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„Când e vorba de stil, înoată în sensul curentului, când
e vorba de principii, rămâi neclintit ca o stâncă.”
Thomas Jefferson
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25 noiembrie 1864 - “Legea Instrucţiunii Publice”, elaborate sub domnia lui Alexandru Ioan
Cuza, a stimulat dezvoltarea școlii naționale, prin obligativitatea și gratuitatea invățământului
primar, prin organizarea invăţământului secundar (gimnnazii, școli profesionale, licee,
seminarii) și prin statuarea primelor instituții de invățământ superior (institute și universități),
că să pomenim doar câteva dintre prevederile majore ale acestei legi democrate.
26 august 1867 – Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor a comunicat primarului orașului
Galați, prin adresa oficiului administrativ nr. 8737 din 26 august 1867, că “s-a prevăzut în
buget la art. 590, inființarea unui gimnaziu, în orașul pe care il conduce, cu o singură clasă,
deocamdată, urmând a lua măsuri și a da dispoziții pentru găsirea localului necesar în centrul
urbei…”
26 noiembrie 1867 - Această adresă constituie actul de naștere al primului Gimnaziu teoretic
din Galați, viitorul Liceu “Vasile Alecsandri”, inaugurat duminică, 26 noiembrie 1867.
11 noiembrie 1890, 17 septembrie 1892 – Oraș cu tradiții de luptă națională, implicat în
problemele Unirii, prin activitatea desfășurată aici, de Vasile Alecsandri, Al. I. Cuza și Costachi
Negri, proprietarul moșiei și a conacului de la Minjina, (unde s-au plămădit ideile Unirii și
Independenței), Galații și i-a încrustat în semn de recunoștiință, pe frontspiciile tuturor
școlilor de la sfîrșitul veacului trecut, numele militanților unioniști. La propunere lui Al.
Nicolescu, ajutat de profesorii P.D. Petrovici si Gr. Guțu, Ministerul a aprobat prin ordinul nr.
211/16.X.1892 ca liceul gălățean să poarte numele lui Vasile Alecsandri.
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1925 – În calitatea sa de director, deputat și efor al învățămăntului din județul Covurlui, Ioan
Tohăneanu, a condus construcția unui internat pentru elevii din mediul rural, lucrare începută în
februarie 1923 și dată în folosință la 1 martie 1926, apoi a continuat extinderea spațiului de
școlarizare prin construirea unei noi aripi a clădirii liceului, a sălii de spectacole – amfiteatrul și
puțin mai târziu a bazei sportive; sala de gimnastică, bazin de înot și poligon de tir.
1930 – 1940 – Inițiativa ce mai laudabilă cu caracter organizatoric, dar cu urmări directe în
beneficiul elevilor – în plan moral, educativ și economic a fost organizarea Coloniei de vără de la
Cheia – Prahova; încă din 1923, Ioan Tohăneanu a început organizarea taberei de odinhnă pe lângă
chiliile Mănăstirii Cheia, cu durata de 30 zile, în trei serii.
1941 – 1944 – Liceul a cunoscut la sfârșitul perioadei de care ne ocupăm, o scurtă etapă de mari
dificultăți, transformări și mutații: anii războiului, refugiul apoi “marea cotitură” de la 23 August
1944, despre care istoria nu și-a spus încă ultimul cuvânt, în spiritul adevărului obiectiv,
consecințele acestor evenimente în planul vieții spirituale și materiale fiind bine cunoscute. Căci
Liceul “Vasile Alecsandri” a fost puternic marcat de aceste evenimente; localul a fost din nou
transformat în spital militar, corpul didactic mobilizat pe front, iar elevii, determinați de nevoi
materiale, s-au risipit prin satele județului, numărul cursanților fiind în descreștere.
1944 – 1948 – Liceului i se anulează titulatura și devine liceu teoretic de 11 clase.
1948 – 1961 – Funcționează după modelul sovietic și se numește “Școala medie teoretică mixtă” de
10 și 11 clase.
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1930 – 1940 – Inițiativa ce mai laudabilă cu caracter organizatoric, dar cu urmări directe în
beneficiul elevilor – în plan moral, educativ și economic a fost organizarea Coloniei de vără de la
Cheia – Prahova; încă din 1923, Ioan Tohăneanu a început organizarea taberei de odinhnă pe lângă
chiliile Mănăstirii Cheia, cu durata de 30 zile, în trei serii.
1941 – 1944 – Liceul a cunoscut la sfârșitul perioadei de care ne ocupăm, o scurtă etapă de mari
dificultăți, transformări și mutații: anii războiului, refugiul apoi “marea cotitură” de la 23 August
1944, despre care istoria nu și-a spus încă ultimul cuvânt, în spiritul adevărului obiectiv,
consecințele acestor evenimente în planul vieții spirituale și materiale fiind bine cunoscute. Căci
Liceul “Vasile Alecsandri” a fost puternic marcat de aceste evenimente; localul a fost din nou
transformat în spital militar, corpul didactic mobilizat pe front, iar elevii, determinați de nevoi
materiale, s-au risipit prin satele județului, numărul cursanților fiind în descreștere.
1944 – 1948 – Liceului i se anulează titulatura și devine liceu teoretic de 11 clase.
1948 – 1961 – Funcționează după modelul sovietic și se numește “Școala medie teoretică mixtă” de
10 și 11 clase.
1965 – Începând din 1964, după o interdicție de 16 ani a patronimicului “bardului de la Mircești”,
școala noastră și-a recăpătat tradiționalul nume: Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”.
1974 – 1989 – Liceul “Vasile Alecsandri” a stabilit relații cu școli similare din acest oraș. Radu Rota
(1979) și Cezar Gaiu (1984) au realizat schimburi de mesaje și materiale informative (albume,
pachete, microfilme).
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1990 – Abia după revoluția din Decembrie 1989, prin marile transformări, restructurări și
mutații, aflate încă în curs de împlinire, Liceul “Vasile Alecsandri” din Galați a intrat, cu
adevărat, în Europa. Legăturile sale cu școli și personalitățI din Franța, Anglia, S.U.A., Belgia,
Republica Moldova, cât și ,afilierea la UNESCO sunt devezi sigure în sprijinul afrimațiilor
anterioare.
Liceul “Vasile Alecsandri” a intrat în circuitul școlilor afiliate la UNESCO; în această ordine de
idei, aici, s-au desfășurat lucrările Simpozionului Național “Vasile Alecsandri”. Cadre didactice
sunt prezente la toate manifestările UNESCO din România și chiar din străinătate.
22 martie 1992 – S-a construit, cu toate prerogativele juridice aferente, Fundația Liceului
“Vasile Alecsandri”, care are un scop prin excelență spiritual, dar este interesată și de
aspectele sociale, de caritate creștină. Profesorii, elevii de odinioară și de astăzi și-au epropus
să realcătuiască aici, într-o vatră cu flacără limpezită de vreme, această veche comunitate
românească proprie spiritului lucid, inteligent și armonios al neamului nostru.
15 septembrie 1992 – Liceul funcționează în continuare cu 31 de clase, profil matematicăfizică, 18; fizică-chimie, 4; profil uman, 3; informatică, 5; și o clasă de matematică-fizică cu
predare bilingvă, in total 976 de elevi.
22 – 27 noiembrie 1992 – Simpozionul jubiliar cu invitați din țară și din străinătate.
1 septembrie 1996 unitatea de învățămînt își schimba denumirea in Colegiul “Vasile
Alecsandri”
1 septembrie 2000 unitatea de învățămînt își schimba denumirea in Colegiul Național “Vasile
Alecsandri”
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Rezultate la bacalaureat:
- promovabilitate 100%,
•
Absolvenţii clasei a-XII-a au obţinut certificate profesionale:
•
- 39 elevi la limba franceză
•
-158 elevi certificate Cambridge
 Rezultate la Evaluare Națională–
- promovabilitate 100%, locul I pe tara cu media 9.62
Admitere în clasa a IX-a locul al V-lea pe țară
•
Mediile elevilor admişi în clasa a-IX-a
•
•
•
•
•
•

PROFILUL
SPECIALIZAREA
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ BILINGV ENGLEZĂ 9,97-9,80
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 10-9,63
ŞTIINŢELE NATURII 9,98-9,69
UMAN FILOLOGIE 9,99-9,60
ŞTIINŢE-SOCIALE 9,72-9,52

• Rezultate la Olimpiade Naționale
• 8 premii; 20 mentiuni; 39 medalii; 3 elevi in lotul largit
• Rezultate la Olimpiade Internationale
• 3 medalii
Dupa cum se observă cu ușurință, premizele dezvoltării instituționale a Colegiului și “personalitatea”
sa sunt sa asigure realizarea unui act educațional de înaltă performanță

CAPITOLUL I.
•
•

PREMISE
ANALIZA SWOT.CONCEPŢIA MANAGERIALĂ
CAPITOLUL II.

