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I. ARGUMENT
Un manager adevărat este acela care conduce prin puterea exemplului, adică cere de la oamenii
lui să facă doar acele lucruri pe care ș i el e capabil să le facă, reuș ind să-i determine să se
implice în anumite acț iuni de bună voie ș i nu pentru că se supun automat cerinț elor oficiale.
Funcț ia de bază a conducătorului de succes trebuie să fie crearea de relaț ii bazate pe niș te
valori durabile.
Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” este cea mai prestigioasă instituț ie de învăț ămînt din
raion, fapt confirmat prin rezultatele elevilor la concursurile raionale ș i republicane la disciplinele
de studii, prin înaltul profesionalism al cadrelor didactice ș i de relevanț a competenț elor obț inute
de către absolvenț ii liceului în a-ș i continua studiile la facultăț ile cele mai solicitate din republică
ș i de peste hotare. De succesul liceului depinde mult calitatea învăț ămîntului din localitate ș i
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din raion pentru o educaţie competitivă ș i de calitate.
Sunt conştient că activitatea liceului este foarte importantă şi prin urmare, deţinerea postului de
director al acestei instituţii impune foarte multe responsabilităti. Avînd însă o experienț ă mare în
domeniul învăț amîntului, mai ales în cel administrativ, în calitate de director- adjunct pe parcursul
mai multor ani în cadrul acestui liceu, am reuș it să-mi creez o viziune de ansamblu asupra
colectivului de profesori, capacităț ilor acestora, metodelor de lucru, deficienț elor apărute ș i,fiind
în faț a acestora, am reuș it să coordonez eficient resursele umane ș i materiale puse la dispoziț ia
mea în calitate de director adjunct. Experienț a mea de subordonat ș i, totodata, de profesor în acest
liceu îmi obiectivez cunoș tinț ele în domeniul predării ,relaț ionării elev-profesor ș i îmi oferă o
viziune mai clară asupra necesităț ilor colectivului profesoral îmi propun să accentuez cooperarea,
spiritul întreprinzător ș i să sporesc entuziasmul în muncă. De aceea, dacă mi se va acordă
încrederea ș i voi fi ales director al liceului, voi pleda pentru următorul program de activitate.
Programul de activitate, în cazul dat, este instrumentul prin care se propune un demers de a provoca
schimbări şi de a realiza o dezvoltare instituţională în condiţii de complexitate. Consider Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu” un organism viu cu calităţi de dezvoltare, o organizaţie aflată în proces
de instruire continuă.

Transformările socio-culturale impun integrarea acestuia în comunitatea

instituţiilor preuniversitare din oraș ș i raion, fapt ce se conturează în tendinţele Republicii Moldova
de aderare la principiile ș i valorile Europene. Toate acestea implică organizarea activităţii liceului
în baza ideologiei, conţinutului, structurilor şi mecanismelor de funcţionare-dezvoltare, impuse de
premisele social-economice la oferta Ministerului Educaţiei.
Colectivul liceului reprezintă o echipă abilă, dinamică ș i foarte eficientă, astfel, am putea
ajunge uș or la satisfacerea scopurilor propuse în program, cît ș i urmarea acț iunilor de modificare
bazate pe principiile politicii educaț ionale reflectate în Constituț ie, cît ș i în concepț ia
învaț ămîntului expusă în programul de dezvoltare pentru anii 2014-2020 al Ministerului Educaț iei.
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Programul este deschis, iar acţiunile curente ale lui vor fi coordonate cu întregul colectiv profesoral,
Direcţia Educaţie Sîngerei, Ministerul Educaţiei şi alte organe de conducere, se va ţine cont de
programele propuse de ceilalț i participanț i ai acestui concurs.
Trecerea liceului, de rînd cu întreg sistemul educaţional la transpunerea în practică a principalelor piloni
ai educaţiei – acces, relevanţă, calitate va cere o muncă asiduă a întrgului colectiv pedagogic pentru
antrenarea tuturor factorilor menţionaţi deja în realizarea acestor piloni, în general la realizarea
obiectivelor specificate în strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 – 2020 «Moldova –
2020».
Anume din acest punct de vedere este necesar un document metodologic unic în felul său – Planul
strategic de dezvoltare a Liceului Teoretic «M. Eminescu» pe perioada 2016 – 2021, care ar integra întrun tot întreg priorităţile, direcţiile strategice de dezvltare şi renovare a liceului având ca scop realizarea
strategiei de de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2016 – 2021 «Educaţia – 2020 » .

II. IDENTITATEA LICEULUI TEORETIC “MIHAI EMINESCU”
PAŞAPORTUL LICEUUI .
Statut juridic
Instituț a Publică Liceul Teoretic ”Mihai Eminesu” din or. Sîngerei este o unitate a sistemului de
învăț ămînt secundar general din raionul Sîngerei.
Structura organizatorică – liceu de tip clasic, cu contingentul de elevi ai claselor a X -a– XII-a.
Înmatricularea elevilor se face în baza Regulamentului de admitere în învăț ămîntul liceal, din rîndurile
absolvenț ilor gimnaziilor din toate localităț ile raionului Sîngerei ș i a raioanelor vecine.

Date generale
Denumirea: Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”
Adresa:

MD,cod poș tal 6210, Republica Moldova
Or. Sîngerei, str. Independenț ei nr.109.

Telefon/Fax:0-262-23257
Poș ta electronic: lc_mihai_eminescusg.md
Scurt istoric
Liceul Teoretic ”Mihai Eminesu” a fost fondat în anul 1992 în baza Dispoziț iei Guvernului Republicii
Moldova nr.211-p din 05.09.1992.
Liceul îș i are sediul în fosta clădire a CR al PCRM. Din anul 1995 liceul poartă numele lui Mihai
Eminescu.
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În anul 1996 în faț a liceului a fost inaugurat bustul lui Mihai Eminescu cu participarea Preș edintelui
RM Mircea Snegur.
În anul 2005 liceul a fost acreditat, devenind prima instituie acreditată din raion.

Activând de peste 23 de ani, liceul se prezintă astăzi ca o instituţie publică complexă, avînd în
componenţa sa următoarele:
O sală festivă cu 250 de locuri, o sală de sport, căminul liceului cu peste 80 de paturi, un teren de
sport, cabinete de fizică, chimie, biologie, limbă română , table interactive , cabinete de limbi moderne (
franceză , engleză ), etc., care de fapt sunt unităţi de bază ale liceului .
În general în liceu îşi fac studiile elevi din mai multe localităț i ale raionului Sîngerei cît ș i din
raionele vecine.
Corpul didactic este format din 16 cadre didacice titulare, dintre care 2 cu grad didactic superior,
4 cu grad didactic unu, 9 cu grad didactic doi, 1, fără grad didactic, care asigură instruirea a 206 de elevi.
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III. CADRUL NORMATIV ŞI DE POLITICI EDUCAŢIONALE .
Planul strategic de dezvoltare a liceului pentru perioada 2016 -2021 a fost gîndit ca un document
strategic în domeniul politicii educaţionale a liceului care determină direcţiile prioritare de dezvoltare a
instituţiei menţionate din perspectiva transpunerii în practică a principalilor pioloni ale sistemului
educaţional, stipulaţi în Strategia «Educaţia – 2020 » - acces, relevanţă, calitate.
La baza prelucrării şi editării acestui document au stat următoarele documente legislative şi
normative:
 Constituţia Republicii Moldova;
 Codul Educaţiei ;
 Strategia Naţională de dezvoltare «Moldova – 2020»;
 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 – 2020 «Educaţia – 2020» ;
 HG cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional educaţional;
 HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor colective ;
 HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor;
 HG privind finanţarea în bază de cost standart per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi
secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;
 Programul Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă;
 Strategia pentru protecţia copilului pentru anii 2014 – 2020;
 Programul naţional în domeniul nutriţiei şi alimentaţiei pentru anii 2014 – 2020;
 Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii

2011

– 2020;
 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice;
 Codul Muncii al Republicii Moldova;
 Contractul Colectiv de muncă;
 Statutul Liceului
 Regulamentul de ordine internă a liceului.
Planul de dezvoltare al liceului, fiind un document de planificare strategică, este elaborate pentru o
perioadă de 5 ani . Penru planificarea operaţională a activităţii liceului se vor elabora Planuri anuale de
activitate, în care vor fi prevăzute măsuri concrete de realizare a prezentului Plan strategic, constituind
astfel şi un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.
Actualitatea Planului Strategic de dezvoltare .
a) Actualitatea Planului
Planul strategic de dezvoltare a liceului este principalul document de planificare managerială,
care stipulează misiunea, obiectivele, direcţiile de activitate şi

priorităţile pe termen mediu, în
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conformitate cu principalele documente de politici ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova –
Codul Educaţiei al Republicii Moldova şi Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 – 2020
«Educaţia – 2020 »;
b) Rolul Planului
Reflectarea modalităţilor prin care echipa managerială a liceului va asigura realizarea
obiectivelor specificate în documentele de politici publice naţionale, raionale ale liceului, precum şi a
instrumentelor de realizare a acestor politici.
c) Scopul planului
Asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi elevii liceului.

d) Domeniu de implementare
În toate grupele de clase din liceu,
 activităţi extracuriculare;
e) Funcţiile planului
Planul de dezvoltare va urmări:
-

procesul de conducere;

-

procesul de organizare;

-

procesul de coordonare;

-

procesul de motivare;

-

procesul de antrenare;

-

procesul de evaluare.

f) Beneficiarii
Toţi elevii liceului, cadrele didactice din liceu şi comunitatea.
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IV. ACCES, RELEVANŢĂ, CALITATE – TENDINŢE DE BAZĂ ÎN ACTIVITATE
Declinul economic din ţară, urmat de plecarea în masă a populaţiei în căutarea noilor locuri de lucru, are
ca rezultat declinul demografic deci şi scăderea populaţiei şcolare. Numărul de elevi în iltimii ani este în
permanentă scădere.
O analiză mai detaliată ne indică scăderea numărului de elevi în deosebi din cauza scăderii
numărului de elevi din raion, cauzată de migraţiile familiilor peste hotarele republici. Datele generalizate
pe liceu ne arată că în fiecare a patra familie unul din părinţi este permanent la lucru peste hotarele ţării,
iar în fiecarea a zecea familie – ambii părinţi se găsesc permanent la muncă peste hotarele ţării, copiii
rămînînd acasă cu buneii, tutorii, cunoscuţi, careva rude, etc. În asemenea condiţi numărul de complete
de clase în ultimii ani se menț ine la 2 faț ă de 4 complete în anii trecuț i. Deşi cheltuielile pentru
educaţie, raportate la un elev sînt în continuă creştere, puţini din absolvenţii liceului după terminarea
studiilor şi obţinerea calificării respective se întorc înapoi în oraş pentru a-şi continua activitatea în
careva ramuri ale economiei existente la momentul actual în oraş, sau pentru a-şi deschide o proprie
afacere.
O asemenea situaţie este caracteristică nu numai pentru oraşul Sîngerei şi în aşa mod problema
întroducerii politicilor inovatoare în domeniul educaţiei, fapt ce ar duce cu timpul la stabilizarea
situaţiei economice în oraş de rînd cu alte oraşe şi factori economici din ţară, revine impetuos pe primul
plan în activitatea liceului ca unitate a sistemului de învăţămînt din raion şi ţară.
ACCES .
Tendinţele demografice negative, care a generart atît la nivel de ţară, cît şi la nivel de raion probleme
în domeniul folosirii raţionale

a patrimoniului şcolilor de cultură generală a dictat necesitatea

raţionalizării reţelei exzistente de şcoli din raion. Mărirea numărului de licee din raion ș i oraș a atras
după sine micș orarea numărului de elevi ș i scăderea calităţii procesuluii educaţional din liceu.
Începînd cu anul 2013 liceul, de rînd cu alte instituţii de învăţămînt din raion a trecut la finanţarea pe
bază de cost standart per elev .
În condiţii de autonomie financiară administraţia liceului, în limitele mijloacelor aprobate, are
posibilitatea de a distribui mijloacele financiare în funcţie de necesităţile liceului. Deşi este nevoie de
timp pentru ca beneficiile noii formule de finanţare să se facă resimţite la nivelul liceului, la momentul
actual în avantaj evident se află liceele cu un număr mare de elevi. Astfel, în condiţiile cînd liceul are un
număr mediu de elevi (210 la momentul editării planului actual de dezvoltare al liceului), resursele
financiare distribuite conform fomulei de finanţare pentru anul 2016 a permis finanţarea celor mai
importante articole (salarii, servicii comunale, energie termică , etc.). Necătînd la bugetul format,
gestionarea corectă a resurselor financiare a avut ca impact pozitiv asupa asigurarări liceului cu
mijloace moderne de instruire, crearea de cabinete moderne la disciplinele de studiu, procurarea de
mijloace didactice moderne,două table interactive înzestrate su softuri educaț ionale la fizică ș i
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geografie, ș ase televizoare cu proietoare, noteboocuri etc. Este de menţionat şi suportul serios acordat
în ultimii ani de Consiliul Raional pentru îmbunătăț irea infrastructurii liceului: instalarea de uș i ș i
ferestre termopan în liceu ș i în căminul liceului, centrală termică pe gaz natural în cămin.
Consider că anume investiţiile realizate pe parcursul a mai multor ani atît cu concursul Consiliului
Raional, cît şi cu ajutorul diferiţilor sponsori, înmulţit cu atmosfera de bunăvoinţă, respect reciproc între
colegi şi elevi a creat şi va crea în continuare condiţii pentru acesul tuturor copiilor, care vor dori să-şi
continue studiile in liceu.
Problema democratizării vieţii şcolare de asemenea n-a atins nivelul corespunzător. Intervievarea
elevilor liceului conform chestionarului pentru elevi propus de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (broşura
Standarte de Calitate ale instituţiilor de învăţământ general şi instrumentele de evaluare aferente acestora
) ne-a demonstrat încă o dată că opinia elevilor în liceu nu întotdeauna este luată în consideraţie şi din
acest punct de vedere impetuos se impune instruirea cadrelor didactice din liceu pentru a lua permanent
în consideraţie părerile elevilor.
În sfârţit, problema raportării cazurilor de violenţă şi abuz asupra copiilor. Deşi raportarea şi
aplicarea procedurilor recomandate de metodologia respectivă nu odată au fost aduse la cunoştinţa
cadrelor didactice din liceu , mai e nevoie de timp pentru conştientizarea importanţei aplicării întocmai a
acestor proceduri atît din partea pedagogilor liceului , cât şi din partea altor componente ale procesului
educaţional (părinţi, copii, tutori,etc.)

