PRIORITĂŢILE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014- 2015
•

•
•
•
•
•
•
•

Creşterea performanţei şcolare;
Asigurarea siguranţei în şcală;
Reducerea absenteismului
Asigurarea unui management de calitate al școlii şi al clasei
în scopul realizării unui climat educaţional stimulativ;
Asigurarea de şanse egale în vederea accesului tututor
copiilor la educaţie;
Asigurarea calificării absolvenților la finalizarea fiecărei
forme de învăţământ astfel încât aceştia să poată fi preluaţi
de piaţa muncii;
Corelarea pregătirii profesionale cu piaţa muncii;
Alocarea resurselor financiare, materiale şi umane necesare
desfășurării în condiții optime a activităților școlare;
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PRIORITĂŢILE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014- 2015
• Stimularea parteneriatului public-privat dintre
școală şi mediul economic, având ca principal
obiectiv atragerea fondurilor europene, cu scopul
creşterii ratei de absorbţie a absolvenţilor pe
piaţa muncii;
• Definirea portofoliului educaţional drept criteriu
fundamental de promovare în carieră;
• Stimularea și promovarea voluntariatului.
• Creșterea popuației școlare la nivelul tuturor
ciclurilor de învățământ
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OBIECTIVE SPECIFICE ASUMATE:
• O1 Asigurarea calităţii şi stimularea performanței;
sporirea accesului la o educaţie de calitate prin
învăţare permanentă
• O2 Creşterea calităţii actului educaţional şi
realizarea echităţii în educaţie
• O3 Fundamentarea actului educaţional pe baza
nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a
elevilor din perspectiva dezvoltării durabile si a
asigurării coeziunii economice si sociale
• O4 Creşterea autonomiei școlii prin eficientizarea
procesului de descentralizare
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OBIECTIVE SPECIFICE ASUMATE:
• O5 Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a
abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de
violenţă şcolară
• O6 Eficientizarea actului de evaluare şi
gestionarea în condiţii optime a examenelor
naţionale
• O7 Monitorizarea modului de gestionare,
modernizare și dotare a bazei materiale şi a
infrastructurii școlii
• O8 Deschiderea școlii către comunitatea locală,
către mediul social, economic şi cultural
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DIRECȚII DE ACȚIUNE
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OBIECTIVUL I: Asigurarea calităţii şi stimularea

performanței; sporirea accesului la o educaţie de
calitate prin învăţare permanentă
I.1 Asigurarea serviciilor educaţionale de calitate
• Verificarea și ealuarea prin control a corelării planificărilor
didactice oferite de către MEN cu specificul colectivelor de
elevi
• Analizarea pertinentă a modului de organizare şi
desfăşurare a examenelor naţionale şi întocmirea unui plan
de măsuri cuprinzând activităţi de consiliere, monitorizare,
control şi remediere, cu scopul ameliorării rezultatelor
elevilor la examenele naţionale.
• Analiza în cadrul școlii, a catedrelor de specialitate, a
rezultatelor la examenele naţionale şi adoptarea de măsuri
specifice în vederea creşterii calităţii procesului de predareînvăţare-evaluare şi pentru obţinerea progresului şcolar.
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• Elaborarea proiectelor didactice individuale și
urmărirea realizării acestora prin activitățile de
control și monitorizare
• Monitorizarea şi evaluarea standardelor de
învăţare şi a calităţii procesului de predareînvăţare-evaluare, stabilirea de ţinte şi
obiective realiste de îmbunătăţire şi oferirea
suportului necesar pentru ca acestea să fie
atinse.
• Monitorizarea utilizării în predare-învăţareevaluare a strategiilor didactice activ –
participative.
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• Parcurgerea intergală a materiei la toate disciplinele de
învăţământ, conform standardelor de calitate
naţionale, a adaptării demersului didactic la nevoile
elevului şi realizarea unei evaluări ritmice şi relevante.
• Asigurarea unui program de activităţi
remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe tot
parcursul anului terminal (şi nu numai) la disciplinele
prevăzute cu probe de examene la EN și bacalaureat.
• Organizarea de simulări ale examenelor naţionale la
fiecare probă de examen și valorificarea rezultatelor
acestora.
• Aplicarea în procesul instructiv – educativ a
competenţelor dobândite de cadrele didactice
participante la diverse cursuri de formare/
perfecţionare
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• Sprijinirea, monitorizarea şi evaluarea aplicării de
concepţii novatoare în educaţia primară cu
scopul facilitării incluziunii.
• Selectarea din oferta de formare a CCD a temelor
care să vină în sprijinul cadrelor didactice pentru
îmbunătăţirea metodelor de predare
• Promovarea unui comportament adecvat al
elevilor şi diminuarea absenteismului şcolar, prin
monitorizarea frecvenţei elevilor, introducerea
sistemului de monitorizare a prezenţei la şcoală a
acestora, informarea permanentă a familiilor
privitor la frecvenţa şi comportamentul elevilor,
la rezultatele şcolare ale acestora.
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I.2. Stimularea excelenţei în educaţie
• Organizarea şi monitorizarea activităţilor cu
elevii capabili de performanță
• Stimularea activităţii competiţionale
desfăşurate la nivelul școlii
• Asigurarea condiţiilor materiale şi de natură
organizatorică necesare desfăşurării
olimpiadelor şi concursurilor şcolare.
Popularizarea rezultatelor în broşuri, publicaţii
proprii, presă, pagina web.
15 octombrie 2014