•
•

VIZIUNEA MANAGERIALĂ.MISIUNEA
VALORI PROMOVATE IN COLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI
CAPITOLUL III.

•

PRIORITĂŢI STRATEGICE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPITOLUL IV.
CURRICULUM
PRIORITĂŢI STRATEGICE
PROIECTARE
ORGANIZARE
CONDUCERE OPERAŢIONALĂ
CONTROL /EVALUARE
FORMARE /DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ
FORMAREA ŞI ORGANIZAREA GRUPURILOR /DEZVOLTAREA ECHIPELOR
NEGOCIEREA ŞI REZOLVAREA CONFLICTELOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESURSE UMANE
PRIORITĂŢI STRATEGICE
PROIECTARE
ORGANIZARE
CONDUCERE OPERAŢIONALĂ
CONTROL /EVALUARE
MOTIVARE
IMPLICARE ŞI PARTICIPARE
FORMARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
FORMAREA GRUPURILOR /DEZVOLTAREA ECHIPELOR
NEGOCIEREA /REZOLVAREA CONFLICTELOR

CAPITOLUL V.

CAPITOLUL VI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESURSE MATERIALE
OBIECTIVE
PRIORITĂŢI STRATEGICE
PROIECTARE
ORGANIZARE
CONDUCERE OPERAŢIONALĂ
CONTROL /EVALUARE
MOTIVARE
IMPLICARE ŞI PARTICIPARE
FORMARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
FORMAREA GRUPURILOR /DEZVOLTAREA ECHIPELOR
NEGOCIEREA /REZOLVAREA CONFLICTELOR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE
OBIECTIVE STRATEGICE
PRIORITĂŢI STRATEGICE
PROIECTARE
ORGANIZARE
CONDUCERE OPERAŢIONALĂ
CONTROL /EVALUARE
MOTIVARE
IMPLICARE ŞI PARTICIPARE
FORMARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ

CAPITOLUL VII.

I. PREMISE
Contextul socio-economic şi politic al perioadei anterioare anului 2016 este marcat de criză și de instabilitate
atât in plan național cât și in plan european ceia ce induce o stare de incertitudine și implicit insecuritate asupra sistemului
de învățământ.
Se impune, cu şi mai multă stringenţă, necesitatea racordării la standardele şi cerinţele europene în domeniul educaţiei.
Studierea sistemelor educaţionale europene şi implementarea elementelor de progres devin o obligaţie morală faţă de
tânăra generaţie. Din unic deţinător de informaţii, maestru atotştiutor, rolul profesorului în actul de predare-învăţare devine
secundar, cedând rolul principal elevului, dar cu atât mai complexă şi dificilă îi este menirea. Prezentul Plan de Dezvoltare
va avea în vedere iniţierea şi organizarea unor activităţi care să conducă la atingerea acestor standarde.
Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE ALECSANDRI “ GALAŢI
în perioada 2012-2016 scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari
•Aplicarea unor metode moderne de în procesul învăţământ
•Profesorii şcolii sunt foarte bine pregătiţi, dedicaţi meseriei şi apreciaţi la nivel local și național
•Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltare profesională
•Dorinţa de cunoaştere a elevilor
•Numărul mare de titulari
•Şcoala are o dotare corespunzătore pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
•Existenţa unui cod nescris, a unui sistem de valori acceptat de părinți elevi și profesori
•Clasarea colegiului in primele 8 unitati de invățământ in toate clasamentele naționale si locul întâi la nivel judetean
•COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE ALECSANDRI “ GALAŢI oferă o pregătire academică bună, dovedită de rezultatele
obţinute de elevi la olimpiadele naționale şcolare, la examenele naţionale, la admiterea în învăţământul superior;
•Relaţiile elevi – cadre didactice, părinţi – cadre didactice pozitive şi favorabile dezvoltării unui climat educativ permisiv;
•Oferta variată de programe şcolare şi extra-şcolare care conduc la adaptarea procesului instructiv-educativ la nevoile reale
de învăţare ale elevilor;
•Relaţii bune cu membrii comunităţii (atât instituţii locale, cât şi alţi reprezentanţi ai acesteia).

Puncte slabe
• Suprapunerea cerinţelor, a testărilor, ceea ce duce la o distribuire inegală a efortului elevilor
•Dotarea laboratoarelor de fizică,chimie si informatică nu e la nivelul dorit
•Inexistenţa fondurilor financiare pentru stimularea elevilor capabili de performanţă, iar cazul profesorilor,
stimularea numai prim gradaţia de merit nu este suficientă
•Viziunea individualistă asupra procesului instructiv-educativ
•Nevalorificarea la maximum a resurselor umane şi materiale
•Clădire nerenovată
•Lipsa cadrelor didactice formate în domeniul metodelor alternative de predare;
•Lipsesc cadrele didactice formate în domeniul managementului de proiect;
•Lipsa cadrelor didactice cu iniţiativa de elaborare şi derulare de proiecte

Oportunităţi
• Programe de pregătire specială pentru olimpiade şi concursuri
•Dotarea cu materiale a unor laboratoare
•Existenţa unei baze sportive
•Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă
•Dezvoltarea de parteneriate între şcoli
•Participarea la concursuri şi simpozioane
•Implicarea cadrelor didactice în derularea şi dezvoltarea de parteneriate educaţionale;
• Posibilitatea aplicării de proiecte cu finanţări europene;
•Crearea unor parteneriate cu firme ce au ca domeniu de activitate produsele IT, tinând cont de profilul si specializările
liceului
•Dezvoltarea unui marketing educaţional specific liceului (profilul real este atractiv şi cerut pe piaţa muncii);
• Utilizarea demersurilor interdisciplinare şi transdisciplinare în favoarea elevului,.

Ameninţări
• Curriculumului din sitemul de învățământ neadaptate legii 1/2011 legea educatii nationale
•Salarizarea inadecvată duce la pierdere de profesori valoroşi
•Finantarea per elev insuficienta
•Alocarea unui timp limitat de către părinţii pentru participarea lor in viata scolii
•Tendinţa cadrului didactic de a lucra singur şi de a bloca informaţia (individualismul
specific meseriei de cadru didactic);
•Salarii nemotivante, lipsa de alte recompense care să ajute profesorul să se implice activ în
demersul educativ extraşcolar;
•Lipsa spaţiului necesar derulării unui proces educaţional adecvat cerinţelor actuale şi/sau
extinderii acestuia.
•Imposibilitate platii orelor suplimentare pentru personalul nedidactic

Concepţia managerială pentru perioada 2016-2020 are la bază realizarea idealului
educaţional propus de Legea Educatiei şi de documentele de politică educaţională ale
Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice. Din această perspectivă
finalităţile
învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra
propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.
Pentru atingerea acestui deziderat colegiul trebuie să conducă către realizarea
următoarelor finalităţi:
 Formarea gândirii critice la elevi, utilizând demersuri educative de tip inter- şi
transdisciplinar, care facilitează integrarea pozitivă a absolvenţilor în comunitate;
 Valorizarea experienţei personale a elevilor asimilată în timpul liceului, astfel încât
aceasta să contribuie la facilitarea succesului profesional;
 Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare,
gândire critică);
 Formarea autonomiei morale şi a deprinderilor sociale care să îl ajute pe elev în
dezvoltarea unui profil socio – profesional.

II. VIZIUNEA

Profesionalism și dedicație pentru a asigura succesul elevului

Misiunea
Colegiul Național “Vasile Alecsandri” Galaţi are misiunea de a forma generaţii de
elevi prin dezvoltarea capacităţilor intelectuale (ştiinţifice, umaniste şi estetice), prin
dezvoltarea competenţelor cheie (în special în domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor), educând elevii în spiritul valorilor europene (democraţie, toleranţă,

egalitate de şanse, etc.), pentru a deveni cetăţeni informaţi, responsabili şi activi, pentru a
fi capabili să se integreze socio-profesional pe o piaţă a muncii aflată în continuă
schimbare şi să devină cetăţeni europeni. un parteneriat solid cu comunitatea locală.

Valori promovate in Colegiul Național “Vasile Alecsandri” Galaţi
o Responsabilitatea – perceperea obligaţiilor sociale, a drepturilor şi responsabilităţilor ca părţi
integrante ale sistemului socio-profesional din care facem parte, atât de către elevi, cât şi de către
cadre didactice;
o Judecata înţeleaptă – definirea şi înţelegerea priorităţilor profesionale în relaţie cu cele personale; a
gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.

o Gândirea critică – dezvoltarea unei gândiri independente la elevi şi a raportări critice la influenţele
mediului social şi profesional în care se dezvoltă.
o Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
o Perseverenţa – consecvenţa şi puterea de a merge mai departe, în ciuda dificultăţilor şi a eşecurilor
personale.
o Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în
ultimul rând, faţă de propria persoană.
o Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un
comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze demersurile
educaţionale şi activităţile extraşcolare, să-şi cunoască şi recunoască propria valoare, să
încerce să se autodepăşească, să gândească independent, să-şi rezolve singuri
problemele prin identificarea de soluţii alternative specifice pentru fiecare situaţie în parte,
să-şi planifice sarcini de tip intelectual şi să le îndeplinească,să înveţe să se protejeze
singuri şi să îşi protejeze şi colegii de potenţiale pericole sociale, să comunice în mod
eficient cu ceilalţi.