RELEVANŢĂ.
„Reforma curriculară în învăţămîntul preuniversitar , îniţiată în perioada anilor 1997 – 2001 , nu
a reuşit trecerea la paradigma modernă de construire a conţinuturilor de învăţare”.
Este afirmaţia luată din „Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014 – 2020 “Educaţia
2020” şi care reflectă întocmai şi situaţia din orice liceu, inclusiv şi din liceul “M. Eminescu”.
Încercarea de a reduce volumul de informaţie teoretică de fapt aşa şi n-a fost realizată în practică,
nemaivorbind de posibilitatea aplicării cunoştinţelor căpătate la orele didactice în viaţa cotidiană.
Evaluarea formativă în prezent, ca şi în anii trecuţi, pune accentul principal pe reproducerea
cunoştinţelor acumulate la lecţii. Anchetările, discuţiile avute cu elevii ne semnalează lipsa procesului
de organizare la majoritatea elevilor a propriei strategii de învăţare, lipsa elementarelor cunoştinţe
antreprenoriale, ( este benefic faptul că în ultimii doi ani profesoara de limb ă engleză Orfin Z . în
parteneriat cu Incubatorul de Afaceri din oraș a implicat elevii în proiecul ”Educaț ia Antreprenorială”
ce favorizează dezvoltarea de competenț e de ghidăre în viitoarea carieră profesională.
În condiţiile actuale, o anumită parte din problemele menţionate şi-ar putea găsi parţial
rezolvarea , dacă am folosi raţional în procesul de educaţie metode şi dispozitive interactive TIC. Însă
şi aici apar probleme legate de gradul înalt de uzură a calculatoarelor existente în cabinetul de
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informatică, precum şi vârsta înaintată a unor cadre didactice ce manifestă conservatism în utilizarea
TIC-lui.
La moment în liceu avem 11 computatoare care corespund cerinţelor ș i care pot fi folosite
direct de elevi, altele 11 demult trebuiau scoase din uz avînd o uzură maximă.Computatoarele sunt
conectate la reţeaua Internet, în liceu este acoperit în totalmente cu Wi-Fi.
Dispozitivele TIC n-au căpătat o largă aplicare practică în predarea disciplinelor de studiu. Deşi
liceul posedă la moment 2 table interactive, celelalte

cabinetele de clasă sunt dotate cu ecran ș i

nootbuc sau televizor cu nootbuc unite la internet.
Sunt neceare softuri specializate pentru predarea disciplinelor şcolare, urmează a ridica
substanţial nivelul de instruire a cadrelor didactice in acest domeniu, în corespundere cu cerinşele
respective de competenţe digitale aprobate de Ministerul Educaţiei .
Numai în aşa mod ar putea fi atinse mai mulţi parametri legaţi de aplicarea TIC în procesul
educaţional – registre electronice, teme pentru acasă la calculator, vizualizarea permanentă din partea
părinţilor a rezultatelor copiilor lor, trecerea în format electronic a procesului de management al liceului,
corespondenţe, etc.

CALITATE .
În corespundere cu Strategia sectorială de dezvoltare “Educaţia 2020” Ministerul Educaţiei
propune schimbarea accentelor în educaţie în favoarea calităţii procesului educaţional şi a
competenţelor pe care cadrele didactice urmează să le educe la elevi în procesul educational .
Necesitatea schimbării acentelor este dictată de mai mulţi factori , printre care un rol important la jucat factorul scăderii continue a reuşitei şcolare, fenomen caracteristic (de rînd cu toată ţara) şi
raionuli nostru şi ,respectiv Liceului Teoretic ”M. Eminesu”.
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Ca exemplu ne poate servi situaţia atestată în anii 2013, 2014 şi 2015 2016 la examenele de
bacalaureat.
Anul şcolar

Nr.

Nr. de

Erec

Nota

de

clase

venţa

medie

elevi

%

Calitatea
Nr.

%

REZULTATE BAC

Nu

Nr. de

Nr.de

%de

nota

Calitatea

de

elevi

elevi pro

promo

medie

Nr.

elevi

admişi

movaţi

vare

de

s-

au
%

prezen
tat

elevi

2012-2013

224

9

92

7,77

94

42

83

76

92

6,61

4

5,3

-

2013-2014

203

7

93

7,79

89

44

83

62

81

6,83

3

4.8

6

Dinamica

-21

-2

+1

+0,2

-5

+2

-

-14

-11

+0,22

-1

-0,5

-

2014-2015

213

7

94

7,55

72

34

81

64

84

6,39

3

4,0

5

dina

curentă

+10

0

+1

-0,42

-17

-10

-2

+2

+3

-0,44

-

-

-

mica

iniţială

-18

-2

+2

-0,22

-22

-8

-2

-12

-8

-0,22

-1

1,3

-

206

8

94

7,69

66

33

63

52

83

6,54

7

13,2

1

2015-2016
Dina

curentă

0

+1

0

+0,14

-6

-1

-18

-8

-9

-0,07

+3

+8,4

-

mica

iniţială

-18

-1

+2

-0,08

-28

-9

20

-24

-1

+0,15

+4

+9,2

-

Rata de promovare în ultimii ani se menţine în jurul 83; 84 %.
Aceasta se explică prin înăsprirea sancţiunilor pemtru copiere, întroducerea sistemului video ,
care a permis o mai bună securizare a examenelor, precum şi o mai riguroasă monitorizare a desfăşurări
examenelor. Însă necesitatea de modernizare a sistemului de bacalaureat, în general al sistemului de
examinare/ evaluare rămîne în continuare la ordinea de zi .
Trecerea la un învăţământ de calitate cere definirea unor anumite standarte, care ar formula clar
concepţia educaţiei de calitate în instituţiile preuniversitare.
Standartele de calitate din perspectiva şcolii prietenoase copilului, aprobate în anul 2013 devin
instrument real de evaluare a calităţii instituţiei cu începerea anului de studii 2015 - 2016, adică din
momentul cînd aceste standarte sunt concretizate prin anumite surse/dovezi de care trebuie să dea
dovadă instituţia.
Un factor important , care va contribui la implementarea acestor standarte îl constitue atestarea
cadrelor didactice prin intermediul sistemului de credite profesionale. La momentul actual 12,5 % din
cadrele didactice din liceu deţin gradul didactic superior, 25% gradul I, 63% graduII 6% fără grad.
Trecerea la următorul grad didactic (unu sau superior, studii de masterat) cere eforturi considerabile
intelectuale şi profesionale , posedarea de tehnolgii TIC la cel mai inalt grad de competenţă , lucru care
cere o muncă perseverentă , voinţă , insistenţă şi o pregătire profesională zilnică la cel mai înalt grad,
deşi ca rezultat al acestor eforturi salariul pedagogului cu gradele didactice unu şi superior diferă doar cu
10 – 20 % de cei cu grad didactic doi. Natural, că în asemenea condiţii, cei mai mulţi pedagogi se
mărginesc la obţinerea / confirmarea gradului didactic doi .
În liceu doar 4 profesori posedă grdul didactic unu şi 2 – superior.
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La moment 31% din cadrele didactice le constitue pensionarii, iar practica arată că la uni colegii noştri
pensionari complet lipseşte tendinţa de a tinde la următorul, în ordinea ascensiunii, grad didactic.
Salariul mizer al profesorului începător, adaosurile mici odată cu creşterea stagiului de muncă ,
procentele mizere pentru gradele didactice , în genere lipsa din partea guvernanţilor a unei atitudini
serioase faţă de salarizarea pedagogilor ( iar calitatea ar porni în primul rînd de la un salariu decent al
pedagogului ) poate pune sub semnul întrebării întreaga strategie de implementare a calităţii în
învăţământ.
Reforma structurală în educaţie cere şi scimbarea profilului managerului şcolar. Pe lîngă sarcina
de asigurare a procesului de instruire, apar funcţii noi legate de calitatea sa ca coordonator secundar de
credite, de planificare strategică , bugetară , gestionarea resurselor umane şi financiare , aspectele
juridice , etc.
Un asemenea manager nu poate apărea din senin. Este necesară întroducerea în universităţile
pedagogice, de rând cu pregătirea psihopedagogică, a cursurilor speciale legate de pregatirea economică,
juridică, administrativă a viitorilor manageri şcolari .

V. ANALIZA ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE PRIN
METODA SWOT
INTRODUCERE
Şcoala contemporană, în general, şi Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” în particular, traversează o
perioadă de evoluţie spre un învăţămînt axat pe principii democratice, transparente, care ar fi capabil să
asigure condiţii optime pentru formarea unei personalităţi creative, apte să se încadreze în viaţă, să
rezolve cu succes toate sarcinile care i se pun în faţă, care ar corespunde locului şi misiunilor
încredinţate.
Schimbările de ultimă oră presupun reformarea sistemului educaţional, modernizarea relaţiilor
educaţionale, sincronizarea sistemului managerial din instituţia de învăţămînt la cel raional, republican şi
european, ridicarea calităţii acestuia, implică imagine finalităţilor educaţionale bazate pe valori
democratice şi umane.
Consider, că sarcinile puse în faţa liceului pot fi realizate cu succes doar în cazul unui colectiv de
profesionişti, conduse de o echipă managerială unită, competentă şi profesionistă care şi-ar propune ca
prioritate aplicarea principiilor unei educaţii democratice axate pe trecerea de la un management centrat
pe control spre unul participativ centrat pe rezultat.
Anume trecerea de la “controlul calităţii” la “asigurarea calităţii” rămâne a fi cheia succesului.
Programul de activitate în viitoarea funcţie presupune evaluarea succeselor, trecerea „în registru”
a insucceselor, valorificarea potenţialului şi estimarea ameninţărilor care pot surveni în procesul de
activitate. Mai mult ca atît, propun un şir de sarcini de program care ţin de valorificarea
rezervelor. Programul mai conţine un Plan de dezvoltare instituţională. Acest program de dezvoltare
instituţională este realizabil, punctat pe relaț ii situaţionale, este unul care are ca scop modelarea
relaţiilor de colaborare de toate nivele. Or, scopul-cheie este axat pe acces, calitate ș i relevanț ă în
contextul ș colii prietenoase copilului, în care fiecare elev ar fi tratat cu sinceritate, ar fi obiectul
atenţiei sporite, atît la nivel de predare-învăţare-evaluare, cît şi la nivel de implicare în viaţa
extraşcolară.
În scopul evaluării performanţelor, propun analiza SWOT care vizează poziţiile forte ale liceului,
rezervele, oportunităţile şi ameninţările în domeniile fundamentale de funcţionare a instituţiei cum ar fi:
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I. Dezvoltarea curriculară:
1.1. Organizare şi proiectare;
1.2. Realizarea procesului educaţional;
1.3. Evaluarea rezultatelor şcolare;
II. Dezvoltarea resurselor umane:
2.1. Analiza resurselor umane (personal didactic);
2.2. Recrutarea personalului didactic;
2.3. Perfecţionarea cadrelor didactice;
2.4. Organizarea personalului de elevi;
2.5. Recrutarea personalului de elevi;
III.
Resursele materiale şi financiare:
3.1. Păstrarea bazei tehnico-materiale;
3.2. Sporirea bazei tehnico-materiale;
3.4. Estimarea surselor de finanţare a proiectelor;
IV.
Relaţiile comunitare:
4.1 Crearea reţelei de colaborare cu comunitatea
4.2. Politici de colaborare şi parteneriat;
4.3. Proiecte comunitare;
V. Activitate educativă.
I. DEZVOLTARE CURRICULARĂ
1.1.

