilor de formare şi dezvoltare
profesională a cadrelor didactice şi

-director,
responsabil cu
formarea şi
dezvoltarea
profesională, prof.
Rădeanu Oana

-director,
responsabil cu
formarea şi
dezvoltarea
profesională, prof.
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Termen de
realizare
-funcţie de
graficul de
desfăşurare

-sem. I, an
şcolar
2011/2012

Parteneri
-ISJ
-CJAPP
-CCD

-univ.
-furnizori
acreditaţi de
formare
-CCD

Indicatori de
realizare
-profesori înscrişi la
programul de
formare

-formarea cadrelor
didactice prin
cursuri de
perfecţionare
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didactic auxiliare.
Asigurarea calităţii procesului de
formare continuă prin activităţile
metodico-ştiinţifice,
psihopedagogice realizate la nivelul
şcolii( în cadrul ZILELOR ŞCOLII,
sesiuni de comunicări ştiinţifice,
comisii metodice, etc.)
Organizarea
şi
monitorizarea
activităţilor metodice şi psihopedagogice la nivelul comisiilor
metodice pe discipline
Monitorizarea
activităţii
şi
consilierea profesorilor debutanţi şi
necalificaţi; orientarea acestora
spre
cursuri
de
abilitare
curriculară

Formarea profesională continuă în
vederea obţinerii unei noi calificări,
a perfecţionării sau a specializării în
calificarea (pentru maiştri-instructori,
ingineri)deja
dobândită
prin
programe realizate în şcoală, în
parteneriat cu agentul economic
beneficiar.
2.

Asigurarea Crearea

unei

culturi

a

calităţii

Rădeanu Oana
-funcţie de
-director,
responsabilide
graficul
comisii metodice, activităţilor
responsabil
cu
perfecţionareacadre didactice

-univ.
-furnizori
acreditaţi de
formare
-CCD

-nr. de activităţi
metodice
desfăşurate

-director,
responsabili
subcomisii

-şcoli
similare din
judeţ

-nr. de activităţi
metodice
desfăşurate

-ISJ

-nr. de cadre
didactice debutante
consiliate

-permanent

-univ.
-furnizori
acreditaţi de
formare
-CCD

-cadre didactice
care au absolvit
cursuri de
reconversie
profesională sau
post universitare

-permanent

-univ.

-cursuri din oferta

-conform
de planificărilor
din comisiile
metodice
-permanent
cu
şi

-director,
responsabil
formarea
dezvoltarea
profesională,
membrii Comisiei
pentru Asigurarea
Calităţii.,
responabili de arii
curriculare
-director,
responsabil
cu
formarea
şi
dezvoltarea
profesională,
responabili de arii
curriculare

-director,
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calităţii activităţilor de activitătilor de formare continuă a responsabil
cu
personalului
formarea
şi
formare continuă a
dezvoltarea
personalului din şcoală
profesională
Monitorizarea activităţii cadrelor -directori
didactice prin asistenţe la ore
-membrii CEAC
-responsabili com.
metodice
Stimularea participării la cursuri -directori
de masterat, postuniversitare.
Asigurarea calităţii procesului de
formare continuă prin activităţile
metodico-ştiinţifice
realizate
la
nivelul şcolii.
Evaluarea periodică a programelor de -directori
formare a personalului didactic din
perspectiva eficienţei lor în procesul
didactic şi a rezultatelor obţinute.
Creşterea calităţii procesului de -directori
formare continuă realizat prin -sefi
de
com.
activităţile metodico-ştiinţifice la metodice
nivelul comisiilor metodice din
şcoală.
3.Susţinerea
Demersuri pentru acreditarea -director,
cu
educaţiei permanente şi şcolii pentru a deveni Centru de responsabil
a învăţării pe tot Reconversie profesională.(acreditare formarea
pentru meseriile cerute pe piaţa continuă,contabil
parcursul vieţii
muncii).
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-permanent

-furnizori
acreditaţi de
formare
-CCD
-CCD

de formare care
vizează asigurarea
calităţii
-nr. de asistenţe la
ore

-funcţie
de -CCD
graficul
-furnizori de
furnizorilor de formare
acreditare
profesională

-nr. de cadre
didactice înscrise la
cursuri de
perfecţionare

- funcţie de -CCD
graficul
planificările
activităţilor de
la
comisiile -ISJ
metodice.
-CCD

-studii de impact

-funcţie
de -CCD
resursele
-CNFPA
alocate pentru -ARACIP
depunerea
taxelor necesare
şi
pentru
dotarea
minimă-

-acreditarea şcolii
pentru formare
adulţi

-studii de impact
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domeniul
construcţii.