III. PRIORITĂŢI STRATEGICE
Pentru perioada 2016-2020, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi
educaţional pe următoarele priorităţi strategice, destinate să elimine punctele slabe şi să
contribuie la îmbunătăţirea demersului educaţional:

Puncte slabe
•Dotarea laboratoarelor de fizică, chimie si informatică nu e la 
nivelul dorit
•Nevalorificarea la maximum a resurselor umane şi materiale
•Clădire nerenovată

•Lipsa cadrelor didactice formate în domeniul metodelor
alternative de predare;
•Lipsesc cadrele didactice formate în domeniul

managementului de proiect;
•Lipsa cadrelor didactice cu iniţiativa de elaborare şi derulare
de proiecte

Priorităţi strategice
Creşterea dotărilor cu aparatură de calitate și modernă cu
50%
Dezvoltarea

de proiecte extarcuriculare și implicarea

personalului didactic in aceste proiect (creştere de 90%).
Sustinerea cadrelor didactice ce participa la cursuri de
formare in diverse domenii.

În perioada 2016-2020 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale
în direcţia implicării cadrelor didactice în planificare, în speranţa construirii unei strategii pe
termen mediu şi lung în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumată de tot
colectivul.
Planul de dezvoltare instituţională cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o
perspectivă generală. Şefii de catedre şi de departamente propun activităţi

care se

subsumează obiectivelor strategice din perioada următoare, activităţi incluse în planul de

dezvoltare pe care vi-l prezentăm.
Credem că, în acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi
nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea

dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse,
adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de activităţi ale catedrelor şi comisiilor vor
reflecta prin activităţi concrete aceste obiective. De asemenea, considerăm că astfel întradevăr punem în aplicare şi în activitatea managerială principiile propuse prin misiunea
şcolii.

IV. CURRICULUM
Obiective Specifice:


Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor.



Utilizarea de soft educaţional adecvat curricumului şcolar.


Selecţionarea furnizorilor de curriculum pentru metode de predare ale diferitelor
discipline care răspund cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale organizaţiei.

Alegerea şi urmărirea unor indicatori sintetici şi obiectivi pentru activitatea didactică
şi nedidactică.


Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu
standardele naţionale care să ofere o radiografie obiectivă a progresului şcolar.

Creşterea gradului de consultare a părinţilor şi a altor membri ai comunităţii în
alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea conţinuturilor acestora la nevoile concrete
ale partenerilor sociali.

Introducerea în CDŞ-uri a unor tematici care să vizeze cunoaşterea rolului şi
tendinţelor de dezvoltare ale politicilor socio-profesionale promovate de Uniunea
Europeană.

Asigurarea educaţiei formale pentru toţi elevii noştri, conform standardelor de
evaluare elaborate de MECS.

 Formarea la elevi a unor competenţe cheie specifice unei societăţi democratice şi a
motivaţiei pentru participarea activă la viaţa social-politică în vederea asigurării coeziunii
sociale.
 Extinderea procesului educaţional informatizat.
 Implementarea unei politici de personal optime în contextul dezvoltării unei societăţi
educaţionale de tip democratic.
 Susţinerea şi promovarea tinerilor cu potenţial în performanţa şcolară.
 Învăţământul pentru copii cu cerinţe educative speciale.
 Organizarea şi administrarea olimpiadelor şi examenelor naţionale, precum şi a altor
concursuri şcolare.
 Creşterea gradului de cultură la elevi prin implementarea unor proiecte educative
centrate pe formarea simţului artistic, dezvoltarea unor abilităţi artistice şi intelectuale.
 Promovarea proiectelor interculturale ca mijloace eficiente de formare a spirtului
tolerant şi de exersare a deprinderilor artistice.

Priorităţi strategice:
o

Adoptarea

strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ prin utilizarea eficientă a

standardelor de evaluare şi de calitate
o

Adaptarea standardelor de predare şi evaluare în Colegiul Național “Vasile Alecsandri”(creştere de până
la 100%)

oIdentificarea unor furnizori de formare care să acopere nevoile de formare ale cadrelor didactice din şcoală

(alte CCD-uri din ţară, alte firme) (creşterea numărului partenerilor educaţionali - ONG-uri, firme care
furnizează cursuri de formare, instituţii publice etc. - cu 15%)
Ţinta:
o

Atingerea indicatorilor propuşi

o

Formarea unui curriculum la decizia școlii a Colegiul Național “Vasile Alecsandri” specific care să satisfacă
aşteptările părinţilor şi elevilor şi care să răspundă real nevoilor de formare ale acestora
Context:

o

Existenţa unui spirit tolerant şi cultivarea diversităţii culturale la nivelul liceului, prin intermediul
promovării unor proiecte de activităţi extracurriculare şi a unor CDŞ-uri care cultivă toleranţa şi spiritul
democratic.

1. Proiectare
Acţiuni pentru
atingerea
Rezultate aşteptate Data până la care
obiectivului: (ce
(măsurabile)
vor fi finalizate
anume trebuie să se
întâmple?)

Elaborarea
proiectului de
curriculum al şcolii
privind
aplicarea
curriculum-ului
naţional şi
dezvoltarea locală
de curriculum.

Corelarea
obiectivelor stabilite
la nivel naţional şi a
celui local cu cele
Anual
specificate în
proiectul
şcolii.

Corelarea
Elaborarea
obiectivelor şi
proiectului
activităţilor stabilite
activităţii
la nivel de şcoală cu Anual
extracurriculare şi al cele stabilite la nivel
concursurilor
naţional şi local.
şcolare.

Persoana/Persoane
responsabile
Parteneri

Sursa de finanţare

Comitetul de părinţi
Echipa managerială

Reprezentanţii
autorităţilor locale

Fonduri proprii

Comitetul de părinţi
Echipa managerială ONG-uri, instituţiii
locale care au
Fonduri proprii
încheiate
Psihologul şcolii
parteneriate cu
liceul

Informarea

Corelarea

personalului

obiectivelor şi

didactic cu privire la activităţilor stabilite

Directori,

CCD, alţi furnizori de

noile abordări

la nivel de şcoală cu Anual

responsabili de

formare

conceptuale ale

cele stabilite la nivel

catedră

curriculum-ului

naţional şi local.

Fonduri proprii

naţional

Diversificarea
conţinuturilor
prevăzute prin

Corelarea

Echipa managerială

curriculum la decizia obiectivelor şi
şcolii şi utilizarea

activităţilor stabilite

metodelor de

la nivel de şcoală cu Februarie – Martie

Psihologul şcolii

forma

instruire bazate pe cele stabilite la nivel 2018

Catedrele şi

utilizarea metodelor naţional şi local.

comisiile metodice

alternative de

pe specialităţi

educaţie

CCD, alţi furnizori de Fonduri proprii

re

2. Organizare
Procurarea
programelor din
trunchiul comun

Existenţa în şcoală a

Edituri de

aprobate,

programelor,

specialitate

Fonduri proprii

Furnizori de carte

Programe

alegerea manualelor manualelor şi

Director

alternative,

materialului didactic Anual

asigurarea cu

necesar.

Bibliotecar

material didactic

naţionale derulate
Biblioteci locale

omologat (la

în şcoli

Contabil şef

începutul fiecărui an

Biblioteca CCD

şcolar).

Fonduri proprii
Asigurarea bazei
logistice pentru

Corelarea cadrului şi

activităţile

a bazei logistice cu

extracurriculare şi

obiectivele

concursuri şcolare. activităţilor.

Echipa managerială Personal
Permanent

Șefii catedrelor care administrativ
organizează
concursuri în CNVA Cadre didactice
ale altor scoli

Implementarea la

Realizarea

nivelul tuturor

programului.

disciplinelor a

Cadre didactice
Conform planificării Catedra de

programului AEL;

ale altor scoli

informatică

dezvoltarea

Utilizarea AEL la

programului de

toate disciplinele.

Fonduri proprii

instruire AEL.