ORGANIZARE ŞI PROIECTARE

• PUNCTE FORTE:
 Existenţa unui proiect strategic de dezvoltare pe termen mediu care evidenţiază obiectivele,
dar şi unele aspecte care pot fi îmbunătăţite: planificarea şi dezvoltarea activităţilor nonformale, dotarea
cu mijloace moderne de învăţământ, formarea continuă a cadrelor didactice, consilierea şi orientarea
privind cariera etc.
 Oferta educaţională este actualizată de curriculumul modernizat, prin abordarea celor mai noi
concepte, teorii, metode.
 Instituţia dispune de întregul material curricular (planuri de învăţămînt şi programe şcolare,
auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, etc.).
 Activitatea este organizată şi se desfăşoară în baza unui program managerial de activitate pe o
perioadă de un an. În el sunt stipulate obiectivele prioritare, activităţile, termenii de realizare,
responsabilii şi locul unde vor fi finalizate ele.
 Se asigură interdisciplinaritatea şi interrelaţionarea programelor analitice;
 Se proiectează strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei de studii.
 Se încurajează efortul tuturor profesorilor pentru dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală;
 Profesorii proiectează strategii didactice de tip activ, participativ, formativ;
 Se stimulează potenţialul intelectual al elevilor,
 Profesorii diversifică metodele didactice, introducînd, pe scară largă, portofoliul şi studiul de caz;
 Se urmăreşte prevenirea eşecului şcolar;
 Se face selecţia elevilor performanţi care sînt pregătiţi pentru participarea în competiţii
intelectuale;
 Se promovează lecţii moderne la care se utilizează mijloace tehnice şi care sunt asistate de
calculatoare.
 Disponibilitatea echipei manageriale pentru un management performant, raț ional, eficient,
centrat pe implicare ș i dezvoltare
 Participarea echipei manageriale la programe de formare managerială
• PUNCTE SLABE:
 La elaborarea proiectelor de activitate pe o perioadă mai scurtă paticipă un număr mic de cadre
didactice ( şefi de catedră, cadre didactice performante);
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 Lipseşte motivaţia cadrelor didactice care ar eficientiza procesul de programare, planificare şi
organizare a activităţilor publice;
 Lipseşte o politică de remunerare a cadrelor didactice implicate în planificare, organizare şi
desfăşurare a activităţilor educaţionale performante;
 Se elaborează obiective strategice, dar de multe ori sunt teoretizate ș i puț in funcț ionale;
 În multe cazuri profesorii îș i desfăș oară activitatea în baza proiectelor didactice de lungă
durată acomodate din anii precedenț i;
 În multe cazuri profesorii propun probe de evaluare ce nu corespund cerinț elor curriculare
evaluînd mai mult un singur domeniu de înț elegere;
 O parte din profesori nu au o sistemă clară de elaborare a proiectelor didactice de scurtă durată ;
 În multe cazuri nu se pune accent pe optimizarea parcursului didactic şi pe dezvoltarea
deprinderilor de muncă intelectuală.
 Metodele de predare - învăţare - evaluare a progresului sunt preponderent frontale;
 Nu toţi profesorii stabilesc priorităţi de învăţare individuale în funcţie de rezultatele evaluărilor
iniţiale;
 Elevii nu sunt ajutaţi suficient să conştientizeze propriile puncte tari şi slabe ale succesului lor;
 Elevii sunt puț int încurajaţi să participe la programe suplimentare de pregătire pentru
examenele de absolvire, olimpiade şcolare, activităţi extracurriculare şi artistice;
 Nu întotdeauna profesorii evaluează ș i notează sistematic cunoș tinț ele elevilor;
 Formarea şi stimularea insuficientă la elevi a deprinderilor de înţelegere, acceptare şi asumare a
responsabilităţii, prin utilizarea metodelor de învăţare în grup, neimplicarea elevilor în elaborarea
de proiecte.
 Este slab dezvoltat spiritul de echipă în şcoală.
• OPORTUNITĂŢI:
 Există tradiţii în planificarea şi organizarea activităţilor,
 Avem posibilităţi de antrenare în activităţi de organizare a activităţilor a unui număr sporit de
profesori;
 Avem posibilitatea de participare la stagii de formare în domeniul de planificare, proiectare şi
organizare managerială,
 Avem suficiente condiț ii, resurse ș i posibilităț i pentru a oferi învăț ămînt de calitate;
 Avem posibilitatea de a alege manualele şi auxiliarele didactice potrivite cu profilul elevilor;
 Accesibilizarea informaţiei, adaptarea ei permanentă la nivelul şi la puterea de receptare a
elevului;
 Avem susţinerea Asociaţiei de Părinţi în programul de îmbogăţire a bazei materiale a şcolii şi a
seturilor de materiale ale profesorilor.
• AMENINŢĂRI:
 Ponderea activităţilor de control asupra celor de îndrumare;
 Motivaţia scăzută a cadrelor didactice pentru ativităţile de proiectare;
 Riscul dezvoltării la elevi a unui sentiment de descurajare, de respingere a învăţării, de
neîncredere faţă de propria lor persoană, faţă de şansa afirmării personale;
 Diminuarea capacităţii elevilor şi profesorilor de a fi competitivi.
SARCINI DE PROGRAM ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR PRIVITOR LA ORGANIZARE ŞI
PROIECTARE CURRICULARĂ
Îmi propun:
 Antrenarea tuturor cadrelor didactice în procesul de programare şi planificare a activităţii
manageriale de perspectivă lungă şi scurtă;
 Implicarea activă a tuturor membrilor secţiilor metodice, a catedrelor în procesul de proiectare şi
organizare a activităţilor didactice şi educţionale din cadrul manifestăţiilor de nivel local, raional
ș i republican;
 Aplicarea unui sistem de remunerare a cadrelor didactice implicate în procesul de proiectare şi
organizare a proccesului educaţional;
 Optimizarea procesului educaţional şi a parcursului didactic prin implementarea noilor achiziţii
în domeniul pedagogiei şi a didacticii moderne;
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 Optimizarea procesului de organizare ș i proiectare axat pe relevanț a produsului final,în multe
cazuri se proiecteză bine, dar sunt rezultate slabe;
 Varierea formelor de activitate, a tehnicilor interactive aplicate la ore care ar stimula implicarea
diferenţiată a elevilor în procesul de achiziţie a cunoştinţelor;
 Stabilirea priorităţilor de învăţare şi educaţie a tuturor elevilor în baza rezultatelor obţinute;
 Asigurarea comunicării eficiente dintre profesori-profesori,profesori-părinț i, profesori-elevi în
vederea valorificării potenţialului intelectual ca garant al succesului individual al elevului şi al
şcolii;
 Asigurarea unei pregătiri eficiente pentru examenele de absolvire, prin elaborarea programelor de
valorificare a succesului ș i insuccesului şcolar;
 Asigurarea calităţii completării documentaţiei şcolare, în special a documentaţiei ce ţine de
evidenţa reuşitei elevilor;
1.2 REALIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL
• PUNCTE FORTE:
 Schimbarea radicală în ultimii ani a atitudinii faț ă de examenele de bacalaureat.
 Organizarea activităţilor educaţionale şi extracurriculare în baza proiectărilor didactice, racordate
la cerinţele curriculare de ultimă oră;
 Deschiderea cadrelor didactice pentru noile concepte educaţionale ce ţin de desfăşurarea
activităţilor educaţionale;
 Exstenț a în cadrul liceului a unor tradiţii de organizare ș i desfăș urare a activităţilor
educaţionale;
 De o mare importanţă este activitatea metodică organizată printr-un
sistem de măsură bazate pe realizări ştiinţifice şi practice a pedagogiei
inovatoare;
 În permanenţă catedrele acordă cadrelor didactice sprijin în
soluţionarea problemelor activităţii instructiv-educative în vederea
sporirii eficienţei procesului educaţional;
 Activitatea catedrelor este coordonată de cadre didactice experimentate
cu un bogat potenţial ştiinţifico- metodic- sunt profesorii cu
performanț e şi rezultatele deosebite obţinute de către elevi la concursurile raionale şi
republicane şi se bucură de respect din partea întregului colectiv de profesori, părinţi şi
elevi.
 Activităţile se desfăşoară îmbinînd mijloacele tradiţionale cu cele moderne (calculatoare,
videoproiectoare,);
 Sistematic se organizează activităţi educaţionale la nivel de şcoală şi raion (seminare, ateliere,
stagii etc.);
 Participarea în stagii de formare, seminare teoretico-practice la nivel de disciplină şcolară,
organizate sub patronatul DE;
 Majoritatea profesorilor din liceu sunt formatori locali la disciplinele de studii ș i conducători ai
secț iilor metodice raionale;
 Majoritatea profesorilor îşi organizează eficient lecţiile, operează cu conţinuturi actualizate şi
accesibile, se aplică tehnologii didactice adecvate, utilizînd cu preponderenţă metode
interactive;
 Profesorii frecvent în cadrul orelor adoptă stiluri democratice şi implicări active ale elevilor;
 Activităţile educaț ionale sînt centrate pe dezvoltare de competenț e adaptate la conţinuturi ș i
metode în funcţie de situaţia didactică specifică, determinată, în primul rând, de particularităţile
de vîrstă a elevilor;
 Evaluarea poartă caracter continuu ș i în cadrul orelor profesorii aplică diverse metode,
forme,strategii de evaluare;
 Se respectă realizarea aplicaț iilor practice ș i de laborator conform cerinț elor curriculare;
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 Conform ofertei din partea elevilor sunt repartizate cursuri opț ionale pentru fiecare clasă.
Profesorii îș i desfăș oară activitatea în baza curriculumului ș i proiectelor elaborate;
• PUNCTE SLABE:
 Cu regret la unii profesori mai persistă tradiţionalismul în realizarea orelor, la nivel de
organizare a demersului educaţional, utilizarea metodelor didactice, evaluarea cunoştinţelor
etc.
 Unii profesori greu acceptă transformările, rămînînd la idea: ce e nou, nu este prea bun;
 Motivaţia slabă a cadrelor didactice pentru reorganizarea activităț ilor educaţionale în cheia
cerinţelor curriculare;
 Pregătirea metodică insuficientă a cadrelor debutante, fapt care solicită instituţionalizarea lor;
 Dezvoltarea insuficientǎ a unei baze de date informatizate pentru evidenţa şi organizarea
activitǎţilor didactice şi de cercetare.
• OPORTUNITĂŢI:
 Existenţa unei baze de date metodice;
 Instituţia dispune de posibilitatea asistării activităţilor educaţionale la calculator;
 Prezenţa uor softuri educaţionale;
 Organizarea activităţilor de studiere, generalizare şi implimentare a pedagogiei inovatoare ;
• AMENINŢĂRI:
 Motivaţie scăzută a cadrelor didactice pentru performarea stilului de predare;
 Lipsa unei conlucrări eficiente dintre cadrele didactice cu diriginţii şi părinţii;
 Activităţile didactice nu sunt subordonate performanţelor finale.
SARCINI DE PROGRAM ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR PENTRU REALIZAREA
PROCESULUI EDUCAŢIONAL
Îmi propun:
 Organizarea trainigurilor, seminarelor, meselor-rotunde de instruire a cadrelor didactice cu noi
tendinţe şi orientări în realizarea orelor (la nivel de organizare a demersului educaţional,
utilizarea tehnologiilor şi metodelor didactice, evaluarea cunoştinţelor etc.);
 Antrenarea în activităţi de modernizare a sistemului educaţional a cadrelor didactice cu
experienţă şi calificare înaltă;
 Amenajarea unei biblioteci metodice în cabinetul metodic, care ar asigura pregătirea eficientă a
cadrelor didactice pentru ore;
 Asigurarea asistenţei tehnice a orelor (în funcţie de necesităţi).
1.3 EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
Evaluare educaț ională, în general, ș i aprecierea rezultatelor ș colare,în
particular,reprezintă subiectul prioritar al întregului sistem de învăț ămînt
din liceu. Cauzele rezidă în faptul că efectele diferitelor acț iuni evaluative în
special ale examenilor se răsfrîng nu numai în cadrul instituiei, ci ș i în afara
lui.
• PUNCTE FORTE:
 Instituţia dispune de un plan concret şi perspectiv de evaluare a performanţelor şcolare a elevilor
;
 Evidenţa strictă a performanţelor elevilor şi profesorilor;
 Sistematic se măsoară în cadrul orelor de curs, natura ș i nivelul performanț elor atinse de elevi
în învăț are;
 În cadrul orelor profesorii încurajează elevii să-ș i dezvolte capacităț ile autoevaluative;
 Toate formele de control sunt însoț ite de probe de evaluare propuse de către direcț ia liceului
,în cadrul căreia se monitorizează toate aspectele unei evaluări contemporane: scopuri,
obiective, domenii, itemi, indicatori de performanț ă, analiză ș i prognoză;
 Sistematic direcț ia liceului duce o evidenț ă a rezultatelor la învăț ătură pentru fiecare clasă ș i
disciplină în comparaț ie pe anii de studii;
 Probele de evaluare sumative,tezele,rezultatele simestriale ș i anuale se analizeză stabilind nota
medie,modulul,mediana cu scopul prognozări ș i eficientizării procesului instructiv;
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 Direcț ia liceului duce o evidenț ă asupra eș ecului ș colar ș i elevilor corigenț i stabilind
derecț ii prioritare de activitate;
 Elevilor cu rezultate deosebite la învăț ătură sunt stimulaț i ș i încurajaț i;
• PUNCTE SLABE:
 Nu întotdeauna se urmăreşte evoluţia performanţelor elevilor de la clasă la clasă;
 De multe ori evaluarea poartă un caracter de diagnoză;
 Evaluarea se desfăşoară în forme tradiţionale (teste, eseuri, probleme etc.);
 Număr relativ mare de elevi cu situaț ia neîncheiată;
 De multe ori persistă subiectivism în aprecierea cunoș tinț elor elevilor;
• OPORTUNITĂŢI:
 Posibilitatea de antrenare a cadrelor didactice în activităţi de evaluare ca formă de motivare
pentru performare;
 Participarea cadrelor didactice în stagii de formare în domeniul evaluării performanţelor şcolare.
 Dezrădăcinarea copiatului în cadrul evaluărilor rezultatelor şcolare.
• AMENINŢĂRI:
- Evaluarea este tratată ca o formă de constrîngere a elevilor;
- Copierea şi evaluarea neobiectivă poate duce la cazuri de corupere;
- Persistă riscul de a rata formarea la elevi a simţului valorilor, în general, şi a propriei valori, în special;
- Există riscul ca profesorul să cădă în extreme: îngăduinţă excesivă sau exigenţă rigidă;
- Falsa ierarhizare a elevilor.
SARCINI DE PROGRAM ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR ÎN DOMENIUL EVALUĂRII
REZULTATELOR ŞCOLARE
Îmi propun:
 Asigurarea evidenţei evoluţiei performanţelor elevilor de la disciplină la disciplină, de la clasă la
clasă, prin crearea unei baze de date şi a registrului electronic;
 Asigurarea promovării unei evaluări de calitate în vederea optimizării procesului instructiv şi
valorificării potenţialului intelectual al elevilor;
 Aplicarea unui spectru variat de forme şi tehnici de evaluare;
 Crearea unui forum de acordare a ajutorului metodic elevilor şi profesorilor în vederea asigurării
calităț ii evaluării;