CTTA BS

11

I.3. Sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţarea
permanentă

• Adaptarea ofertei educaționale a școlii la
programele de dezvoltare la nivel local,
adaptarea la piaţa muncii.
• Monitorizarea organizării şi desfăşurării
activităţilor referitoare la clasa pregătitoare.
• Respectarea curriculumului şi asigurarea
condiţiilor optimale de trecere de la un
curriculum axat pe acumulare de cunoştinţe la
un curriculum centrat pe formarea de
competenţe relevante pentru piaţa muncii
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OBIECTIVUL II: Creşterea calităţii actului educaţional
şi realizarea echităţii în educaţie
II. 1: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în
dimensiunea sa tradiţională cât şi ca alfabetizare în
înţelegerea textului

• Stimularea lecturii, înţelegerea şi
interpretarea textului citit, indiferent de
disciplina de predare
• Îmbunătăţirea competenţelor de lectură prin
stimularea iniţierii de acţiuni la nivel de şcoală
în centrul de documentare şi informare, care
să asigure îmbunătăţirea competenţelor de
lectură
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II.2 Promovarea educaţiei complementare (educaţie
pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură,
cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport)

• Promovarea experienţelor pozitive ale şcolii :
- editarea revistei şcolare
- organizarea de activități sub genericul
Școala altfel
• Formarea, dezvoltarea şi exersarea
competenţelor social civice democratice
necesare pentru participarea activă la viaţa
civică. Asigurarea respectării drepturilor
copiilor.
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• Formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul
elevilor, respectarea legislaţiei în vigoare privind
alimentele permise pentru a fi comercializate în
spaţiile destinate învăţământului.
• Dezvoltarea gustului elevilor pentru frumos;
cultivarea valorilor culturale, derularea de
programe educative care promovează valorile
interculturale. Introducerea educaţiei
interculturale ca dimensiune transversală la nivel
curricular.
• Organizarea de excursii tematice, consilierea
elevilor și părinților în acţiunile de desfăşurare a
activităţilor de petrecere a timpului liber.
15 octombrie 2014

CTTA BS

15

II.3: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii
sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu
dizabilităţi / cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri
vulnerabile

• Integrarea copiilor cu CES în clasele de elevi.
• Asigurarea condiţiilor de acces egal la educaţie
în toate ciclurile de învăţământ pentru copiii
minorităților din orașul Baia Sprie și zonele
limitrofe
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OBIECTIVUL III: Fundamentarea actului educaţional pe
baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a
elevilor din perspectiva dezvoltării durabile si a asigurării
coeziunii economice si sociale
III. 1. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de
dezvoltare personală a elevilor

• Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor şi
conceperea scenariilor didactice în conformitate cu
acestea în special la ciclul primar și cel.
• Abordarea transdisciplinară a predării conţinuturilor
învăţării prin aplicarea curiculumului transdisciplinar.
• Creşterea gradului de implicare a părinţilor în
activităţile de natură şcolară la activităţile educaţionale
destinate elevilor şi responsabilizarea familiei pentru
participarea şcolară a elevilor.
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III.2. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu
nevoia de dezvoltare profesională a elevilor

• Corelarea predării cu modul de pregătire al
elevilor pentru luarea deciziilor corecte în
raportul om/mediu şi om/societate
• Multiplicarea şi diversificarea activităţii de
consiliere şi orientare profesională a elevilor şi
părinţilor.
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III.2. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu
nevoia de dezvoltare profesională a elevilor