Elevi

Creşterea numărului
de elevi calificaţi la
fazele inferioare la
Organizarea

fazele superioare

olimpiadelor pe

(judeţeană,

discipline (etapele

respectiv naţională)

Echipa managerială
Conform graficului

Cadre didactice

de desfăşurare

pensionare
Fonduri proprii

locală, judeţeană,
naţională)

Responsabilii de
arii curriculare

Elevi

Existenţa în şcoala a
materialului necesar

Asigurarea bazei

Echipa managerială Comitetul de părinţi

desfăşurării Evaluării

materiale necesare Naționale şi pentru

Responsabilii de arii ONG-uri, instituţiii

desfăşurării

organizarea

curriculare

examenelor

Bacalaureatului

Mai 2017

naţionale

Contabilul liceului

Fonduri proprii

locale care au
încheiate

Fonduri

parteneriate cu

extrabugetare

colegiul

Dezbaterea noilor

Existenţa în şcoală,

metodologii de

prelucrarea, afişarea

desfăşurare a

metodologiei

Echipa managerială
Cadre didactice

Octombrie 2016 Responsabilii de arii ale altor scoli

examenelor

curriculare

naţionale

Elaborarea unor

Elevi

Realizarea unui set de

seturi de teste grilă teste cu grad de
pentru examenul de dificultate minim,

bacalaureat

Fonduri proprii

Responsabilii de arii Cadre didactice
Februarie 2017

curriculare

ale altor scoli

mediu şi dificil
Elevi

Fonduri proprii

Pregătirea,

Finalizarea la timp a

organizarea şi

programului de

desfăşurarea simulării simulări a
examenelor de

examenelor

bacalaureat la

naţionale

Conform

Echipa

Cadre

managerială

didactice

graficului I.S.J. Consiliul pentru ale altor scoli
curriculum

Fonduri proprii

Elevi

nivelul şcolii
Desfăşurarea în
conformitate cu

ISJ-Galati

metodologiile în

Menținerea

Conform

Comitetul de

vigoare a

procentului de

graficului I.S.J.

părinţi

examenelor de

promovabilitate

bacalaureat precum de100%

Echipa

Fonduri proprii

managerială

şi a admiterii în
învăţământul liceal

Sprijinirea elevilor

Cresterea numarului Anual

Echipa

pentru admiterea în

de elevi ce sunt

managerială

învățământul superior sprijiniti pentru
la universități de

admitere la

prestigiu din Europa și universități aflate in
SUA

top 500.

ONG-uri

Fonduri proprii

3. Conducere operaţională
Respectarea

Echipa

Aplicarea

prevederilor şi

managerială

Comitetul de

documentelor

conţinuturilor

Şeful Comisie

parinti

Fonduri proprii

curriculare aprobate

documentelor

(pentru trunchiul

curriculare

Calităţii în

comun şi disciplinele

aprobate

Învăţământ

Raportarea

Echipa
Comitetul de

Fonduri proprii

Permanent

pentru Asigurarea

opţionale)

Structurarea orarului

schemei orare

şcolii cu respectarea la specificul şcolii

Anual

managerială

15. 09

cerinţelor

parinti
Comisia de orar

psihopedagogice
Monitorizarea ofertei

Program de

Echipa

educaţionale a şcolii asistenţe la ore.
în acord cu indicatorii

Asistenţe la

de

activităţi

performanţă stabiliţi
în urma

managerială
Responsabilii de arii
Permanent

curriculare

Comitetul de

educative şi

Şeful Comisie

parinti

extracurriculare.

pentru Asigurarea

diferitelor forme de

Calităţii în

inspecţie.

Învăţământ

Fonduri proprii

Echipa managerială
Supervizarea

Responsabilii de arii

desfăşurării

Corelarea planurilor

activităţilor

de activitate cu

educative şcolare şi

specificul şcolii.

curriculare

Semestrial

extraşcolare.

ISJ-Galati

Şeful Comisie pentru
Asigurarea Calităţii

Fonduri proprii

în Învăţământ

Optimizarea
colaborării cu
Centrul de Asistenţă

CRAE
Realizarea unui

Psihopedagogică şi proiect de colaborări
Centrul de Resurse în beneficiul elevilor.

Educaţionale

Fonduri proprii
Permanent

Psihologul şcolii
CJAPP

Furnizarea serviciilor de

Diriginţii claselor a

consiliere şi orientare

Procentul mare de

şcolară şi profesională

absolventi la

pentru toate clasele

facultăţi de stat.

XII-a

Aprilie – Mai

Fonduri proprii
Universitati

Consilierul Educativ

Proiecte cu

Directorul Adjunct Psihologul

finanţare

terminale

extrabugetară

Constituirea grupului

Echipa managerială

operativ de popularizare
a planului de şcolarizare Târgul de oferte
pentru anul şcolar 2017- educaţionale,
2088 şi asigurarea

întâlniri, publicitate

funcţionalităţii acestuia etc.

Consilier
Aprilie – Mai

Responsabil arie

educativ

curriculare
Tehnologii
Fonduri proprii
Psihologul

Identificarea
tinerilor capabili de

performanţă
indiferent de mediul
de rezidenţă şi de

Urmărirea

condiţiile concrete

rezultatelor

Toate cadrele
Permanent

didactice

Fonduri proprii
Cadre didactice ale

oferite de familie şi obţinute.

Centrului de

comunitate

excelenta

Sprijinirea şi/sau
crearea de

Echipa managerială
Conform graficului

Responsabilii de arii

parteneriate care să
sprijine programul

curriculare
Permanent

Centrul de
excelenta si

de instruire destinat

Şeful Comisie pentru Comitetul de

elevilor capabili de

Asigurarea Calităţii parinti

performanţe

în Învăţământ

Fonduri proprii

4. Control /evaluare
Evaluarea ofertei

Conform

educaţionale şi a

planurilor

performanţelor

Rapoarte semestriale de activitate

educaţionale pe baza

CJARE
Echipa
managerială

ISJ-Galati

Fondurii proprii

Anual

Echipa

ISJ-Galati

Cadre didactice

Iunie - Iulie

managerială

indicatorilor de
performanţă stabiliţi în
urma diferitelor forme de
inspecţie
Asigurarea organizării şi

Rezultate obţinute de

desfăşurării examenelor

elevi la examenele

naţionale de bacalaureat şi naţionale

Venituri MEdCT,

de certificare

Venituri proprii

Întocmirea documentelor şi

Când este cazul

a rapoartelor tematice
curente şi speciale

Echipa
managerială

Rapoarte întocmite

ISJ-Galati

solicitate de ISJ, CCD, MECS

Responsabili

şi autorităţilor locale

comisii şi
colective de
lucru

CCD-Galati

Fonduri proprii

Echipa

Planificări
Întocmirea documentelor

calendaristice

legale privind curriculum

managerială
Conform
regulament

national

Proiecte didactice

Arhivarea şi păstrarea

Respectarea legislaţiei

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Responsabili
catedre

Permanent

Echipa

Arhivele

documentelor şcolare

managerială

nationale

oficiale

Secretar şef

Directia
judeteana

Fonduri proprii

5. Formare /dezvoltare profesională şi personală
Corelarea
activităţilor de
perfecţionare cu
cerinţele
curriculumului
naţional
Asigurarea
abilitării şi a
consultanţei în

Permanent

problemele de
curriculum pentru
cadrele didactice

Participarea
cadrelor la diferite
forme de
perfecţionare

Şef Comisia de

CCD-Galati

Perfecţionare

ISJ-Galati

Fonduri proprii

6. Formarea şi organizarea grupurilor /dezvoltarea echipelor

Cadre didactice
Organizarea

din alte scoli

colectivelor de
catedră şi a

Participarea la

echipelor de

proiecte de

proiect – în funcţie dezvoltare locale,
de necesităţile

naţionale şi

şcolii şi

internaţionale

de activităţile
planificate.

Parteneri locali
Când este

Responsabili

cazul

proiecte şi
programe

Fonduri proprii

Parteneri externi

7. Negocierea şi rezolvarea conflictelor

Monitorizarea
conflictelor

Intocmirea rapoartelor
de privid diferitele tipuri de

orice tip si la orice confilicte .privind
nivel prin mediere rezolvarea acestora

Permanent

Consiliul

Sindicatele

profesoral

Comitetul de parinti

Fonduri proprii

Asigurarea
coordonării între
diferitele

Aplanarea conflictelor

discipline/
module/
didactice.

Consiliul
Permanent

cadre

profesoral

Fonduri proprii
Comisii metodice

V. RESURSE UMANE

Obiective strategice:
Stimularea perfecţionării cadrelor didactice pentru cunoaşterea noilor tehnologii, pentru promovarea
didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competenţe.
Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaţionale.
Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă.
Motivarea întregului personal în funcţie de creşterea eficienţei muncii.
Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ.
Proiectarea şi derularea unor activitaţi de consiliere socială şi profesională cu părinţii.
Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă şi introducerea adecvată a
acestora în actul didactic.

Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o cultură
organizaţională de tip reţea.