II. MANAGMENTUL RESURSE UMANE
2.1 ANALIZA RESURSELOR UMANE (PERSONAL DIDACTIC)










• PUNCTE FORTE:
Cadrele didactice calificate ș i cu experienț ă care stăpînesc conț inuturile predate fiind interesaț i
de inovaț ii, activităț i eficiente a demersului educaț ional.
Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare, adoptă un stil democratic care permit implicarea activă a
elevilor;
Consilierea ș i orientarea privind formarea continuă pentru confirmarea ș i conferirea gradelor
didactice
Activitatea instructiv-educativă structuraț ă pe disciplinele de studiu poate fi apreciată global ca
fiind o activitate orientată către un învăț ămît,performant. În cadrul instituţiei activează cinci catedre
ştiinţifico- metodice;
Se evidenţiază lucrul cu tinerii specialişti, fiecare specialist este încurajat şi ajutat de profesor-tutor;
În cadrul şedinţelor de catedre se menţionează eficienţa orelor demonstrative şi, totodată, se constată
carenţele de ordin metodic şi ştiinţific. Cu scopul lichidării neajunsurilor constant profesorii sunt
antrenaţi în diverse activităţi cu subiect tematic individual (reieşind din conţinut)
Majoritatea cadrelor dadactice deţin grade didactice superior ș i întîi;
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 Cadrele didactice sunt deschise şi motivate pentru perfecţionarea măiestriei pedagogice şi avansare
în carieră; Majoritatea cadrelor didactice sunt formatori locali la disciplinele de studii ș i conducători
ai secț iilor metodice raionale;
 Participă sistematic la stagii de formare continuă;
 Susţin cu succes probele de calificare în cadrul programului de atestare;
 Profesorii sunt antrenaţi în sesiuni de formare în diverse programe educaţionale.
• PUNCTE SLABE:
 Vîrsta medie a corpului didactic este mare.
 Există încă potenț ial creativ neprelucrat ș i neimplicat în problema soluț ionării ș i gestionării
calitative ale unor situaț ii.
 Există loc de mai multe iniț iative ș i hotărîri comune.
 Slabă motivare cauzată de salariile mici;
 Conservatismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice;
 Conservatismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc;
 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesoriprofesori etc.) existente în multe cazuri blochează crearea unui climat educaţional deschis,
stimulativ;
 Nu există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice;
• OPORTUNITĂŢI:
 Numărul de întîlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează
împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, asigură o comunicare mai bună;
 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de IŞE, Centrul Metodic,
Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”
 Posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice;
 Întîlnirile frecvente, de cîte ori este cazul, între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu
părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţiile);
 Mediul economic şi social favorabil realizării unui proces educaţional la un nivel ridicat de
exigenţă.
• AMENINŢĂRI:
 Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii,
perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu
profesionalism a lecţiilor etc.);
 Indiferenț a unor profesori faț ă de obligaț iunile funcț ionale:întîrzieri la ore,lipsa unei sisteme
de elaborare a proiectelor didactice de scurtă durată,subiectivism în evaluarea ș i notarea
elevilor;
 Scăderea prestigiului cadrelor didactice;
 Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în
viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atît în relaţia profesor-elev, cît şi în performanţa şcolară a
elevilor.
SARCINI DE PROGRAM ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR ÎN DOMENIUL RESURSELOR
UMANE
Îmi propun:
 Democratizarea desfăș urării ș edinț elor ș i implicarea mai activă a membrilor colectivului în toate
activităț ile instituț iei;
 Menț inerea unui climat favorabil indiferent de situaț ii ș i asumarea responsabilităț ii personale în
rezolvarea diferitor probleme;
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 Menț inerea cadrelor didactice(indiferent de vîrstă) calificate ș i profesionaliste care îș i execută
obligaț iunile conș tiincios;
 Recrutarea cadrelor didactice tinere şi pregătirea lor continuă în proiectul valorilor intelectuale şi
culturale a instituţiei;
 Remunerarea variată a eforturilor profesionale a cadrelor didactice, inclusiv şi materiale prin
susţinerea Asociaţiei de părinţi şi a sponsorilor.Autonomia bugetară oferă posibilităț i reale de a
motiva profesorii;
 Mobilizarea ș i încurajarea cadrelor didactice să participe la stagii de formare, aplicînd legislaţia de
remunerare în cazuri de participare la stagii de formare;
 Asigurarea schimbării de calitate în probleme de organizare şi desfăşurare a lecţiilor, centrarea
activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.;
 Democratizarea relaţiilor interpersonale de diferit nivel (profesor-elev, conducere-subalterni,
profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) în vederea creării unui climat educaţional deschis,
stimulativ;calităţii instruirii prin optimizarea rezultativităţii elevilor;
2.2 ANGAJAREA PERSONALULUI DIDACTIC
PUNCTE FORTE:
 Prin susţinerea DE, statele sunt completate cu cadre didactice formate şi calificate;
 Personalul nou angajat este antrenat în activităţi educaţionale, ce permit acomodarea la politicile
educaţionale existente;
 Personalul didactic recrutat are pregătire pedagogică.
• PUNCTE SLABE:
 Recrutarea nu se face prin concurs;
 Cadrele didactice angajate se acomodează îndelung la cerinţele manageriale;
 Persistă stereotipul tradiţiei instituţiei din care vin.

• OPORTUNITĂŢI:
 Antrenarea activă în activităţile Clubului profesorului performant;
 Deschiderea colegilor de la secţia metodică, catedră spre conlucrare şi colaborare;
 Prezenţa unui program de schimb de experienţă.
• AMENINŢĂRI:
 Salarizarea scăzută a profesorilor începători poate duce la plecarea debutanţilor din învăţămînt;
 Pregătirea iniţială insuficientă duce la inhibarea şi complexarea profesională.
SARCINI DE PROGRAM ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR PRIVITOR LA ANGAJAREA
PERSONALULUI DIDACTIC
Îmi propun:
 Asigurarea unei angajări deschise, transparente şi flexibile;
 Asigurarea unei angajări prin concurs ca factor important în asigurarea procesului educaţional de
calitate;
 Asigurarea unui climat favorabil în cadrul secţiei metodice, în cadul Clubului profesorului
debutant, pentru acomodarea mai rapidă şi calitativă a cadrelor didactice noi în colectiv;
 Instruirea cadrelor diactice nou angajate în problemă de specificul organizării şi derulării
procesului educaţional din instituţie;
 Implicarea cadrelor didactice nou angajate în activităţi de studiere a experienţei profesionale în
vederea valorificării potenţialului intelectual şi profesional şi a înlăturării unor carenţe;
 Rezervarea unei perioade de acomodare la specificul instituţiei.
2.3PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE
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• PUNCTE FORTE
 Majoritatea cadrelor didactie sunt calificate (au grade didactice);
 Cei mai mulţi dintre profesori îşi organizează bine lecţiile, operează cu conţinuturi actualizate şi
accesibile;
 Se folosesc tehnologii didactice adecvate şi eficiente, utilizând cu preponderenţă metode
interactive;
 Adoptă stiluri democratice şi implicări active ale elevilor;
 Centrarea activităţii pe adaptarea conţinutului învăţării şi metodologiei în funcţie de situaţia
didactică specifică, determinată, în primul rând, de particularităţile elevului;
 Modalităţile de evaluare au fost diverse: teste, teme de muncă independentă sau de grup,
miniproiecte;
 Orele de laborator şi aplicaţii s-au desfăşurat conform planificării;
 S-au întocmit programe de recapitulare a materiei pentru bacalaureat şi s-a urmărit evoluţia
pregătirii elevilor;
 Toate cadrele didactice frecventează cursurile de perfecţionare, organizate la IŞE, US
P„I.Creangă”Chişinău ș i alte centre de perfecț ionare;
 Procesul de atestare se realizează conform unui program bine conturat, structurat şi operaţional;
 Cadrele didactice sunt motivate spre perfecţionare;
 S-a fundamentat o metodologie de realizare şi evaluare a procesului de perfecţionare a cadrelor
didactice.
• PUNCTE SLABE:
 O parte din cadrele didactice nu aspiră spre avansarea în grad, limitîndu-se la nivelul deja
obţinut;
 Profesorii opun rezistenţă lărgirii sferelor de implicare în activităţi în perioada de atestare.
• OPORTUNITĂŢI:
 Existenţa unui Regulament de atestare care stipulează politica de perfecţionare;
 Conlucrarea activă cu DE în vederea monitorizării eficiente a procesului de atestare;
 Transparenţa în monitorizarea atestării.
• AMENINŢĂRI:
 Organizarea cursurilor de perfecţionare contra plată va duce la scăderea numărului de solicitanţi
pentru promovarea cursurilor.
SARCINI DE PROGRAM ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR PENTRU PERFECŢIONAREA
CADRELOR DIDACTICE
Îmi propun:
 Asigurarea funcţionării unui mecanism de atestare facilitator care ar motiva cadrele didactice să
aspire spre performanţă;
 Antrenarea plenară a membrilor secţiilor metodice în procesul de atestare în calitate de
expertizat, de expert, de consultant etc. în vederea asigurării unei atestări productive;
 Varierea formelor şi metodelor de manifestare a evaluatului ;
 Asigurarea transparenţei procesului de atestare;
 Promovarea cadrelor didactice cu performanţă la nivel de instituţie, de raion şi în republică;
 Asigurarea implicării cadrelor didactice în proiecte de formare la nivel raional şi republican.
2.3 ORGANIZAREA PERSONALULUI DE ELEVI
• PUNCTE FORTE:
 Instituț ia dispune de un bogat potenț ial intelectual ș i cultural din oraș ș i raion;
 Elevii din liceu întotdeauna s-au manifestat printre primii din raion la învăț ătură ș i la
concursurile raionale ș i republicane;
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 Elivii liceului în toț i anii au obț inut cele mai înalte rezultate din raion la examenele de
absolvire;
 Toț i părinț ii ș i elevii recunosc că Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu,, este cea mai prestigioasă
instituț ie de învăț ămînt din raion;
 Elevii care reuș esc pe note de 8-9-10,calitatea,reprezintă 51%.
 Standardele promovabilităţii au fost atinse de aproape toţi elevii, capacitatea de învăţare a
elevilor din instituţie se înscrie în reuşita de ≈ 98%;
 Elevii din liceu obţin rezultate bune la un şir de competiţii intelectuale şi sportive;
 Promovabilitate buna la examenul de absolvire;
• PUNCTE SLABE:
 Necătînd la rezultate înalte la învăț ătură, în cadrul instituț iei există ș i eș ec ș colar ce variază în
fiecare an ș i reprezintă 6-8%;
 Există potenţial intelectual nevalorificat;
 Există o categorie de elevi cu comportament neadecvat ce preferă să nu pregătească temele, să
întîrzie, să abandoneze orele de curs, fapt ce destabilizează foarte mult procesul instructiv.
 Lipsa unei politici clare de stimulare şi promovare a elevilor cu performanţă;
 Nu întotdeauna există o comunicare deschisă şi productivă între profesori-elevi-părinţi.
• OPORTUNITĂŢI:
 Am obţinut o anumită experienţă de conlucrare cu profesorii în pregătirea elevilor pentru
Conferinţele ştiinţifice, Concursurile intelectuale şi sportive;
 Avem o experienţă pozitivă de mobilizare a elevilor într-un parteneriat cu ONG-urile,
Organizaţiile bugetare, alte instituţii educaţionale din oraş.
• AMENINŢĂRI:
 Mărirea numărului de copii din familii incomplete;
 Părinţi plecaţi peste hotare, copiii cărora au rămas fără supraveghere;
 Reprofilarea lucrului cu elevii care nu frecventează şcoala;
 Exodul de elevi în alte instituţii din cauza unei conlucrări neeficiente cu diriginţii, pedagogii,
administraţia;
 Preocuparea corpului pedagogic pentru rezultate ș i nu pentru calitate.

SARCINI DE PROGRAM ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR ÎN DOMENIUL
ORGANIZĂRII PERSONALULUI DE ELEVI
Îmi propun:
 Program de acț iuni pentru stoparea fluctuaţiei de elevi;
 Asigurarea condiţiilor calitative de instruire şi odihnă a elevilor;
 Asigurarea dreptului la libera alegere a cursurilor opţionale, a cercurilor şi secţiilor sportive;
 Asigurarea cu manuale conform normelor stabilite;
 Implicarea mai eficientă a Consiliului de elevi în activitatea instituț iei;
 Asigurarea dreptului elevilor la libera participare la competiţii intelectuale şi sportive în funcţie
de nivelul său de pregătire;
 Valorificarea potenţialului intelectual al elevilor, prin crearea de premise de manifestare a lui;
 Promovarea reuşitei şi a rezultativităţii elevilor la nivel local, municipal, republican;
 Elaborarea unei politici de stimulare a performanţei şi reuşitei elevilor;
 Asigurarea unei comunicări eficiente şi deschise între profesori-elevi şi familiile acestora în
aspect de valorificare a potenţialului intelectual al elevilor.
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III. RESURSE MATERIALE Ș I FINANCIARE
3.1. PĂSTRAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE
• PUNCTE FORTE:
 Existenţa unui sediulu, prin care se satisfac la un nivel corespunzător cerinţele de studiu şi muncă
ale cadrelor didactice şi elevilor;
 Se asigură condiţii corespunzătoare pentru asigurarea nevoilor procesului didactic;
 Starea spaţiilor şcolare se încadrează în normele de igienă corespunzătoare;
 Exitenţa cabinetelor, a laboratoarelor amenajate corespunzător pentru studierea disciplinelor
şcolare; fizică, chimie, istorie, matematică, l.română, l. străine.
 Funcț ionează două săli de informatică dotate cu calculatoare, care asigură desfăşurarea
procesului didactic, cît şi a activităţii educaţionale;
 Există un program de evidenţă şi păstrare a bunurilor materiale,
 Existenţa cabinetelor dotate cu calculator, proiector, ecran, necesare pentru desfăşurarea
procesului educaţional. În cadrul liceului funcț ionează căminul ș colar avînd condiț ii optime
pentru elevii din alte localităț i;
 Fondul de carte al bibliotecii este reactualizat.