• Monitorizarea activităţii desfăşurate în
cabinetele psihologic și logopedic
• Orientare şcolară şi profesională a elevilor de
calitate prin implicarea psihologului școlar.
• Oferirea de consiliere-examinare-orientare
suport tuturor elevilor, părinţilor şi cadrelor
didactice.
• Asigurarea de servicii logopedice tuturor
elevilor cu nevoi în acest sens
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OBIECTIVUL IV: Creşterea autonomiei școlii prin
eficientizarea procesului de descentralizare
IV. 1: Aplicarea prevederilor legislative în domeniul
descentralizării învăţământului preuniversitar

• Corelarea strategiei de dezvoltare a școlii cu
strategia locală și cea județeană în domeniul
educației și formării profesionale
• Dezvoltarea autonomiei școlii şi a autonomiei
profesionale a cadrelor didactice.
• Cunoaşterea, aplicarea şi respectarea LEN,
metodologii aprobate prin OM. Postarea tuturor
documentelor emise de MEN, ISJMM; altele, pe
site-ul școlii pentru trasparenţa infomării.
15 octombrie 2014

CTTA BS

20

• Detalierea criteriului V din Metodologia de
mişcare în şedinţele consiliului de
administrație
• Publicarea listei posturilor/ catedrelor,
organizarea concursurilor de angajare pe post/
catedră şi încadrarea cu personal didactic
conform legislaţiei în vigoare şi conform
calendarului mobilităţii personalului didactic
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IV.2: Formarea personalului didactic, didactic auxiliar şi a personalului
administrativ în gestionarea noilor instrumente didactice și de
management instituțional

• Actualizarea prognozării evoluţiei populaţiei
şcolare până în 2016 şi în perspectivă pe
următorii 5 ani, pe baza informaţiilor din sistem
• Asigurarea acoperirii normelor prin încadrarea cu
personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic
• Identificarea necesarului de formare a
personalului didactic ți didactic auxiliar şi livrarea
de programe de formare, în funcţie de nevoile
identificate
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• Participarea la activităţile organizate în cadrul
cercurilor metodice la nivel zonal și județean .
• Identificarea unor stagii de formare şi organizarea
unor schimburi de experienţă în domeniul didactic și
de management şcolar
• Prognozarea evoluţiei încadrărilor cu personal
didactic pe discipline de învăţământ prin corelarea
acesteia cu evidenţa şi recensământul populaţiei
şcolare
• Comunicarea ritmică a informaţiilor legate de
etapele mobilităţii de personal şi a cerinţelor acestor
etape
• Selectarea personalului didactic specializat.
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OBIECTIVUL V: Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a
abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară.
V.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul monitorizării,
prevenirii şi reducerii absenteismului şi abandonului şcolar

• Corelarea priorităţii școlii privind rata absenteismului
şcolar cu strategia ISJMM cu privire la reducerea
absenteismului
• Identificarea cauzelor abandonului şcolar şi stabilirea
măsurilor de prevenire/reducere a acestuia
• Organizarea de activități și analize cu privire la reducerea
absenteismului în cadrul ședințelor Consiliului profesoral,
Consilui de administrație, comisiilor metodice,
diseminarea exemplelor de bună practică.
• Monitorizarea absenteismului din școală şi stabilirea unei
politici educaţionale privind prevenirea şi diminuarea
situaţiilor de abandon şcolar
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• Elaborarea calendarului acţiunilor
extracurriculare şi extraşcolare şi cuprinderea
în cadrul acestuia a acţiunilor de prevenirea şi
combaterea consumului de substanţe toxice şi
a programului de educaţie pentru cetăţenie
democratică
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V. 2. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară

• Asigurarea siguranței pentru toți elevii școlii
pe parcursul activităților școlare și
extrașcolare prin implementarea planului de
măsuri privind creşterea siguranţei în școală.
• Organizarea de dezbateri și analize cu privire
la efectele violenţei asupra colectivelor de
elevi, la nivelul consiliului profesoral ,
consiliului de administrație, comisii metodice,
diseminarea exemplelor de bună practică.
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OBIECTIVUL VI: Eficientizarea actului de evaluare şi
gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
VI.1. Aplicarea în activitatea didactică a tuturor formelor de evaluare şi
responsabilizarea personalului didactic pentru activitatea de evaluare