Resurse umane
Nivel de
invățământ

Gimnazial

Liceal
(ciclul inferior)

Liceal
(ciclul superior)

TOTAL GENERAL

Număr clase

Număr elevi

Clasa a V-a

2

55

Clasa a VI-a

2

60

Clasa a VII-a

2

60

Clasa a VIII-a

2

58

TOTAL

8

233

Clasa a IX-a

7

211

Casa a X-a

7

218

TOTAL

14

429

Clasa a XI-a

7

213

Clasa a XII-a

7

202

TOTAL

14

415

36

1077

Resurse umane
Personal
didactic
angajat
Cadre
didactice
titulare

Total

Cu
Doctorat

Cu
Gradul I

Cu
Gradul II

Cu
Grad
definitiv

Fără
Definitivat

55

6

41

8

-

-

Cadre
didactice
suplinitoare
calificate

1

-

-

-

-

1

Detașați

5

-

3

1

1

-

10

3

6

1

-

-

Plata cu
ora

Resurse umane
Personal

Didactic auxiliar

Total

8

Nedidactic
14

Priorităţi strategice:
oAdoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ prin utilizarea eficientă a
standardelor de evaluare şi de calitate (creştere de 100%)
oAdaptarea standardelor de predare şi evaluare în Colegiul Național “Vasile Alecsandri”(creştere de
până la 100%)
oIdentificarea unor furnizori de formare care să acopere nevoile de formare ale cadrelor didactice din
şcoală (alte CCD-uri din ţară, alte firme) (creşterea numărului partenerilor educaţionali - ONG-uri, firme
care furnizează cursuri de formare, instituţii publice etc. - cu 15%) Formarea unui nucleu de cadre
didactice specializate în management de proiect şi identificare de surse de finaţare alternative celor
bugetare (un număr de 10 persoane din totalul de 51 de cadre didactice ale şcolii)
oAcoperirea cu personal nedidactic si didactic auxiliar pentru o buna desf[;urare a procesului educativ

oAtingerea indicatorilor propuşi

Ţinta:

oFormarea unui colectiv de cadre didactice bine pregătit din punct de vedere profesional, cu
deschidere şi disponibilitate pentru rezolvarea problemelor comunităţii
oDezvoltarea gândirii critice în rândul cadrelor didactice
oDezvoltarea abilităţilor de identificare şi aplicare a pedagogiilor alternative şi/sau a metodelor de
instruire activ-participative

Context:

oExistenţa unui colectiv de cadre didactice , conectat la problemele cotidiene şi bun cunoscător al
realităţii sociale .

1. Proiectare
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului: (ce
anume trebuie să
se intample?)

Rezultate aşteptate Data până la care
(măsurabile)
vor fi finalizate

Elaborarea
proiectului de
dezvoltare a
resurselor umane – Stat de funcţii
recrutare, selecţie,
utilizare, motivare,
disponibilizare –
privind atât
personalul didactic
cât şi cel nedidactic.

Stabilirea /
operaţionalizarea
criteriilor de
recrutare, utilizare
şi disponibilizare

Anual

Respectarea şi
Anual
aplicarea legislaţiei

Persoana/Persoane
responsabile
Parteneri

Sursa de finanţare

Echipa managerială ISJ-Galati
Secretar şef

Fonduri proprii

Echipa managerială ISJ-Galati

Fonduri proprii

2. Organizare
Realizarea procedurilor
de ocupare a posturilor
şi catedrelor vacante
pentru personalul din
subordine – conform Fişa de încadrare
criteriilor naţionale,
locale şi proprii

Realizarea cuprinderii
copiilor şi
tinerilor înscrişi în
Realizarea planului
unităţile de
de
studiu, colectivele şi
şcolarizare
formele de
educaţie stabilite prin
lege

Anual, conform
graficului de
mobilitate

Echipa managerială

ISJ-Galati

Secretar şef

AJOFM –
Galati

Echipa managerială

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Fonduri proprii
Anual

Secretar şef

Organizarea
concursurilor şi a
tuturor formelor de
admitere pe
Echipa managerială
baza de selecţie,
Respectarea
Secretar şef
ISJ-Galati
conform
metodologiilor de Conform graficului
metodologiilor stabilite
admitere
la nivel naţional,
judeţean sau proprii

Fonduri proprii

Asigurarea asistenţei
sanitare şi a
protecţiei muncii

Asigurarea
condiţiilor de
sănătate şi de
securitate a muncii

Dezvoltarea
deprinderilor de
igienă şi prevenirea
bolilor cauzate de
lipsa normelor
igienice

Asigurarea
condiţiilor de
sănătate

Combaterea
consumului de
alcool, droguri, a
fumatului,
combaterea
HIV/SIDA

Cabinet medical
Permanent

Fonduri proprii
Director adjunct

Permanent

Diriginţi

PM şi PSI
Galati

Directia de sanatate
publica

Fonduri proprii

Cabinet medical

Diminuarea
numărului de
abateri disciplinare

Educarea pentru
alimentaţie
Stabilirea de întâlniri
sănătoasă şi
cu autoriăţii din
dezvoltarea
domeniul de
răspunderii pentru Sănătate Publică
menţinerea sănătăţii
propii şi a membrilor
comunităţii

Diriginţi

Directia de sanatate
publica
Fonduri proprii
Proiecte cu
finanţare externă

Permanent
Psiholog

Permanent
Diriginţi

Directia de sanatate
publica
Cabinet medical

Fonduri proprii

Asigurarea educaţiei Folosirea codului de
elevilor în spiritual
bune maniere şi
valorilor societăţii
aplicarea acestuia
prin intermediul
democratice.
proiectelor de
activităţi în folosul
comunităţii
Accentuarea
caracterului
interdisciplinar şi
pluridisciplinar al
educaţiei
Asigurarea
reprezentării la
diferite manifestări
cultural-artistice în
şcoală şi în afara ei
(colaborări la
publicaţii ale şcolii şi
din afara ei)

Permanent

Diriginţii,
profesorii de
ştiinţe sociale

ONG-uri

Fonduri proprii

Cadrele didactice
Psiholog

C.D.Ş.
Permanent

Planul activităţilor
extraşcolare şi
extracurriculare

Cunoaşterea şi
exersarea
modalităţilor de Respectarea regulilor
intervenţie în caz de şi normelor în vigoare
calamităţi, catastrofe
naturale, război, în
cadrul acţiunilor de
protecţie civilă

Şef Comisie
ARACIP

Fonduri proprii

Psiholog
Permanent

Permanent

Responsabil
Comisia de
implementare
proiecte

Teatrul dramatic
Teatrul muzical
Casa de cultura

Inspectoratele pentru
situatii de urgenta
P.S.I. si
P.M.
Director adjunct
Galati

Fonduri proprii

Fonduri proprii

Corelarea sarcinilor
profesorilor de
serviciu, elevului de
serviciu, paznici cu
problematică
specifică şcolii

R.O.F.

Permanet
R.O.I.

Tematica de
informare în cadrul
orelor de dirigenţie
cu privire la situaţiile Grafic de consiliere Conform planificării
de risc şi a formelor
de agresivitate

Cunoaşterea
drepturilor omului şi
formarea capacităţii Planificări ,proiecte
de susţinere a
si programe
drepturilor proprii
educative
Implicarea unui
număr cât mai mare
de elevi din cadrul
şcolii în organizarea
şi realizarea
acţiunilor din cadrul
activităţilor
educative

Director adjunct

Programul
activităţilor
extraşcolare,
extracurriculare

Diriginţii

Diriginţii

Firme de protectie si
paza
Politia Comunitara si
de proximitate

Firme de protectie si
paza
Politia Comunitara si
de proximitate

ONG-uri

Fonduri proprii

Fonduri proprii

Fonduri proprii

Permanent

Conform graficului
de organizare a
activităţilor
Echipa managerială
extraşcolare

Parteneri
locali
Fonduri proprii

Organizarea şi
desfăşurarea
acţiunilor dedicate
evenimentelor cu
semnificaţie locală,
naţională şi
internaţională
Organizarea de
activităţi distractive:
Balul Bobocilor,
Sărbătorile de iarnă,
Zilele Liceului, etc.

Realizarea de teste
autocunoaştere,
dezbateri,
chestionare
Asigurarea
continuităţii
didactice

Fonduri proprii
Programul
activităţilor
extraşcolare

Programul
activităţilor
extraşcolare

Permanent

Permanent

Echipa managerială
diriginţii

Diriginţii

Consiliul Local
Galati
ISJ-Galati

Teatrul dramatic
Teatrul muzical
Casa de cultura

Proiecte cu finanţare
extrabugetară

Fonduri proprii
Proiecte cu finanţare
extrabugetară

Fonduri proprii
Analize.