• PUNCTE SLABE:
 Materialul didactic este insuficient;
 Şcoala nu dispune de fonduri băneşti extrabugetare;
 Fondurile băneşti alocate de Asociaţia de părinţi nu sunt suficiente pentru achiziţionarea unor
echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare;
 Sunt necesare de mai multe calculatoare în bibliotecă;
• OPORTUNITĂŢI:
 Parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme; FISM,
 Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;
 Deschiderea părinţilor pentru a acorda sprijin politicilor educaţionale;
 Existenţa unor resurse financiare care să permită continuarea procesului de dotare materială şi
tehnică.
• AMENINŢĂRI:
 Administrarea necorespunzătoare a resurselor materiale şi financiare existente;
 Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor băneşti limitate, alocate pentru întreţinerea şcolii;
 Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare;
 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice condu la uzura morală a echipamentelor existente;
3.2 SPORIREA/ÎMBUNĂTĂŢIREA BAZEI TEHNICO-MATERUIALE
• PUNCTE FORTE:
 La început de fiecare an ș colar se efectuează reparaț ii curente a sălilor de clasă ș i edificiilor
ș colare;
 Finanţarea direcţionată a reparaţiilor curente din bugetul instituț iei;
 Mobilizarea Comitetelor părinteşti în reparaţiile, edificiilor claselor şi a sălilor adiacente;
 Deschiderea Asociaţiei părinţilor pentru conlucrare.
• PUNCTE SLABE:
 Limitarea finanţării din partea Asociaţiei părinţilor;
 Lipsa unei politici eficiente de sporire a bazei tehnico-materiale ș i atragerea investiț iilor
străine;
• OPORTUNITĂŢI:
 Existenţa multor poiecte de diferite niveluri;
 Potenț ial de cadre capabile să participe în proiecte;
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 Conlucrarea activă cu Asociaţia părinţilor.
AMENINŢĂRI:
 Mărirea preţurilor la serviciile de reparaţie, a materialelor de construcţie;
 Mărirea numărului de familii socialmente vulnerabile şi slab asigurate material.
3.3ESTIMAREA SURSELOR DE FINANŢARE A PROIECTELOR
PUNCTE FORTE:
 Avem spaţii care pot fi date în arendă pentru realizarea diverselor manifestaţii.
PUNCTE SLABE:
 Baza legislativă nu permite participarea elevilor în proiecte de acumulare a surselor băneşti;
 Nu sînt stabilite relaţii cu agenţii economici din zonă.
OPORTUNNITĂŢI:
 În zona amplasării avem multe întreprinderi care ar putea participa în proiecte comunitare
comune;
 Deschiderea organizaţiilor bugetare de a finanţa proiecte comunitare.
AMENINŢĂRI:
 Condiţiile de criză economică pot stopa implicarea agenţilor economici în proiecte.
SARCINI DE PROGRAM ÎN FUNCŢIA DE DIRECTOR PRIVITOR LA ESTIMAREA
SURSELOR DE FINANŢARE

Îmi propun:
 Organizare unei comisii de lucru pentru elaborarea proiectelor;
 Procurarea din bugetul local a tablei interactive;
 Obţinerea granturilor pentru proiecte de dezvoltarea de la Organizaţia internaţională de
dezvoltare economică (IOED)
 Conlucrare mai eficientă cu Consiliul Primăriei ș i Consiliul raional;
IV. RELAŢII COMUNITARE
4.1. CREAREA REŢELEI DE COLABORARE CU COMUNITATEA
• PUNCTE FORTE:
 Întîlniri cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii;
 Semestrial – Comisia diriginţilor organizează întîlniri cu reprezentanţi ai poliţiei în scopul
prevenirii delincvenţei juvenile.
 Colaborarea fructuoasă cu biblioteca raională, casa de cultură, casa de creaţie, şcoala muzicală,
fondaţiile de caritate, instituţiile de învăţămînt din teritoriu.
• PUNCTE SLABE:
 Slabă cooperare cu agenţii economici;
 Legături slabe de parteneriat cu primăria şi ONG-uri;
 Legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt
insuficiente şi necoordonate;
 Puţine activităţi desfăşurate implică coparticiparea părinţilor.
• OPORTUNITĂŢI:
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul liceului (Biserică, Poliţie,
instituţii culturale);
 Cererea exprimată de Consiliul de elevi privind desfăşurarea de activităţi comune părinţiprofesori-elevi;
 Deschiderea altor instituţii pentru schimburi de experienţă.
• AMENINŢĂRI:
 Organizarea defectuoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar
inversarea efectelor scontate;
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 Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în
viaţa şcolară;
 Instabilitate la nivel social şi economic al instituţiilor potenţial partenere;
 Slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile
partenere.

V. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
• PUNCTE FORTE:
 Existenţa unor relaţii parteneriale cu factorii educaţionali;
 Derularea unor proiecte educative proprii sau în colaborare cu alte
asociaţii;
 Popularizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare prin intermediul paginii web şi a presei locale;
 Voluntari pe problematica anti-drog;
 Desfăşurarea activităţilor extraşcolare pe bază de proiect;
 Premierea elevilor participanţi la fazele naţionale ale concursurilor de către Asociaţia părinţilor.
• PUNCTE SLABE:
 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soartă,
anturajul şi preocupările copiilor lor;
 Formalismul îndeplinirii unor sarcini ce revin profesorului- diriginte;
 Distrugeri repetate ale bunurilor fără depistarea vinovaţilor, acte de indisciplină.
• OPORTUNITĂŢI:
 Existenţa cadrului legislativ permisiv în obţinerea de fonduri proprii;
 Valorificarea potenţialului uman.
• AMENINŢĂRI:
 Disfuncţionalităţi în comunicarea dintre profesori şi elevi;
 Diminuarea capacităţii elevilor de a fi competitivi.
Analiza SWOT ne permite să înaintăm viziunea şi misiunea Liceului Teoretic
,,Mihai Eminescu ,,

VI. VIZIUNEA Ș I MISIUNEA
Îmi asum responsabilitatea ca Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu,, să devină capabil să pregătească
elevi competenţi în spaţiul European, căruia vrem să-i aparţinem nu doar din punct de vedere geografic.
Fiecare unitate şcolară trebuie să-şi definească o identitate proprie în vederea trecerii la un
sistem modern , descentralizat, de organizare şi funcţionare a sistemului şcolar în care creşte autoritatea
decizională a directorilor în domeniile financiar, al resurselor umane, curricular, al relaţiilor comunitare
şi al dezvoltării generale a şcolii.
De când activează Liceul Teoretic ,, Mihai Eminescu ,, a avut ceva care nu s-a schimbat, şi anume: a
constituit în permanent focar de educaţie şi civilizaţie în oraș ș i raion, a fost, este şi va fi o
instituţie de învaţământ în care procesul instructiv-educativ şi de formare a generaţiilor de elevi s-a
desfăşurat la cei mai înalţi parametri educaţionali.
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Derivată din nevoile de educaţie ale societăţii, viziunea Liceului Teoretic,, Mihai Eminescu,, constă
în formarea unui absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă şi cu o
mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de ritmul rapid al transformărilor
societăţii.
Pentru realizarea acestui scop primordial, îmi propun să depun toate eforturile pentru a obţine:
- Dezvoltarea psiho-emoţională echilibrată a elevului;
- Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;
- Schimbarea şi modernizarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, predare şi comunicare;
- Creşterea rolului calculatorului şi internetului ca mijloc de învăţare, sursă de documentare şi
acces la informaţii pentru elevi şi cadre didactice;
- Ridicarea calităţii muncii instructiv-educative, în concordanţă cu cerinţele reformei şi asigurarea
modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe şcolare şi sociale.
- Asigurarea părinţilor, că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare
personală permanentă;
- Dezvoltarea de parteneriate cu alte şcoli de profil din republică;

Principalele direcţii de acţiune pentru a ne apropia cît mai mult de viziune, sunt:
- oferirea de resurse umane necesare societăţii şi comunităţii locale, apte integrării şi în
concordanţă cu aspiraţiile de bunăstare, stabilitate şi coeziune socială;
- a avea un corp profesoral bine pregătit profesional:
- educaţie sănătoasă, capabilă de a forma competenţe de adaptare într-un context nesigur şi
problematic în perspectiva creşterii capacităţilor de competitivitate, de ocupare şi dezvoltare
durabilă.
Propun: Colectivului Liceului Teoretic,,Mihai Eminescu,, ca misiune promovarea unui
învăţământ calitativ, relevant şi competitiv capabil:
Să asigure dezvoltarea intelectuală, spirituală şi fizică a fiecărui elev precum şi dorinţa de
cunoaştere pentru o integrare reală în comunitate;
Învăţarea pe tot parcursul vieţii, precum şi modelarea unor cetăţeni europeni responsabili sunt
linii directoare ale educaţiei formale şi informale oferite în şcoala noastră;
Şcoala îşi propune să devină o „minicomunitate” ordonată în care elevii să -şi formeze şi să
exerseze convingeri şi comportamente adecvate, o „şcoală incluzivă” care să ofere egalitate de
şanse şi sprijin pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv a celor care provin din medii
defavorizate şi a celor cu nevoi educative speciale;
Dezvoltarea şi promovarea abilităţilor sociale precum acceptarea reciprocă, respectarea
drepturilor omului, excluderea discriminării în vederea unei convieţuiri armonioase;
Asigurarea de condiţii optime pentru dezvoltarea spiritului de învingător în viaţă prin
promovarea de activităţi în parteneriat şi cooperare cu actori sociali.
Valorile reale pentru viaţă sunt priorităţi educative ale şcolii: libertatea de expresie şi de alegere,
asumarea răspunderii, spirit autonom şi competitiv.
Să sprijine dezvoltarea carierei la nivelul standardelor de performanţă, conform dimensiunii
europene, pentru a deveni cetăţeni activi, responsabili şi toleranţi în comunitatea care asigură
sporirea calităţii vieţii şi prosperităţii economice;
Cadrele didactice să descopere, să identifice, pentru fiecare elev în parte şi să pună în valoare
calităţile personale, idealurile, pasiunile, şi dorinţa acestora de a-şi defini personalitatea;
Declaraţia de calitate
Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu ,,din oraș ul Sîngerei ca furnizor de servicii educaţionale şi formare, îşi
propune realizarea unei activităţi educaţionale bazate pe standarde de calitate, menite să îndeplinească
aşteptările beneficiarilor (direcţi şi indirecţi) şi comunităţii.
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VII. DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI DE PRIORITATE PENTRU NOUL
PLAN MANAGERIAL
1. PRIORITĂȚ I MANAGERIALE OPȚ IUNI STRATEGICE
DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PRIORITATE
PENTRU PLANUL MANAGERIAL
Promovarea unei culturi organizaţionale adaptată specificului şi normelor instituţiei,
eficientizarea comunicării şi a lucrului în echipă.
 Creşterea calităţii şi modernizarea procesului de învăţământ prin:
- creşterea sensibilă a exigenţei de către toate cadrele didactice şi la toate disciplinele /
modulele,
- aplicarea metodelor de învăţare centrate pe elev şi bazate pe dobîndirea de competenţe,
- diversificarea instrumentelor de evaluare şi standardizarea acestora,
- translatarea învăţării de acasă la şcoală,
- transformarea învăţării teoretice în învăţare practică,
- extinderea învăţării de la sistemul formal către sistemul informal şi nonformal (excursii
tematice, vizite de lucru, vizionare de filme, parteneriate cu agenţi economici şi ONG-uri,
activităţi în cluburi şi cercuri).
 Aplicarea fermă a legislaţiei şcolare de către întreg personalul şcolii în vederea ameliorări
stării de disciplină şi a comportamentelor elevilor şi promovarea unui spirit civic în şcoală
şi în afara ei.
 Diversificarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii şcolii în comunitate în vederea
atragerii elevilor capabili de performanţă şi cu potenţial intelectual ridicat.
Opţiuni strategice de dezvoltare
Obiectiv: Democratizarea sistemului managerial şi reorganizarea sistemului de conducere.
Sarcini organizaţionale:
1. Elaborarea unei organigrame eficiente care ar asigura independenţa subiecţilor implicaţi în
managementul şcolii în rezolvarea unor probleme instructiv-metodice şi educaţionale.
2. Crearea unui sistem managerial modern, axat pe relaţii deschise de parteneriat şi conlucrare.
3. Formarea culturii manageriale între subiecţii implicaţi în dirijarea procesului educaţional.
Obiectiv: Modernizarea lucrului metodic în scopul racordării activităţii metodice la criteriile de
formare a unei instruiri inovative.
Sarcini organizaţionale:
1. Organizarea lucrului metodic în baza analizelor constructive, ştiinţific argumentate.
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2. Structurarea activităţilor metodice în conformitate cu obiectivele strategice şi tactice ale
instituţiei.
3. Crearea unui sistem de ridicare a măiestriei pedagogice prin implicarea cadrelor didactice în
proiecte de perfecţionare organizate în şcoală şi în afara ei.
4. Formarea culturii metodice ca mod de ridicare a calităţii instruirii;
5. Implementarea sistemică şi sistematică a noilor tehnologii de instruire, a activităţilor de tip
inovativ;
6. Acordarea de ajutor metodic informativ, ştiinţific din partea formatorilor locali şi externi;
7. Susţinerea spiritului de cercetare, dezvoltarea culturii de cercetare a cadrelor didactice.
8. Asigurarea accesului cadrelor didactice la noile surse de informare metodică.
9. Asigurarea unui schimb eficient de experienţă metodică prin ore publice, seminare metodice,
mese – rotunde etc.
Componentele inovaţionale ale liceului:
1. Implicarea cadrelor didactice în implementarea noilor proiecte şi programe de instruire şi
management.
2. Asigurarea implicării corpului profesoral în activităţi de perfecţionare a măiestriei pedagogice.
3. Stabilirea unei reţele de colaborare cu instituţiile de stat cu dreptul de perfecţionare.
Sarcini normative:
1. Perfecţionarea bazei de date cu privire la activitatea instituţiei.
2. Asigurarea funcţionării regulamentelor de dirijare a procesului educaţional.
3. Aplicarea diferitor metode de stimulare a activităţii cadrelor didactice.
Sarcini motivaţionale:
1. Organizarea consultaţiilor din partea formatorilor naţionali şi locali;
2. Promovarea cadrelor didactice cu performanţe.
3.Înaintarea cadrelor didactice pentru menţionarea la diferite nivele .
Sarcini ştiinţifico-metodice:
1. Planificarea activităţilor tuturor structurilor manageriale (catedre metodice, consilii metodice,
grupuri de creaţie);
2. Elaborarea sistemului intern de perfecţionare a măiestriei pedagogice;
Sarcini de asigurare cu cadre:
1. Crearea echipelor manageriale (şefi de catedre, şefii grupurilor de creaţie, etc.), capabile să
reacţioneze constructiv la schimbare.
2. Perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice.
Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu Instituţiile Pedagogice de Stat abilitate cu drept de formare a
cadrelor didactice.
Sarcini de asigurare materială a proiectului:
1. Modernizarea bazei de date a instituţiei.
2. Crearea bazei de date metodice;
3. Completarea fondului de carte a bibliotecii şcolare cu literatură metodică.
Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la tehnica informaţională din liceu în vederea
perfecţionării stilului de predare, a implementării noilor tehnologii educaţionale
. Propuneri de îmbunătăț irea calităț ii
Nr.
Activități specifice de
Efectele scontate
îmbunătățirea calității
Crt.
1.