• Aplicarea în activitatea la clasă a tipurilor de evaluare
practicate. Utilizarea portofoliilor de evaluare adecvate
disciplinei, specializării la profilul fiecărui elev
• Aplicarea la clasă a probelor de evaluare corelate cu
modelele furnizate de CNEE şi adaptate
particularităţilor colectivelor de elevi, respectând
programa şcolară
• Consolidarea metodelor eficiente de evaluare, pentru
toate cadrele didactice, inclusiv prin participare la
formare continuă.
• Întocmirea procedurilor de evaluare specifice școlii la
nivelul CEAC
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VI. 2. Organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii
optime a examenelor naţionale 2013

• Analiza diagnostică a rezultatelor obţinute de
elevi la examenele naţionale în anul şcolar 20132014 şi stabilirea de măsuri reglatoare la nivelul
școlii
• Verificarea prin evaluări periodice a modului de
pregătire al elevilor pentru examene
( organizarea de simulări la disciplinele de examen)
• Organizarea în condiţii optime a desfăşurării EN
2015
• Monitorizarea respectării metodologiilor de
desfăşurare a EN
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VI.3. Evaluarea activității personalului didactic și didactic
auxiliar

• Organizarea evaluării dosarelor cadrelor
didactice în vederea accederii la gradaţie de
merit, distincţii şi premii
• Implementarea la nivelul școlii a unui sistem
eficient şi unitar de evaluare a activităţii
personalului
• Promovarea rezultatelor obţinute de către
cadrele didactice în cadrul unor acţiuni /
proiecte / manifestări
15 octombrie 2014

CTTA BS

29

OBIECTIVUL VII: Gestionarea, modernizarea, dotarea a bazei materiale şi
a infrastructurii școlii
VII. 1: Stabilirea unui parteneriat durabil în procesul de dezvoltare şi dotare a şcolii cu CL

• Modernizarea CT corp A
• Accesarea de granturi pentru şcoală şi
comunitate
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VII.2. Modernizarea bazei didactico - materiale a școlii

• Modernizarea bazei materiale a școlii prin
respectarea normativelor privind dotarea cu
mijloace de învăţământ.
• Creșterea sumelor atrase prin autofinanțare
prin cursuri de conducători auto, închirieri de
spații neutilizate, prestări servicii etc.
• Monitorizarea derulării programului de dotare
cu mobiler şi seturi materiale didactice a
claselor pregătitoare
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OBIECTIVUL VIII: Deschiderea școlii către comunitatea locală,
către mediul social, economic şi cultural
VIII. 1: Susţinerea participării la cursurile de formare continuă a personalului
didactic prin programe MEN, alte surse de finanţare

• Asigurarea accesului la activităţile de
perfecţionare/ formare continuă a tuturor
cadrelor didactice din școală prin accesarea
ofertei CCD şi a altor furnizori de formare.
• Încurajarea participării la cursuri de formare
a tuturor cadrelor didactice din școală.
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VIII. 1: Susţinerea participării la cursurile de formare continuă a personalului
didactic prin programe MEN, alte surse de finanţare

• Compatibilizarea ofertei de formare continuă
cu opţiunile şi aptitudinile individuale ale
cadrelor didactice şi cu cerinţele pieţei muncii
în educaţie
• Evaluarea eficienţei şi eficacităţii cursurilor de
formare prin măsurarea impactului asupra
calităţii actului educaţional la nivelul școlii
• Asigurarea , încurajarea și sprijinirea cadrului
de perfecţionare prin grade didactice.
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VIII. 2: Monitorizarea impactului parteneriatelor şcolare asupra calităţii
actului educaţional

• Dezvoltarea relaţiilor parteneriale în mediul comunitar
în realizarea de proiecte şi obţinerea de granturi pentru
şcoală şi comunitate.
• Încheierea de contracte de colaborare cu agenţii
economici beneficiari ai serviciilor de formare
profesională iniţială în vederea asigurării condiţiilor de
desfăşurare a pregătirii practice a elevilor
• Facilitarea colaborării școlii, cu reprezentanţii
comunităţii şi autorităţilor locale, în vederea optimizării
utilizării resurselor educaţionale de care dispune şcoala
şi raţionalizarea raportului cost - eficienţă .
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VIII. 3: Sprijinirea implementării şi monitorizării PLAI , document de
planificare strategică participativă a ofertei de formare profesională prin
învăţământ profesional şi tehnic, în perspectiva anului 2013.

• Adaptarea ofertei educaţionale la cererea de
pe piaţa muncii. Particparea la Târgul
Ofertelor educaţionale
• Elaborarea unui plan de şcolarizare realist,
relevant pentru nevoile comunităţii şi ale
elevilor, care să ţină seama de nivelul
educaţiei oferite de școală
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