VI. Creşterea rolului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare
pentru formarea complexă a personalităţii elevilor.
Obiective

Măsuri şi acţiuni

1.Încurajarea unor
programe educaţionale
în spiritul normelor şi
valorilor europene

Derularea
unor
programe
de
informare a elevilor în spiritul
valorilor europene, al cetăţeniei active
şi al respectării diversităţii culturale.
Promovarea drepturilor omului şi
formarea competenţelo specifice
cunaşterii şi dezvoltării economice
durabile.
Accentuarea caracterului
interdisciplinar şi pluridisciplinar al
educaţiei.

Responsabili

Termen de
realizare
-director,
-cf.
responsabil comisia calendarului
diriginţilor,
prof. activităţilor
Socio-umane
Hriscu
Dumitru,
prof. istorie

Realizarea de acţiuni de informare cu -directori, Comisia -permanent
privire la situaţiile de risc şi a pentru prevenirea
violenţei
formelor de agresivitate.
Derularea de programe de acţiune
comunitară şi de promovare a
voluntariatului la nivelul comunităţii
locale.

-director,
-cf.
responsabil comisia calendarului
diriginţilor,
prof. activităţilor
Socio-umane
Hriscu
Dumitru,
prof. istorie
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Parteneri
-instituţii de
cultură
-ONG-uri

-Poliţia, pol.
Comunitară,
-Jandarmeria
-instituţii de
cultură
-ONG-uri
-autorităţi
locale

Indicatori de
realizare
-participare la
activităţi
-rezulate vizibile în
comportamentul
elevilor

-reducerea violenţei
şcolare

-nr. de participanţi
şi progres
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Organizarea de concursuri, acţiuni
cultural-artistice care promovează
valorile interculturale la nivel
judeţean/naţional.Ex.
ZIUA
EUROPEIconcurs
judeţean,
ZIUA
CURĂŢENIEI-25
SEPT.2011, ETC

-responsabil
-cf. graficului
comisia
activităţilor
diriginţilor,diriginţi, extraşcolare
prof. lb.română, lb.
engleză,
lb.franceză,religie,
socio-umane

-instituţii de
cultură
-ONG-uri
-autorităţi
locale

-cf. graficului -muzeul
Organizarea de vizite la muzeul din -responsabil
activităţilor
Hîrlău
Hîrlău şi a unor excursii.
comisia
-soc. de
diriginţilor,diriginţi. extraşcolare
transport
-Primăria
Identificarea de parteneri pentru -dir., responsabil cu - permanent
-instituţii de
şcoală în vederea derulării unor programe
de
cultură
proiecte comunitare
integrare europeană
-ONG-uri
Accentuarea
caracterului
interdisciplinar şi pluridisciplinar al
educaţiei.
Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
dedicate
evenimentelor
cu
semnificaţie locală, naţional

director,responsabil -cf.
comisie metodică- Calendarului
diriginţi,
prof.
Istorie,
diriginţi,
prof. lb. românăStrungariu
M.,
Şerbu Corina

Educarea
elevilor
în
spiritul
cunoaşterii/conservării
specificului
românesc în contextul procesului de
integrare europeană

-Responsabil comisie
metodică-diriginţi,
responsabil
cu
programe
de
integrare europeană,
diriginţi
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-permanent

-creşterea
numărului de
programe şi de
participanţi

-creşterea nr. de
participanţi

-creşterea nr. de
proiecte derulate

-instituţii de
cultură
-ONG-uri

-creşterea nr. de
activtăţi desfăşurate

-ONG-uri

-nr. de activităţi
desfăşurate

GRUPUL ŞCOLAR TEHNIC HÎRLĂU-DIRECŢII STRATEGICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011/2012
Atragerea elevilor
caracter sportiv

în acţiuni cu -consilier educativ, -cf.
prof. educaţie fizică Calendarului
activităţilor
extraşcolare
sportive
Realizarea de acţiuni de informare cu -director,
-cf.
privire la prevenirea şi combaterea responsabil comisia calendarului
consumului de droguri, a situaţiilor diriginţilor, poliţist activităţilor
de risc, a formelor de agresivitate, a de
proximitate,
diriginţi
traficului de fiinţe umane.
2. Susţinerea rolului
educaţiei nonformale ca
dimensiune
fundamentală
a
procesului educaţional

Recunoaşterea educaţiei nonformale director, responsabil
ca dimensiune fundamentală a comisia diriginţilor,
diriginţi
procesului de instruire şi educaţie.
Asigurarea
complementarităţii
educaţiei formale cu cea nonformală
prin derularea de activităţi educative
interdisciplinare diverse.
Realizarea unui raport echilibrat între
conţinutul educativ şi cel ştiinţific în
activitatea didactică de predareînvăţare.
Consilierea şi evaluarea cadrelor
didactice în activitatea şcolară şi
extraşcolară pe baza criteriilor şi
indicatorilor de calitate.