Evaluarea eficienței și
calității cursurilor de
formare prin verificarea
schimbărilor în stilul de

Diversificarea diferitor forme de lecții prn
implicarea și alternarea acestora cu
evitarea dominări unora. Cunoașterea și
aplicarea noilor metode și tehnici de lucru,
27

predare și a modului de
aplicare a modelelor și
tehnicilor însușite.

urmărirea tuturor canalelor
informaționale pentru acumularea de cât
mai attractive metode de lucru, cât și ușor
de asimilat.

2.

Realizarea modernizării
sistemului informatic .

Accesul tuturor cadrelor didactice și
elevilor la internet, îndrumarea corectă a
elevilor, dezvoltarea capacității de
utilizare a noilor tehnologii informaționale

3.

Organizarea de consultații
pentru elevii cu rezutate
slabe la învățătură.

Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor
și prevenirea efectului eșecului și
abandonului școlar. Comunicarea
monitorizării situațiilor școlare, cât și o
mai bună legătură cu părinții pentru
evitarea situațiilor de criză.

4.

Formarea, dezvoltarea și
exersarea competențelor
social civice, democratice
necesare tinerei generații
pentru participarea activă
la viața civică.

Cultivarea la elevi a spiritului civic și a
toleranței, implicarea acestora în viața
comunității locale cât și lărgirea sferei de
acțiune și cunoaștere la nivel rational și
republican.

5.

Realizarea de parteneriate
educaționale cu diferite
școli și instituții.

Schimb de experiență între școli,
relaționarea dintre elevi și cadre didactice
din alte unități de învățământ

6.

Stabilirea unui parteneriat
școală-părinți.

Cunoașterea problematicii școlii și
implicarea reală a părinților în
îmbunătățirea procesului constructiveducativ.

7.

Eficientizarea calității
procesului educațional

De intensificat lucrul cu cadrele didactice
pentru a spori responsabilitatea fiecăruia
Atribuirea mai multor obligațiuni șefilor de
catedre
Implicarea membrilor de catedre în
controalele personale tematice
Organizarea mai multor seminare,
conferințe, traininguri cu scopul de a
corela activitatea tutoror catedrelor prin
schimbul de expriențe și idei.
Eficientizarea strategiilor didactice folosite
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în predare, evaluare, astfel ca proces
educațional să deină unul volitiv nu forțat
de împrejurări.

8

Eficientizarea procesului de
atestare

De a spori responsabilitatea fiecărui
profesor pentru completarea
documentației procesului de atestare

b. PLANIFICARE OPERAȚ IONALĂ
OPȚ IUNI TACTICE
1.Respectarea cadrului legislativ
Criterii, parametri
1

Direcţie
prioritară:

2

Obiective
strategice:

3

Sarcini de
program
Metode de
realizare
Termeni
Responsabili
În parteneriat

4
5
6
7

Indicatori
Aplicarea fermă a legislaţiei şcolare de către întreg personalul liceului în
vederea ameliorării stării de disciplină şi a competenţelor elevilor şi
promovarea unui spirit civic în liceu şi în afara lui.
1. Democratizarea sistemului managerial şi reorganizarea sistemului de
conducere.
2. Aplicarea, în toate eşantioanele, a managementului schimbării în contextul
şcolii prietenoase copilului:
- crearea condiţiilor egale în instruire pentru toţi elevii;
- promovarea unei instruiri şi educaţii centrate pe elev;
- oferirea şanselor egale pentru incluziune socială a elevilor dotaţi, cît şi a
celor cu un nivel sub mediu de dezvoltare.
Organizarea funcţionării instituţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Elaborarea şi studierea Regulamentului intern, şi Statutul instituţiei
Permanent
Directorul instituţiei şi Administraţia
Comitetul sindical de ramură din instituţie, ș efii catedrelor metodice

Nr.
crt.

Sarcini de
program

Metode de realizare

Termeni

Responsabili

În parteneriat
cu

1

Organizarea
funcţionării
instituţiei în
conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Garantarea
funcţionalităţii
instituţiei în baza
Legislaţiei în vigoare

Regulamentul intern,
Statutul liceului

Permanent

Directorul
instituţiei
Administraţia

Comitetul
sindical de
ramură din
instituţie

Constituţia RM
Codul educaț ie
Codul muncii al RM
Regulamentul intern,
Statutul liceului
Mese rotunde, şedinţe

Permanent

Directorul
instituţiei
Administraţia

Secţia cadre a
DE

La necesitate

Directorul

Comitetul

2

3

Dezbaterea publică
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4

5

6

7

8

9

10

11

a tuturor actelor
normative care
asigură
funcţionalitatea
instituţiei
Implementarea
Curriculumului
modernizat la
disciplinele şcolare.
Alcătuirea
programelor de
activitate strategică
şi tactică în
conformitatea cu
normele legale
stabilite de
constituţie, Codul
educaț iei,Codul
muncii,
Regulamentul
intern de
funcţionare a
liceului, alte acte
normative.
Planificarea
activităţii
segmentelor şcolare
în conformitate cu
regulamentele în
vigoare.
Respectarea
Legislaţiei la
tarifierea cadrelor
didactice, acordarea
facilităţilor,
concediilor etc.
Încheierea şi
desfacerea
contractelor
colective de muncă
în conformitate cu
prevederile Codului
Muncii
Protecţia datelor
personale ale
angajaţilor
Crearea condiţiilor
necesare pentru
protecţia muncii
angajaţilor

operative
Cons.administraț ie

Menţinerea unui
climat psihologic

instituţiei
Administraţia

sindical de
ramură din
instituţie
Specialiştii DE
Specialiș tii
Centrului
Metodic al DE
Specialiştii DE
Comitetul
sindical de
ramură din
instituţie
Specialiştii
DE, Şeful
Direcţiei
finanţe a DE

Activităţi educaţionale şi
metodice

Permanent

Administraţia

Proiecte de activitate
Regulamentele de
funcţionare a liceului,
alte acte normative

La început de
an şcolar

Administraţia

Proiecte de activitate

La fiecare
început de an
şcolar

Administraţia

Şefii
Catedrelor
metodice.

Acte normative

Permanent

Directorul
instituţiei
Administraţia

Comitetul
sindical de
ramură din
instituţie

Acte normative

La început de
an

Directorul,
comitetul
sindical

Comitetul
sindical de
ramură din
instituţie

Regulamente

Permanent

Directorul
instituţiei

Regulamente,
Ordine

Permanent

Directorul
instituţiei

Comitetul
sindical de
ramură din
instituţie

Mese rotunde, seminare,
ș edinţe operative

Permanent

Directorul
instituţiei

Comitetul
sindical de
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Administraţia

favorabil bunei
funcţionări şi
soluţionarea
calitativă a
conflictelor
colective de muncă.

ramură din
instituţie
Psihologul
şcolar

2.Dezvoltarea curriculară
Direcţie prioritară:
Creşterea calităţii şi modernizarea procesului de învăţământ prin:
- creşterea sensibilă a exigenţei de către toate cadrele didactice la toate disciplinele / modulele,
- aplicarea metodelor de învăţare centrate pe elev şi bazate pe dobîndirea de competenţe,
- diversificarea instrumentelor de evaluare şi standardizarea acestora,
- translatarea învăţării de acasă la şcoală,
- transformarea învăţării teoretice în învăţare practică,
- extinderea învăţării de la sistemul formal către sistemul, informal şi nonformal (excursii tematice,
vizite de lucru, vizionare de filme, parteneriate cu agenţi economici şi ONG-uri, activităţi în
cluburi şi cercuri).
Obiective strategice:
Modernizarea lucrului metodic în scopul racordării activităţii metodice la criteriile de
formare ale unei instruiri inovative.

Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

Sarcini de program
Crearea şi asigurarea condiţiilor
de implementare a
Curriculumului modernizat la
disciplinele de studii, a
curriculumului la solicitare şi a
manualelor şcolare.
Organizarea completării
bibliotecii, fondului de carte cu
literatură artistică şi metodică
Elaborarea planurilor de activitate
a tuturor structurilor manageriale
ale instituţiei
Elaborarea sistemelor de analiză a
planurilor de dezvoltate a
disciplinelor
Elaborarea planurilor individuale
orientate spre optimizarea
procesului instructiv
Elaborarea planurilor orelor
opţionale

Centrarea demersurilor didactice
pe formarea şi dezvoltarea
competenţelor specifice la elevi,
necesare pentru studiile liceale şi
profesionale

Metode de
realizare
Activităţi
didactice şi
metodice

Termeni

Responsabili
2016-2017 Echipa
managerială

În parteneriat cu

Procurare de
carte
Donaţii
Şedinţe de
lucru

Sistematic

Directorul
Bibliotecara

Asociaţia de
părinţi

La început
de an
şcolar
Sistematic

Echipa
managerială

Şefii de catedre,
şefii secţiilor
metodice
Cadrele didactice

La început
de an
şcolar
La fiecare
început de
an

Cadrele
didactice

Ghiduri de
analiză
Program de
autoinstruire
Programe de
activitate
Proiecte de
lungă durată
Activităţi
didactice şi
metodice

Grupul de
creaţie

Centrul Metodic
al DE

Cadrele
didactice

2016-2017 Administraț i
a, cadrele
didactice

Catedrele
metodice,
Asociaţia de
părinţi
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8

9

10

11

12
13

13
14

15

16

17
18

19

Asigurarea transferului de
cunoştinţe şi a
transdisciplinarităţii la toate
treptele de şcolarizare.
Asigurarea unei evaluări de
calitate, axată pe stabilirea
nivelului de dezvoltare a
competenţelor.
Reorganizarea sistemului de
management al concursurilor
şcolare, conferinţe ştiinţifice,
competiţii etc.
Dotarea cabinetelor şi
laboratoarelor cu materiale şi
utilage:
Biologie – 8,6 mii lei – 2017
Cimie – 10 mii lei - 2018
Fizică – 15 mii lei - 2019
Respectarea cerinţelor unice faţă
de cabinete, laboratoare
Procurarea şi amenajarea unui
cabinet de informatică cu PC de
ultimă oră şi conectarea în reţea
internă şi externă în sumă de 250
mii lei.
Monitorizarea calităţii utilizării
cabinetelor şi laboratoarelor
Modernizarea managementului
lucrului ştiinţific al elevilor şi
profesorilor
Asigurarea calităţii controlului
intern, direcţionat spre
îmbunătăţirea instruirii
Dirijarea activităţilor metodică în
dependenţă de obiectivele
stabilite
Crearea bazei de date metodice
Organizarea schimbului eficient
de experienţă între cadrele
didactice din instituţie şi între
cadrele didactice din alte instituţii
din raion.
Stabilirea relaţiilor de colaborare
cu instituţiile din republică în
vederea participării în diferite
stagii de formare şi schimb de
experienţă

Planul de
activitate

Sistematic

Administraţia

Regulamente

Sistematic

Administraţia,
cadre
didactice

Regulamente de
desfăşurare

2016-2017 Grupul de
creaţie

Regulamente

Sistematic

Administraţia

Regulamente
Planul de
activitate

Sistematic
Anul 2018

Administraţia

Ghiduri

Administraţia

Regulamente

Sistematic
Sistematic

Note de
control

Sistematic

Administraţia

Program de
activitate

Sistematic

Consiliul
Metodic

Baze de
date
Program de
activitate

2017

Consiliul
Metodic
Consiliul
Metodic

Program de
activitate

Sistematic

Sistematic

Catedrele
metodice, Secţiile
metodice, cadrele
didactice

Catedrele
metodice, cadrele
didactice
Şpecialiştii DE
Şefii catedrelor
metodice, cadrele
didactice,
laboranţii

Administraţia

Consiliul
Metodic

Administraţia

Catedrele
metodice, cadrele
didactice
Şefii catedrelor
metodcie

Administraţiile
altor instituţii
Centrul metodic
al DE
Asociaţia de
părinţi şi de elevi

3.Evaluarea rezultatelor şcolare
Direcţii prioritare:
Creşterea calităţii şi modernizarea procesului de învăţământ prin:
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-

aplicarea metodelor de învăţare centrate pe elev şi bazate pe dobîndirea de competenţe,
diversificarea instrumentelor de evaluare şi standardizarea acestora,

Obiective strategice:
Aplicarea unui sistem modern, obiectiv ţi eficient de evaluare a performanţelor copiilor.
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

8

7

Sarcini de program
Evaluarea nivelului de
adaptare a elevilor din
clasa a X-a la cerinţe de
şcolaritate.
Constatarea nivelului
performanţelor elevilor
prin evaluarea iniţială la
disciplinele şcolare
Asigurarea păstrării
contingentuluii de elevi
deminuînd abandonul
şcolar asigurînd %
frecvenţei de 97% în 2016
cu tendinţa de creştere la
99% în 2021.
Asigurarea promovării
evaluării din partea ME,
DE şi de la administraţia
şcolii
Formarea abilităţilor de
susţinere a examenelor de
absolvire din cadrul
programului de simulare a
examenelor.
Constatarea nivelului de
performanţe ale elevilor
acumulate în cadrul
examenelor de absolvire .
Menţinerea procesului de
promovare a examenelor
de BAC a absolvenţilor
anului şcolar respectiv la
nivel de 96%în anul şcolar
2015-2016 cu tendinţa de
atinge valori maxime ,de
100% în anul 2021
Creşterea numărului de
elevi cu media de 8,00 şi
mai mare de la 13,2% în
anul şcolar 2015-2016
pînă la 20% în anul 2017
şi atingerea cotei de 25 %
în anul 2021.
Analiza randamentului
şcolar, al calităţii

Metode de
Termeni
realizare
Cercetare
La început
psihopedago de an
gică

Responsabili

În parteneriat cu

Directoriiadjuncţi,

Cercetare
Conform
psihopedago orarului
gică

Administraţia

Profesorii la
disciplinele şcolare
de bază, Psihologul,
AOP.
Cadrele didactice

Şedinţe de
lucru

Pe parcursul
anului de
studii

Administraţia

Profesorii la
disciplinele şcolare
de bază, Psihologul,
AO “ M. Eminescu”

Probe de
evaluare

Conform
orarului

Administraţia

Specialiştii DE, Şefii
catedrelor metodice,
cadree didactice

Şedinţe de
lucru

Conform
orarului

Administraţia

Şefii catedrelor
metodice, cadrele
didactice

Studiu
managerial

La fine de
fiecare
sesiune de
examen

Administraţia

Şefii catedrelor
metodice, cadrele
didactice

La fine de
fiecare
sesiune de
examen

Administraţia

Şefii catedrelor
metodice, cadrele
didactice

Şedinţe de
lucru

La finele
fiecarerui
semestru.