CJAP-Galati
Permanent

Diriginţii

Teste aplicate
Intocmirea
Cf. graficului de
incadrarii la nivelul
mobilitate a
Echipa managerială
şcolii
personalului didactic

Psiholog

Proiecte cu finanţare
extrabugetară

Fonduri proprii
ISJ-Galati

Alcătuirea unei baze
de date
operaţionale,

Cf. graficului de

relevante, pentru Realizarea unei baze
evidenţa dinamicii

de date a

resurselor umane

secretariatului

mobilitate al
personalului didactic Administrator liceu

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Directia muncii si

Fonduri proprii

virtual

Completarea cu
personal auxiliar

Realizarea unui

Cf. graficului de

pentru optimizarea

stat de funcţii

mobilitate al

activităţii de
întreţinere

privind personalul personalului didactic

Echipa managerială

protectiei sociale

didactic auxiliar si

Galati

nedidactic

ISJ-Galati

3. Conducere operaţională
Încheierea contractelor
de muncă cu
personalul didactic şi
nedidactic

Normarea şi utilizarea
personalului din
subordine –inclusiv în
ceea ce priveşte
conducerea
colectivelor de copii şi
tineri

Realizarea
Incadrarii
personalului

Alcatuirea
Comisiei
dirigintilor

Realizarea fişelor
posturilor/descrierilor
Intocmirea
de rol pentru
fiselor de post
personalul din
subordine
Realizarea procedurilor
disciplinare şi de
Intocmirea
rezolvare a
procedurilor
contestaţiilor

Realizarea procedurilor
de disponibilizare
(concediere şi
pensionare)

Respectarea
legislaţiei

Anual
1– 15. 10

Echipa managerială

Anual
1.09

Echipa managerială

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Anual
1.10

Echipa managerială

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Când este
cazul

Echipa managerială
Comisia de evaluare
si asigurare a
calitatii

ISJ-Galati

Fonduri proprii

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Când este cazul

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Echipa managerială
Comisia de evaluare
si asigurare a
calitatii

4. Control /evaluare
Arhivarea şi
păstrarea
documentelor
Respectarea
oficiale privind
legislaţiei
personalul unităţii
şcolare
Întocmirea
documentelor şi a
rapoartelor
tematice curente şi
speciale, cerute de
ISJ, CCD, Ministerul
Intocmirea
Educaţiei şi
rapoartelor si a
Cercetarii
documentelor de
;tiințificeautorităţile
analiza
locale

Evaluarea periodică
a personalului
didactic şi
nedidactic din
subordine

Echipa managerială
Permanent

Secretar şef

Când este cazul

Echipa managerială

Intocmirea fiselor
de evaluare
Anual

Echipa managerială
Şefii de arii
curriculare
Şef Comisie ARACIP

Arhivle nationale ale
statului

Fonduri proprii

ISJ-Galati
CCD-Galati

Cadre didactice
Fonduri proprii

ISJ-Galati
Fonduri proprii

Actualizarea băncii
de date privind
rezultatele
naţionale pentru
Introducerea
diferite discipline,
datelor in
ani şcolari, niveluri secretariatul virtual
şi cicluri de
învăţământ

Asigurarea
permanentă a unei
comunicări eficiente
între profesori, elevi
şi părinţi urmânduse constant
progresul şcolar,
diagnosticarea
Realizarea de
învăţării, motivarea lectorate cu parintii
profesorilor şi
si a programului de
elevilor pentru
consiliere
desfăşurarea unui
process educativ de
calitate

Echipa managerială

Responsabilii de
catedră
Mai

ISJ-Galati

Fonduri proprii

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Inginerul de sistem

Directorul educativ

Psihologul şcolii
Permanent

Prof. diriginţi

5. Motivare
Repartizarea
echitabilă şi în
conformitate cu

Intocmirea

criteriile naţionale şi

listelor cu elevi

locale, a

beneficiari ai

stimulentelor

burselor si a

materiale şi morale

listelor cu

Când este

Echipa

ISJ-Galati

stabilite prin

personalul

cazul

managerială

Consiliul Local

lege pentru cadrele

unitatii

Consiliul de

didactice, didactice

beneficiar

Administraţie

Fonduri proprii

auxiliare şi
nedidactice cat şi
pentru elevi
Stimularea, prin

Corelarea cu

mijloace materiale şi

obiectivele

morale, a formării şi

strategiei de

dezvoltării

dezvoltare a

profesionale

resurselor
umane

Permanent

Consiliul de
Administraţie

ISJ-Galati

Fonduri proprii

6. Implicare şi participare
Asigurarea cadrului
instituţional
pentru participarea
personalului la
procesul decizional
prin colectivele
existente: colectivele
de catedră, Consiliul
de Administraţie şi
Consiliul Profesoral

Intocmirea
proceselor
verbale din
cadrul
sedintelor
consiliilor

Realizarea unui sistem Intocmire si
intern de comunicare afisarea tuturor
rapid, eficient şi
documentelor
de ineres
transparent
generel la
avizier
Încurajarea unei
culturi
Organizarea de
organizaţionale care
intruniri si
stimulează
dezbateri libere
comunicarea
deschisă, participarea
şi inovaţia

Permanent

Echipa managerială

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Echipa managerială

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Echipa managerială

ONG-uri
ISJ-Galati
Parteneri locali

Fonduri proprii

Permanent

Permanent

7. Formare şi dezvoltare personală
Formarea continuă

Intocmirea

generală/evaluare

evidentelor cu

Conform

continuă a

presonalul care nu

grafice de

personalului din

a efectut cursuri de

asistenţă

subordine

formare

Asigurarea

Realizarea bazei de

consilierii generale

date privind

şi

consilierea

specifice pentru

generala si

întreg personalul

specifica

CCD- Galati
Echipa managerială

Centrele de

Fonduri proprii

formare din tara si
strainatate

Permanent

Echipa managerială

Psihologul

Fonduri proprii

CJAPP

din subordine
Participarea la
programe de

Prezentare a

(auto)formare

ofertelor de

continuă în

formare in

management

management

Furnizori de cursuri

educaţional şi

educaţional

de formare

informarea la zi în
domeniu

Fonduri de la
Responsabil cu
Permanent

formarea continuă

partenerii şcolii
Centre de formare

8. Formarea grupurilor /dezvoltarea echipelor
Încurajarea
formarii echipelor

Formarea

de proiecte si

echipelor

parteneriate

Fonduri proprii

Permanent

Echipa

Partenerii de

managerială

proiect

Fodnuri
extrabugetare

Formarea unui
Deformalizarea

limbaj de

comunicării în

comunicare al

echipele de lucru

echipelor
propriu

Fonduri proprii

Permanent

Echipa

Institutiile

managerială

partenere ale

Fonduri

proiectelor

extrabugetare

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor
Rezolvarea rapidă,

transparentă şi
eficientă a

Real;izarea

conflictelor din

sipastrarea în

interiorul

şcoală a unei

Fonduri proprii
Permanent

Echipa managerială
ISJ-Galati

colectivului unităţii atmosfere eficiente
şcolare

Fonduri
extrabugetare

de lucru

Rezolvarea rapidă,
transparentă şi
eficientă a

Existenţa în şcoală

conflictelor cu sau

a unei atmosfere

între copii şi tineri,

eficiente de lucru

cadre
didactice şi
nedidactice, părinţi

etc.

Fonduri proprii

Echipa managerială Politia comunitara
Permanent

Politia de

Fonduri

proximitate

extrabugetare

VI. RESURSE MATERIALE
Obiective Strategice:
 Dezvoltarea bazei materiale
 Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanţare
 Acoperirea necesarului de calculatoare şi soft educational pentru toate domeniile
curriculare.
 Dezvoltarea modalităţilor de evaluare computerizată.
 Incurajarea iniţiativelor de tip antreprenorial ale elevilor şi antrenarea lor în derularea de
proiecte
 Cresterea nivelului de securitate al scolii in vederea optimizarii procesului educational
 Cresterea nivelului de informare a elevilor si profesorilor astfel incat procesul
educational sa fie optimizat permanent
 Valorificarea bazei materiale existente pentru iniţierea de cursuri de calificare,
recalificare, perfecţionare.