-ISJ
-Clubul
Sportiv Iaşi

-nr. de participanţi

-serviciul
antidrog

-reducerea cu 2% a
notelor scăzute la
purtare

cf.
calendarului
activităţilor

-menţinerea nr. de
participanţi şi de
programe
-creşterea nr. de
programe şi de
participanţi

VII. Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene
Obiective

Măsuri şi acţiuni

Responsabili

1.Creşterea mobilităţii
cadrelor didactice în

Identificarea de parteneri europeni -director,
pentru dezvoltarea unor proiecte responsabil cu
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Termen de
realizare
-permanent

Parteneri
-ISJ

Indicatori de
realizare
-derularea unor
priecte
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programele de
integrare europeană
2.Promovarea
şi Susţinerea programelor educaţionale -director, diriginţi, -funcţie de
promovează
valorile responsabil comisia graficul
valorificarea diversităţii care
interculturale.
diriginţilor
activităţilor
culturale în educaţie.
extraşcolare şi
Educarea
elevilor
în
spiritul
planificări
cunoaşterii şi conservării specificului
local şi naţional în contextul
procesului de integrare europeană şi
globalizare
Stimularea elevilor cu cerinţe speciale - director, diriginţi, -funcţie de
la activităţile extracurriculare şi responsabil comisia graficul
extraşcolare.
diriginţilor
activităţilor
extraşcolare şi
planificări
U.E.

educaţionale la nivel judeţean.

3.Dezvoltarea educaţiei Orientarea activităţii didactice şi -director, consilier -permanent
permanente
şi
a extracurriculare în vederea formării educativ, diriginţi
competenţelor şi atitudinilor necesare
formării profesionale
continuării
educaţiei
şi
după
terminarea şcolii.
Asigurarea de trasee şi alternative
profesionale, adaptate potenţialului
individual.
Creşterea
atractivităţii
rutelor
profesionale
pentru
continuarea
studiilor.
Creşterea
responsabilităţilor
structurilor parteneriale create în
domeniul formării profesionale.

20

-autorităţi
locale

-participarea la
minim 2 concursuri
judeţene

-ONG-uri

-participarea la
activ.
extracurriculare

-AJOFM
-CJAPP

-nr. mare de elevi
care continuă
studiile
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Sensibilizarea
şi
informarea
părinţilor cu privire la importanţa
continuării studiilor de către elevi

VIII. Asigurarea infrastructurii necesare unei educaţii de calitate
Obiective

Măsuri şi acţiuni

Reabilitarea şi
modernizarea şcolii

Reactualizarea bazei de date -directori
-funcţionar
privind starea clădirii.
Demersuri privind Corpul B de
clădire: -Corpul B şi terenul
aferent-2936,645
mp(clădire
construită în 1888, fosta şcoală
israelită), sunt revendicate de către
Fundaţia Caritatea, aparţinând
minorităţii evreieşti, conform dec.
nr.
2314/05.05.2010,
nr.
2320/05.05.2010. În art.4, se
specifică „utilizatorul actual va
plăti proprietarului chiria lunară
prevăzută de H.G. nr. 1886/2006”.
Realizarea unor proiecte şi fişe
tehnice pentru obţinerea unor finanţări
pentru clădirea veche.
Amenajarea unui teren de sport,
gardului de sprijin şi a gardului la
curtea interioară.
Accesarea unui program cu
finanţare europeană pt. construirea

Responsabili

Termen de
realizare
-decembrie

Parteneri

-funcţie de
fondurile
aprobate de
C.L.

-director,
şef;

contabil -sem I

-Consiliul
Local

-director,
şef;

contabil -cf. fondurilor
alocate

-Consiliul
Local
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Indicatori de
realizare
-baza de date
-achitarea
contavalorii chiriei
din fonduri alocate
de la Consiliul
Local pt. clădirea
revendicată.

-infrastructură de
calitate
-asigurarea spaţiului
aferent şi intrarea în
posesia unui titlu de
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proprietate.

unei săli de sport.

Director,
Prof. Lorela Iancu
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