Administraţia

Şefii catedrelor
metodice, cadrele
didactice

Studiu
managerial

La fine de
an şcolar

Administraţia

Şefii catedrelor
metodice, cadrele

Şedinţe de
lucru
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procesului educaţional
reieşind din rezultatele
obţinute pe parcursul
anului şcolar

didactice,
Psihologul şcolar

a.Dezvoltarea resurselor umane,
dezvoltarea personalului didactic.
Direcţii prioritare:
Promovarea unei culturi organizaţionale adaptate specificului şi normelor instituţiei,
eficientizarea comunicării interpersonale
Obiective strategice :Gestionarea eficientă a resurselor umane
N r. Acţiuni
Metode de
Termeni de
Responsabili
În parteneriat cu
crt.
realizare
realizare
1
Crearea bazei de date Studiu sociologic Noiembrie
Adjuncţii
Şefii de catedre
despre salariaţi
metodice, secretara,
profesorii de
informatică
2
Asigurarea sarcinii
Tarificarea
Anual
Administraţia
Şefii catedrelor
didactice posibile
cadrelor
didactice, şeful
didactice
comitetului syndical
3
Asigurarea
Codul Educaţiei
funcţionalităţii
Regulamente de Sistematic
Administraţia
Şefii Catedrelor
Cabinetului metodic, activitate,
metodice,
încurajarea cadrelor
Motivarea .
universităţile
didactice pntru
pedagogice IŞE,
urmarea cursurilor de
Institutul de formare
masterat la
continuă a cadrelor.
disciplinele şcolareşi
managmentul
educaţional.
4
Asigurarea condiţiilor Planul de
Sistematic
Directorul-adjunct Şefii Catedrelor
pentru formarea
performare
pentru lucrul
metodice,
continuă, recalificare,
metodic
Şeful comitetului
studii prin
sindical
corespondenţă a
cadrelor didactice.
5
Colaborarea cu
Mese rotunde
Sistematic
Administraţia,
Şeful comitetului
Comitetul sindical în
Comitetul sindical sindical DE
scopul respectării
Legislaţiei muncii.
6
Asigurarea
Planul de
La solicitare
Administraţia,
Şeful comitetului
personalului cu foi de asistenţă socială
Comitetul sindical sindical DE
tratament.
7
Angajarea
2017-2021
Administraţia
DE, universităţile
Micşorarea vărste
tinerilor
pedagogice din ţară,
medii a cadrelor
specialişti.
Comitetul Sindical.
didactice de la 50
ani în 2016, pînă la
47 ani în 2018 şi
tendinţade
diminuare pînă la
45 ani în 2021.
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8

9

Motivarea cadrelor
didactice la
aspirarea de grade
didactice, grad I, -5,
superior-4 cadre.
Amenajarea unei săli
de odihnă pentru
profesori cu alocarea
sumei de 30 mii lei.

Motivarea
personală

2017-2021

Administraţia

DE, Comitetul
Sindical.

2018

Administraţia

Asociaţia părinţilor,
Cadrele didactice

b. Formarea continuă a cadrelor didactice
Direcţii prioritare:
Creşterea calităţii şi modernizarea procesului de învăţămînt prin perfecţionarea măiestriei
pedagogie
Obiective strategice:
Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi asigurarea avansării în carieră.
Nr. Acţiuni
Metode de
Termeni de
Responsabili
În parteneriat cu
crt.
realizare
realizare
1
Confor planuluii
Sistematic
Administraţia
Şeful Cabinetului
Asigurarea
metodic al DE,
participării cadrelor liceului.
cadrele didactice
didactice în stagii de
formare continuă. A
prevedea anual în
bugetul liceului 25
mii lei pentru
formarea continuă a
cadrelor didactice la
centrele IŞE, USP
“A. Russo”, UP “ I.
Creangă” , IP din
Tiraspol cu sediul în
Chişinău.
2
Organizarea şi
Seminare
Sistematic
Administraţia
Centrul metodic al
desfăşurarea
Traininguri
DE,
activităţilor de
Mese rotunde
IŞE, etc.
formare a cadrelor
Ore publice
didactice.
Întruniri metodice
Şedinţe
3
Studierea şi
Studierea
Sistematic
Administraţia
Centrul metodic al
desiminarea
documentaţiei
DE,
experienţei avansate a Seminare
Catedrele
cadrelor didactice în
Traininguri
metodice
liceu şi raion.
Publicaţii în presă
Ore publice
4
Organizarea şi
Elaborarea
Sistematic
Directorii –
Şefii catedrelor
desfăşurarea
programelor
adjuncţi
metodice,
activităţilor instructiv- individuale de
profesorii-monitori
metodice pentru
formare
profesorii debutanţi
5
Instruirea profesorilor Seminare
Conform
Directorul
Şefii catedrelor
în domeniul aplicării
Traininguri
programului de liceului
metodice,
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tehnicilor
informaţionale

Cursuri de
formare

activitate al DE
şi al liceului

profesoriiformatori

a. Dezvoltarea personalului de elevi
Direcţii prioritare:
Promovarea unei culturi organizaţionale adaptate specificului şi normelor instituţiei,
eficientizarea comunicării interpersonale
Obiective strategice:Gestionarea eficientă a resurselor umane la nivel de contingent de elevi
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

6

7

Acţiuni
Promovarea culturii
organizaţionale a
liceului.
Creşterea
numărului de elevi
pînă la 230 în anul
2018 faţă de 203 în
anul 2016, cu
păstrarea anuală a
contingentuluii de
elevi.
Organizarea şi
desfăşurarea
acţiunilor de
pregătire a elevilor
pentru concursurile
şcolare
Organizarea şi
desfăşurarea
concursurilor şcolare
la nivel de liceu,
raion, ţară din
perspectiva
valorificării
potenţialului elevilor
Promovarea
elevilor cu
performanţe
şcolare premierea
învingătorilor din
contul SRL
“Gilibert”cu suma
anuală de 4 mii lei
Organizarea
acţiunilor de caritate
pentru elevii din
familii nefavorabile.
Desfăşurarea
activităţilor de

Metode de
realizare
Mese rotunde

Termeni de
realizare
Sistematic

Responsabili

Mese rotunde

Sistematic

Administraţia,

În parteneriat cu

Administraţia,

Şefii catedrelor metodice,
cadrele didactice
Meditaţii

Sistematic

Administraţia,

Teste
Conferinţe

Conform
orarului

Administraţia,
profesorii

Panou de onoare
Publicaţii
periodice
Foi volante

Permanent

Administraţia

Acţiuni de
caritate

Conform
programului de
activitate

Administraţia,

Asociaţia de părinţi,
Profesorii

Ziua uşilor
deschise, pagini

Sistematic

Administraţia

Asociaţia de părinţi,
Profesorii
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8

9

10

11

12

13

informare a
părinţilor despre
procesul educaţional
şi performanţele
elevilor.
Asigurarea
condiţiilor de
funcţionare a
organelor de
autoconducere ale
elevilor.
Desfăşurarea
activităţilor de
promovare a
modului sănătos de
viaţă.
Organizarea
activităţilor
instructive destinate
elevilor cu potenţial
intelectual scăzut
(nereuşită şcolară).
Asigurarea
funcţionării
cercurilor şi secţiilor
sportive solicitate de
elevi.
Asigurarea accesului
la informaţie prin
intermediul
internetului, a
bibliotecii
performante.
Motivarea elevilor
pentru participarea la
competiţii şi
concursuri prin
aplicarea unui
spectru larg de
tehnici de
remunerare.
Menţinerea
instituirii burselor
semestreale pentru
elevii eminenţi şi
şîfii de promoţie
din contul AO “M.
Eminescu” cu suma
anuală de 5,5 mii
lei anual.

în internet
site-ul Liceului

Ziua
autoconducerii

Sistematic

Administraţia

Asociaţia de elevi,
Diriginţii

Concursuri,
competiţii

Conform
programului de
activitate

Administraţia

Asociaţia de elevi,
cadrele didactice,
diriginţii

Consultaţii
individuale

Sistematic

Administraţia

Cadrele didactice,
diriginţii,

Secţii sportive,
cercuri

Sistematic

Administraţia

Cadrele didactice

Saitul liceului

Sistematic

Administraţia

Profesorii de
informatică,
secretara, diriginţii

Foi volante,
panou
excursii

Sistematic

Administraţia

Şefii catedrelor
metodice, Cadrele
didactice
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b. Reevaluarea Culturii organizaţionale a liceului

Acț iuni
1 Actualizarea
paginii web a
institutiei, informarea
celor interesaț i prin
accesarea acesteia.
Alocarea anuală a
sumei de 10 mii lei.

2 Dezvoltarea unei
relaț ii transparente cu
mass-media pentru
popularizarea
realizarilor/performant.

3 Prezenț a activă si
continuă a
Directorului în media
locală.
4 Obţinerea unor
rezultate
performante la
olimpiade,
concursuri şcolare
raionale, naţionale,
internaţionale

Reglementarea
normativa a
activitatii
Proiectul de
dezvoltare a
liceului
Raportul
asupra stării
învătamîntului
Programele
manageriale

Termen

Indicato
ri

SeptembrieDirector;
Decembrie
Director 2016
adjunct;
IanuarieMartie
2017

Raportul
asupra stării
învăț ămîntului,
raport de analiză
a activităț ilor
pe sem.I,
Anul
programe
ș colar
educaț ionale
Raportul
anual de
evaluare internă
a calităţii
Articole din
presa locala.
Permanent
Raportul
asupra starii
invatamantului
Programele
manageriale
Graficul
olimpiadelor si
concursurilor
scolare.
Metodologii si
regulamente ale
concursurilor /

Responsabilitati

Permanent

Elevii,
profesorii,
părinț ii, cei
interesaț i

profesori de
informatică.

Cît mai
multe
Director;
apariț ii
Director- adjunct pozitive
in massmedia

Director

Director;
Director adjunct;
Responsabili
comisii metodice

Beneficiari

Elevii, părinț ii,
profesorii,
invatatori

Cat mai
Elevii, corpul
multe
profesoral,
aparitii in
parintii
media

Elevi, profesori,
parinti

olimpiadelor.
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Oraganizarea şi
delasarea echipei
mobile a liceului în
instituşîţiile de
învăţămînt din raion.
Alocarea sumei de 1,2
mii lei

Realizarea unor
parteneriate eficiente
cu reprezentantii
comunitatii locale,
parteneriate nationale

Protocoale de
colaborare
Proiecte de
parteneriat local,
naţional,
Permanent

Cît mai
multe si
eficiente
parteneriat
Director;
e locale si
Director adjunct;
nationale;
Coordonator
cel putin
proiecte,
2-3
programe.
proiecte
de
parteneriat
european

Elevii,
profesorii,
invatatorii,
parintii

e.Instruirea şi educarea contingentului de părinţi
Direcţii prioritare:
Promovarea unei culturi organizaţionale adaptate specificului şi normelor instituţiei,
eficientizarea comunicării şi a parteneriatului.
Obiective strategice:Crearea unui sistem managerial modern, axat pe relaţii deschise de
parteneriat.
Nr. Acţiuni
crt.
1
Reorganizarea Asociaţiei
obşteşti a părinţilor.