 Asigurarea creşterii resurselor materiale.
 Dezvoltarea fondului de carte si dezvoltarea activitatii Bibliotecii scolare
 Ameliorarea infrastructurii şcolii

Priorităţi strategice:
Formarea unui nucleu de cadre didactice specializate în management de proiect şi
identificare de surse de finaţare alternative celor bugetare (un număr de 10 persoane din
totalul de 71 de cadre didactice ale şcolii)
Identificarea

potentialilor parteneri care sa se implice in actiunile de dotare si

modernizare a unitatii scolare
Ţinta:
Atingerea indicatorilor propuşi
Formarea unui colectiv de cadre didactice bine pregătit din punct de vedere profesional,
care să implementeze în timp optim proiecte şi programe care vin să completeze atit
veniturile bugetare cit si baza materiala.
Context:
Conştientizarea nevoii de formare în domeniul managementului de proiect

1. Proiectare
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului: (ce
anume trebuie să
se intample?)
Elaborarea
proiectului de
buget şi a
proiectului de
achiziţii al unităţii
şcolare
Identificarea
surselor
extrabugetare de
finanţare
Întocmirea
documentaţiei
financiar –
contabile

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Intocmirea
proiectului de
buget si aplanului
de achizitii

Intocmirea unui
plan privind
atragerea de
venituri
extrabugetare
Intocmirea
documentelor
conform legislatiei

Înaintarea la
Consiliul Local a
listei de priorităţi
privind necesitatea Intocmirea listei de
reparaţiilor din
prioritati
şcoală

Data până la care
vor fi finalizate

Persoana/
Persoane
responsabile

Parteneri

Sursa de finanţare

Anual

Consiliul de
Administraţie

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Fonduri proprii

Permanent
Echipa managerială
Contabil
Societati comerciale

Când este cazul

Echipa managerială
Contabil

Anual

Echipa managerială
Contabil

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri
extrabugetare

Fonduri proprii

Fonduri proprii
Consiliul Local
ISJ-Galati

2. Organizare
Achiziţionarea
materialelor
Corelarea repartiţiei
conform bugetului bugetare cu lista de
alocat pentru
priorităţi
dotare, conform
legii, pe capitole şi
articole bugetare

Dezvoltarea
fondurilor
Intocmirea listei de
extrabugetare şi
priorităţi
repartizarea lor
conform priorităţilor

Repartizarea
mijloacelor fixe şi a
obiectelor de
inventar
achiziţionate,
conform planificării

Înfrumuseţare săli
de clasă, holuri,
intrări

Optimizarea
condiţiilor
pentru asigurarea
unui
învăţământ de
calitate

Amenajarea
spatiilor
pentru un
învăţământ de
calitate

1.12

Echipa managerială
Contabil

Fonduri proprii
Consiliul Local
ISJ-Galati

Echipa managerială
Când este cazul

Consiliul de
Administraţie

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Echipa managerială Comitetul de parinti
Când este cazul

Fonduri proprii
Consiliul de
Administraţie

Permanent

Echipa managerială Comitetul de parinti
Administrator

Fonduri proprii
Fonduri
extrabugetare

Crearea unui
ambient plăcut prin
lucrări de
cosmetizare a curţii
şcolii (achiziţionare
bănci, coşuri de
gunoi, amenajare
spaţii verzi etc.)

Intocmirea unui
proiec de
infrumusetare a
curtii scolii

Intocmirea unui
Proiectarea şi
proiect privind
realizarea unei
marirea sigurantei
instalaţii de control
in institutie
a accesului în
instituție

Achiziţionarea de
instalații de aer
condiţionat pentru
laboratoare

Echipa managerială

Fonduri proprii
Comitetul de parinti
Consiliul local

Permanent

Fonduri
extrabugetare

Administrator

Decembrie

Echipa managerială
Asociația de parinti
Administrator

Fonduri proprii
Proiecte cu
finanţare externă

Consultarea si
alegere ofertelor
optime

Echipa managerială

Decembrie

Administrator
contabil

Fonduri proprii
Comitetul de parinti
Proiecte cu
Consiliul Local
finanţare externă

3. Conducere operaţională
Realizarea
execuţiei
bugetare

Intocmirea
balantei si a
bilanturilor
bugetare

Realizarea
planului de
achiziţii

Intocmirea listei
de priorităţi
privind achizitiile

Alocarea burselor
şi distribuirea
alocaţiilor de stat
Intocmirea
pentru copii, listelor cu posibilii
abonamentelor
beneficiari şi
gratuite şi
celorlalte forme
de ajutor stabilite
prin lege

Utilizarea

Trimestrial

Echipa
managerială
Contabil

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Anual

Echipa
managerială
Contabil

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Echipa
managerială

ISJ-Galati
Semestrial

Fonduri proprii
Contabil

Asigurarea
condiţiilor necesare
privind iluminatul,
încălzirea,
alimentarea cu apă,
canalizarea şi paza

Continuarea
procesului de
amenajare a
laboratoarelor
existente (fizică,
chimie, biologie,
informatică)

Realizarea unei baze
de date la nivelul
Colegiului Național
“Vasile Alecsandri”,
cuprinzând dotarea
fiecărui cabinet şi
laborator

Echipa managerială
Plăta facturilor
pentru utilităţi la
termen

Intocmirea listelor
cu dotarile necesare
laboratoarelor

Consiliul Local
Permanent

Contabil

Permanent

Echipa managerială
Şef Comisie ARACIP
Contabil

Fonduri proprii
Consiliul Local
ISJ-Galati

Echipa managerială
Intocmirea unei
baze de date
virtuală

Fonduri proprii

Venituri proprii,
sponsorizări

Fonduri proprii
Siveco

Decembrie 2017

Laborant
Inginer de sistem

Venituri proprii,
sponsorizări

4. Control /evaluare
Încheierea
exerciţiului
Intocmire bilantul
financiar
final
Evaluarea realizării
planului de achiziţii Corelarea cu lista de
şi a utilizării
priorităţi
fondurilor
extrabugetare

Elaborarea
documentelor şi a
rapoartelor
tematice curente şi
speciale conform
legii contabilitatii.

Intocmirea
documentelor si
respectarea
termenelor

Elaborarea
documentelor
legale privind
managementul
financiar

Intocmirea
documentelor si
respectarea
termenelor

Arhivarea şi
păstrarea
documentelor
financiare oficiale

Consiliul Local
Anual

Echipa managerială

Fonduri proprii

Cadre didactice

Trimestrial

Consiliul de
Administraţie

Echipa managerială
Când este cazul

Lunar / trimestrial / Echipa managerială
anual

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri proprii

Echipa managerială
Respectarea
normelor privind
arhivarea

Anual

Secretar şef
Administrator

5. Motivare

Asigurarea de
servicii
(consultanţa şi
expertiza, baza

Echipa managerială

logistică, oferta de
spaţii pentru

Beneficiarii

diverse activităţi,
bazin de înot

Intocmirea unei

Când este

etc.)

oferte privind

cazul

Fonduri proprii

asigurarea de
servicii
Contabil

6. Implicare şi participare

Echipa
Asigurarea

managerială

transparenţei

Prezentarea

elaborării şi

rapoartelor anuale

execuţiei bugetare

Permanent

Fonduri proprii
Consiliul Local
ISJ-Galati

privind executia
bugetara

Contabil

7. Formare şi dezvoltare personală

Indrumarea
Asigurarea formării

personalului

specifice şi a

avizat catre

consultanţei pentru

cursuri de

personalul financiar

formare de

şi administrativ

specialitate si de
formare continua

Permanent

Echipa

Centrele de

managerială

formare continua

Fonduri proprii

8. Formarea grupurilor /dezvoltarea echipelor

Fonduri proprii
Formarea echipei

Intocmirea

personalului

procedurilor de

administrativ

lucru a
personalului
administrativ

Anual

Echipa
managerială
Consiliul Local
ISJ-Galati

Fonduri
extrabugetare

9. Negocierea /rezolvarea conflictelor
Negocierea celor

Analiza ofertelor

mai bune condiţii

in functie de

financiare pentru

caietul de sarcini

execuţia bugetară

intocmit

Echipa
Permanent

managerială

Fonduri proprii
Societati
comerciale

Contabil

Fonduri
extrabugetare

Negocierea celor
mai avantajoase

contracte de

Fonduri proprii

sponsorizare şi

Corelarea cu lista

Când este

Consiliul de

condiţii pentru

de

cazul

Administraţie

obţinerea

priorităţi

fondurilor
extrabugetare

Parteneri locali

Fonduri
extrabugetare

VII. DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE

Obiective Strategice:
Participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării tehnice a şcolii şi
adaptarea ofertei la cerinţele comunitare

Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali atât la nivel local cât şi la
nivel regional şi European
Fructificarea tuturor oportunităţilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale şi
europene
Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare în colaborare cu parteneri educaţionali
locali.

Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu
instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate
Diversificarea modalităţilor de colaborare cu parteneri implicaţi în formarea continuă a
adulţilor.

Formarea competenţelor cheie specifice unei societăţi democratice şi a motivaţiei
pentru participarea activă la viaţa social-politică în vederea asigurării coeziunii sociale.
Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea instituţională
Participarea la programele UE din domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Priorităţi strategice:
oCreşterea responsabilităţii şi a răspunderii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi, comunitate .

oRacordarea personalului şcolii la principiile şcolii inclusive şi a şcolii comunitare, astfel încât Colegiul
Național “Vasile Alecsandri” să devină un partener activ al comunităţii locale şi beneficiar direct al
programelor comunitare.

Ţinta:
oAtingerea indicatorilor propuşi
oImplicarea psihologului în proiectarea demersurilor educaţionale, astfel încât acestea să devină
specifice Colegiul Național “Vasile Alecsandri “
oFormarea profesională a acestuia (trimiterea la cursuri de formare în domeniul consilierii părinţiolor şi în
domeniul utilizării metodelor şi pedagogiilor alternative).

Context:
oIniţierea unor parteneriate comunitare
oDorinţa de schimbare a mediului educaţional din partea cadrelor didactice

1. Proiectare
Actiuni pentru
atingerea obiectivului:
(ce anume trebuie să se
intample?)

Rezultate
aşteptate
(măsurabile)

Identificarea nevoilor
de educaţie ale
Intocmirea
comunităţii locale şi a
planului de
posibilităţilor de
şcolarizare privind
satisfacere în cadrul
nevoile de
normativ existent şi cu
educaţie ale
resursele disponibile
comunităţii

Elaborarea
planurilor/programelor
Intocmirea
de dezvoltare a unităţii
planurilor de
şcolare pentru
parteneriat local
satisfacerea nevoilor privind nevoile de
proprii şi ale
educatie ale
comunităţii locale
comunitatii
Iniţierea de
parteneriate şi
programe cu instituţii
care să promoveze
principiile
nondiscriminării

Data până la care Persoana/Persoane
vor fi finalizate
responsabile

Parteneri

Sursa de finanţare

Comunitatea locala
Echipa managerială
Permanent

Fonduri proprii

Comunitatea locala
Fonduri proprii

Echipa managerială
Anual

Fonduri
extrabugetare
ONG-uri

Corelarea cu
analiza de nevoi

Când este
Cazul

Echipa managerială
Fonduri proprii

Informarea tuturor
categoriilor şi
organizaţiilor
interesate/
beneficiare în
legătură cu
activitatea unităţii
şcolare şi cu
programele
naţionale de
reformă

Dezvoltarea
capacităţii de
cooperare a şcolii cu
alte instituţii de
învăţământ,
organizaţii ale
societăţii civile,
autorităţii publice,
instituţii de cultură

Cunoaşterea,
aplicarea şi
popularizarea
legislaţiei şcolare

Intocmirea ofertei
educationale

Permanent

Echipa managerială

ISJ-Galati
CJAPP
Comunitatea locala

Consiliul de
Administraţie
Realizarea de
proiecte şi
parteneriate

Fonduri proprii

Fonduri proprii
Autoritati locale
Institutii de cultura
si invatamint

Permanent

Fonduri
extrabugetare

Echipa managerială

Fonduri proprii
Prezentarea
legislatiei la diferite
intruniri

Permanent

Echipa managerială

ISJGalati
Consiliul parintilor

Fonduri
extrabugetare

2. Organizare
Colaborarea cu
autorităţile locale
alese în ceea ce
priveşte repartizarea
şi utilizarea fondurilor Corelarea cu lista
pentru funcţionarea,
de
întreţinerea şi
priorităţi
repararea unităţii
şcolare

Încheierea de
contracte cu agenţii
economici, ONG şi alte
organizaţii privind
prestări reciproce de
servicii

Realizarea de
parteneriate si
proiecte

Autoritatile locale
Echipa managerială

Permanent

Fonduri proprii
Contabil

Când este cazul

Echipa managerială

ONG-uri
Societati comerciale

Asigurarea calităţii
procesului de formare
continuă prin
activităţile metodico- Implementarea de Conform planurilor
ştiinţifice şi
programe
manageriale
Echipa managerială Centre de formare
psihopedagogice
Privind
continua
realizate la nivelul
imbunatatirea
cadrelor şi comisiilor
procesului de
metodice
formare continua

Fonduri proprii

Fonduri proprii

Monitorizarea
activităţii metodice
Intocmirea
şi psihopedagogice rapoartelor privind
la nivelul cercurilor activitatea metodica Conform graficelor Echipa managerială
pedagogice pe
si psihopedagogica
de activităţi
discipline

Analiza în Consiliu
de Administraţie a
activităţii de
formare şi
perfecţionare
Sprijinirea
personalului
didactic în
elaborarea de
proiecte de
dezvoltare a
dimensiunii
europene în
educaţie
Realizarea de
parteneriate şcolare
între Colegiul
Na’ional “Vasile
Alecsandri” şi şcoli
din U.E.

Intocmirea
documentelor de
analiza

Februarie

Responsabil cu
formarea continuă

Fonduri proprii

ISJ-Galati
Fonduri
extrabugetare

ISJ-Galati

Fonduri proprii
Fonduri
extrabugetare

Fonduri proprii
Elaborarea de
proiecte

Permanent

Echipa managerială
ISJ-Galati
Proiecte cu
finanţare externă

Fonduri proprii
Elaborare de
parteneriate cu
parteneri straini

Permanent

Echipa managerială
Tari membre UE

Proiecte cu
finanţare externă

3. Conducere operaţională
Aplicarea programelor

Intocmirea

naţionale de reformă şi

documentelor

întocmirea documentelor de

scolare

Permanent

Echipa

ISJ-Galati

Fonduri proprii

managerială

implementare
Stabilirea legăturilor cu
autorităţile locale, agenţii
economici, instituţiile
naţionale şi regionale de
cultura, biserica, alte instituţii
interesate, pentru creşterea
adecvării ofertei educaţionale Corelarea ofertei cu
a şcolii la cererea concretă,
pentru realizarea proiectelor şi
programelor proprii şi în
vederea creşterii importanţei
şcolii ca focar de civilizaţie

cererea de educaţie

Când este

Echipa

cazul

maangerială

ISJ-Galati
Alte institutii
locale

Fonduri proprii
Venituri proprii,
sponsorizări

Stabilirea legăturilor
formale cu organele de
poliţie, pompieri şi corpul

Intocmirea

gardienilor publici în

procedurilor si

vederea asigurării pazei şi

programelor

siguranţei elevilor şi pentru

privind

prevenirea şi combaterea

combaterea

delicvenţei juvenile

delicventei
juvenile

Permanent

Echipa

Autoritatile publice

maangerială

locale

Fonduri proprii

4. Control /evaluare
Participarea la
realizarea planului
anual de inspecţie
(generală, tematică şi Corelarea cu analiza
specială) împreună cu
de
reprezentantii I. S. J.
nevoi
Galati

Operaţionalizarea/ela
borarea criteriilor de
monitorizare şi
Elaborarea si
evaluare a calităţii aplicarea criterilor de
monitorizare si
educaţiei şcolare
evaluare
Elaborarea
instrumentelor de
Intocmirea
monitorizare şi
procedurilor de lucru
evaluare utilizabile în privind evaluarea
activitatea de
inspecţie
Aplicarea
instrumentelor de
Intocmirea
monitorizare şi
rapoartelor cu privire
la monitorizarea si
evaluare
evaluarea procesului
educativ

Conform
solicitărilor

Echipa managerială

Permanent

Şef Comisie calitate ISJ-Galati

Cadre didactice
Fonduri proprii

Echipa managerială ISJ-Galati

Fonduri proprii

Echipa managerială ISJ-Galati

Fonduri proprii

ISJ-Galati

Fonduri proprii

Anual

Conform
graficului

Elaborarea
rapoartelor privind
activitatea de
asigurare a calităţii
ofertei educaţionale Elaborarea planului
şi a programelor de de măsuri în acord
îmbunătăţire a
cu analiza de nevoi
calităţii educaţiei

Întocmirea
raportului anual
privind activitate
didactică a unităţii
şcolare

ISJ-Galati
Semestrial

Şef Comisie calitate

Fonduri proprii

ISJ-Galati
Realizarea
documentelor
privind raportul
anual

Echipa managerială
Anual

Fonduri proprii

5. Motivare

Oferirea cadrului
logistic (spaţii,
aparatură,

Intocmirea

expertiză

programului

/consultanţă, etc.)

privind activităţile

Când este

Echipa

pentru programele

comunitare

cazul

managerială

şi activităţile
comunitare

Autoritatile locale
Fonduri proprii

6. Implicare şi participare
Implicarea
organizaţiilor
Invitarea
sindicale în procesul reprezentantilor
decizional şi în
sindicatelor la
rezolvarea
şedintele Consiliul
problemelor şcolii
de Administraţie

Organizarea
întâlnirii periodice
cu reprezentanţii
comunităţii locale:
membri în organele
alese de conducere
de la nivel local,
părinţi, oameni de
afaceri
reprezentanţi ai Corelarea ofertei cu
bisericii şi ai
cererea de educaţie
organizaţiilor
culturale, etc.,
privind creşterea
adecvării ofertei
educaţionale a
şcolii la specificul
comunitar

Conform
graficului de
desfăşurare

Echipa maangerială

Sindicatele

Fonduri proprii

Când este
cazul

Echipa maangerială

Reprezentantii
comunitatii locale

Fonduri proprii