Metode de
realizare
Adunări
generale

Termeni de
realizare
Noiembriedecembrie
2016

2

Şedinţe,
activităţi

Sistematic

Dări de
seamă,
panouri

Sistematic

3

Asigurarea
funcţionalităţii
Asociaţiei obşteşti a
părinţilor.
Asigurarea transparenţei
activităţii Asociaţiilor de
părinţi în gestionarea

În parteneriat
cu
Preşedintele
Asociaţiile de
comitetului de păriinţi
părinţi,
Directorul
Preşedintele
comitetului de
părinţi
Responsabili

Preşedintele
comitetului de
părinţi
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4

5

6

7

8

fondurilor.
Conlucrarea activă cu
Asociaţia de părinţi prin
implicarea părinţilor în
activităţile educaţionale.
Instruire a părinţilor în
vederea implementării
programelor
educaţionale şcoala
prietenoasă elevilor.
Participare comună în
proiecte de dezvoltare a
instituţiei.
Atragerea familiei cu
statut de tutelă în
activităţi de colaborare.
Susţinerea socială şi
materială a familiilor
socialmente vulnerabile.

informative
Proiecte

Sistematic

Administraţia,
diriginţii

Seminare,
traininguri

Decembrie
2016-martie
2017

Administraţia, Preşedinţii
asociaţiilor de
părinţi,
Diriginţii

Proiecte

Sistematic

Administraţia, Asiciaţiile de
diriginţii
părinţi

Proiecte

Sistematic

Proiecte
sociale

Sistematic

Administraţia

4.Managementul resurselor umane şi materiale din perspective şcolii prietenoase copilului
Direcţii prioritare:
 Aplicarea fermă a legislaţiei şcolare de către întreg personalul liceului în vederea ameliorări stării
de disciplină şi a comportamentelor elevilor şi promovarea unui spirit civic în şcoală şi în afara
ei.
 Diversificarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii şcolii în comunitate în vederea
atragerii elevilor capabili de performanţă şi cu potenţial intelectual ridicat.
Obiective strategice:
1. Aplicarea, în toate eşantioanele, a managementului schimbării în contextul şcolii prietenoase
copilului:
- crearea condiţiilor egale în instruire pentru toţi elevii ;
- promovarea unei instruiri şi educaţii centrate pe elev;
- oferirea şanselor egale pentru incluziune socială a elevilor dotaţi, cît şi a celor cu un nivel
sub mediu de dezvoltare.
2. Acordarea consilierii metodice părinţilor, diriginţilor în contextul şcolii prietenoase copilului.
Nr.
crt.
1

2

3

Obiective
Atragerea în activitatea
educaţională a copiilor din
familii socialmente
vulnerabile.
Organizarea activităţilor
educaţionale, sportive,
culturale axate pe
parteneriatul şcoală-familecomunitate, profesor-elevpărinte.
Organizarea unui
parteneriat viabil cu
instituţiile educaţionale

Metode de
realizare
Prin
proiecte

Termeni

Responsabili

În parteneriat cu

Permanent

Administraţia

Psihologul,
diriginţii, Asociaţia
de părinţi

Competiţii
sportive,
activităţi
culturale

Permanent

Administraţia

Cadrele didactice,
diriginţii, Asociaţia
de părinţi

Participare
în proiecte,
stagii,

2016-2021

Administraţia

Diriginţii, Consiliul
elevilor
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4

externe, LT “I. Creangă”
din Chişinău, LT “Ion
Vatamanu” din Stăşeni,
LT “M. Eminescu “ din
Drochia.Alocarea sumei
de 10 mii lei.
Promovarea pe toate căile a
performanţelor elevilor.

5

Implicarea elevilor în
activităţi de manageriere a
instituţiei şcolare.

6

Participarea cadrelor
didactice la stagii de
formare în problemă.
Crearea şanselor egale
doritorilor de a studia.

7

8

9
10

Şcolarizarea părinţilor în
problema creării mediului
prietenos copilului.
Crearea unui grup de
conciliere.
Amenajarea standurilor de
informare şi şcolarizare

traininguri

Panouri de
onoare,
excursii,
publicaţii
periodice
Proiecte de
autoconduce
re, acţiuni
de
binefacere
Stagii de
formare

Permanent

Administraţia

Diriginţii

Permanent

Administraţia

Asociaţia de elevi

Conform
orarului

Administraţia

Catedra diriginţilor

Sondaje,
activităţi de
parteneriat
Stagii de
formare

Permanent

Administraţia

diriginţii, cadrele
didactice

Permanent

Administraţia

Psihologul,
Asociaţia de părinţi

2018

Administraţia

Anual

Administraţia

Asociaţia de elevi
şi de părinţi
Consiliul elevilor

5.Dezvoltarea relaţiilor comunitare
Direcţii prioritare:
Diversificarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii şcolii în raion.
Obiective strategice:Aplicarea şi abordarea în practica pedagogică a noilor orientări în
învăţămîntul formativ.
Nr.
Sarcini de program
Metode de
Termeni
Responsabili
În
crt.
realizare
parteneriat
cu
1
Colaborarea permanentă
Proiecte
Permanent
Administraţia
APL
cu Consiliul Primăriei ș i
Consiliul Raional.
2

Colaborarea cu agenţii
economici din teritoriu.

Proiecte

Permanent

Administraţia

3

Colaborarea cu AO „M.
Eminescu”

Permanent

Administraţia

4

Colaborarea cu ONG-urile
din teritoriu.

Proiecte
Plan de
activităţi
Proiecte

Permanent

Administraţia

ONG

5

Promovarea unui sistem

Informaţii

Permanent

Administraţia

Mass-media

Agenţi
economici,
sponsori
Asociaţia de
părinţi
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6

eficient de colaborare cu
mass-media.
Participarea în programul
Reţelei de şcoli inovative.

Proiecte

Permanent

Administraţia

Administraţia
şcolilor din
proiect

5.Dezvoltarea bazei tehnico-materiale
Direcţii prioritare:
Promovarea unei culturi organizaţionale adaptată specificului şi normelor instituţiei
Obiective strategice:
Gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale.
Păstrarea şi utilizarea raţională a resurselor materiale.
Nr
crt.
1

2

3

4

5

7

Obiective
Alocarea anuală a
sumei de 25 mii lei
pentru reparaţia
curentă a clădirei
liceului, 6,5 mii lei a
săli de sport, 18,3 mii
lei la căminul liceului.
Amenajarea şi
modernizarea continuă
a cabinetului metodic
al liceului.
Reparaţia curentă a
sălilor de clasă
Schimbarea treptată a
mobilierului şcolar
învechit.
Proiectarea şi
consrtuirea blocului
sanitar în incinta
liceului conform
cerinţelor sanitare cu
alocarea a 350 mii lei.
Elaborarea
proiectului şi
desfăşurarea
reparaţiei capitale a
podelei din sala de
sport şi acoperirea cu
material special
destinat orelor de ed.
fizică.suma de 650 mii
lei

Metode de
realizare
Procurarea
materialelor

Termen de
realizare
Pe timpul
verii

Procurarea
materialelor

Sistematic

Contract

Anual

Responsabili

În parteneriat cu

Administraţia

Asociaţia
de părinţi.

Administraţia

Asociaţia
de părinţi, sponsori

Administraţia

Administraţia
Din bugetul
instituț iei

2016-2021
2019

Administraţia

Asociaţia de părinţi,
sponsori
APL

Administraţia

Asociaţia de părinţi,
sponsori
APL
Donaţii

Buget local

Buget
liceuui,
bugetul
raional,
bugetul
Federaţiei
de baschet
din RM

2018
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8

9

10

11

Atragerea resurselor
financiare prin
implementarea
proiectelor de nivel
naţional şi local
Proiectarea şi
schimbarea
acoperişului
căminului
liceului.Suma 550 mii
lei
Procurarea tablei
interactive cu alocarea
sumei de 50 mii lei
Stabilirea relaţiilor cu
APL în vederea
participării instituţiei la
proiecte sociale.

Administraţia

Prin
parteneriat
cu fundaţia
de părinţi

Permanent

Prin
parteneriat
cu AO “M.
Eminescu”

În vacanţa de
vară
Administraţia

Prin
2018
parteneria
cu AO “ M.
Eminescu
Contracte de 2016-2021
parteneriat

Asociaţia de părinţi,
sponsori
APL

Asociaţia de părinţi,
sponsori
APL

Administraţia

6.Atragerea resurselor materiale
Direcţii prioritare:
Promovarea unei culturi organizaţionale adaptată specificului şi normelor instituţiei
Obiective strategice:
Gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale.
Păstrarea şi utilizarea raţională a resurselor materiale

Nr
crt.
1

2

3

Obiective
Atragerea resurselor
financiare
extrabugetare.

Colaborarea cu AO “M.
Eminescu” în vederea
reparaţiei edificiului
liceului.
Participarea în diverse
proiecte de colaborare
cu instituţiile din oraş.

Metode de
realizare
Stabilirea
relaţiilor de
parteneriat
cu diferite
instituţiile
din zonă
Din ajutorul
acordat de
părinţi

Termen de
realizare

Responsabili

În parteneriat cu

Administraţia

Asociaţia de elevi, Asociaţia
de părinţi sponsori,
agenţi economici

Administraţia

Asociaţia de elevi,Asociaţia
de părinţi

Sistematic

Pe parcurs

Participarea
în proiecte

Sistematic

Administraţia

Sponsori,
agenţi economici

4

Participarea în proiecte.

Participarea
în proiecte

Sistematic

Administraţia

ONG-uri

5

Atragerea resurselor
financiare prin
implementarea
proiectelor de nivel
naţional şi local.

Participarea
în proiecte

Permanent

Administraţia

Asociaţia de elevi, Asociaţia
de părinţi sponsori,
agenţi economici
ONG-uri
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7.Activitatea de păstrarea fondului de carte
Direcţii prioritare:
Promovarea unei culturi organizaţionale adaptată specificului şi normelor instituţiei
Obiective strategice:
Promovarea valorii cărţii în rîndul elevilor
N
Activităţi
Metode de
Termeni
Responsabili
În parteneriat cu
r.
realizare
c
rt
.
1 Inventarierea
Act de
2016-17
Directorul
Şeful bibliotecii
inventariediriginţii, Asociaţia de elevi
fondului de carte.
re
Fondul de manuale
a fost de 13496 în
2016, 14131- în 2017
şi menţinerea
creşterii anuale cu
5,5% pînă în 2021.
2 Procuraea
ParticipaPermanent
Directorul,
Asociaţia de elevi, de părinț i,
rea în
ș eful bibliotecii sponsori
sistematică a
fondului de carte în proiecte
2017 în sumă de 88,2
mii lei şi păstrarea
ratei de creştere
anuale cu 7,3%pînă
în 2021.
3 Crearea condiţiilor de Evaluare
Permanent
Directorul
Şeful bibliotecii
păstrare a fondului de sistematică
carte
4 Aprovizionarea
La început
Directorul
Şeful bibliotecii,
tuturor elevilor cu
de fiecare
diriginţii
manuale şcolare.
an
5 Evaluarea stării
Evaluare
Conform
Directorul
păstrării manualelor
sistematică
orarului
Şeful bibliotecii
şcolare.
Afişarea
rezultatelor

8 .Respectarea regimului de sănătate, siguranţă şi protecţie
Direcţii prioritare:
Promovarea unei culturi organizaţionale adaptată specificului şi normelor instituţiei
Obiective strategice:
Protejarea vieţii şi sănătăţii angajaţilor şi elevilor.
Nr.
Activităţi
Metode de
Termeni
Responsabili
crt.
realizare

În parteneriat cu
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1

2
3

4

5
6

7

8

9

Informarea Corpului
didactic, extradidactic
şi a elevilor cu regulile
de securitate în localul
şcolii, sălilor de clasă,
laboratoarelor de
chimie, fizică,
informatică, sală de
sport,cămin.
Crearea formaţiunilor
de protecţie civilă
Desfăşurarea
instructajului referitor
la protecţia muncii cu
lucrătorii angajaţi
recent la serviciu şi a
instructajului anual cu
ceilalţi angajaţi
Menţinerea în ordine a
mijloacelor
antiincendiare şi
familiarizarea
lucrătorilor şcolii cu
mecanismele utilizării
lor
Elaborarea şi afişarea
schemelor de evacuare
Crearea condiţiilor
optime de activitate în
unitatea de învăţămînt
Crearea comisiei de
profilaxie şi asigurarea
funcţionării ei
Reducerea morbidităţi
elevilor de la 136cazuri
în anul 2015-2016, la
85 în anul 2016-2017 şi
păstrarea tendinţei de
scăderii cu 10 % pînă în
2021.

Instructaje,
Ore
educative

Sistematic

Directorul,
directorul adjunct,

Cadrele didactice,
Preşedintele
Comitetului sindical

Elaborarea
ordinului
Instrucţiuni

Sistematic

Directorul

Consiliul elevilor

Sistematic

Directorul adjunct pentru
gospodărie

Cadrele didactice

Sistematic

Directorul adjunct
pentru gospodărie

Echipa de intervenţie

Sistematic

Directorul adjunct
pentru gospodărie
Directorul

Elaborarea
ordinului
ș edinţe
Promovarea
modului
săntos de
viaţă.
Îmbunătăţir
ea
condiţiilor
de
alimentare,
trai
Promovarea
Micşorarea
modului
numărului de ore
săntos de
absentate pe caz de
viaţă.
boală de la 4276 în
Îmbunătăţir
anul 2015-2016, pînă
la 3840 în 2016-2017 şi ea
condiţiilor
păstraea tendinţei de
de
micşorare.
alimentare,
trai

Sistematic

Sistematic

Sistematic

Sistematic

Directoruladjunct pentru
educaţie
Sisitenta
medicală

Echipa de intervenţie

Diriginţii de clase
Asistenta
medicală

Comitetul părintesc al
liceului
Centru de sănătate
pentru adolescenţi.

Cadrele didactice
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11

Asigurarea
alimentaţiei elevilor
cazaţi în cămin din
mijloace speciale,
creşterea sumei zilnice
dela 9 lei, pînă la17 lei
în 2017.
Sporirea numărului
de copii care se
alimentează din
mijloace speciale de la
30 % în anul 2016
pînă la 40% în anul
2017, cu o creştere
anuală de 10 %pînă în
2021.
Realizarea cursului de
protecţie civilă şi
securităţii circulaţiei
rutiere în cadrul orelor
de dirigenţie.

Decizia
Consiliului
rational şi a
CA a
Liceului

2017

Administraţia

Decizia
Consiliului
rational şi a
CA a
Liceului

2017

Administraţia

Programul
Protecţiei
Civile.

Sistematic

Comitetul părintesc al
liceului

Comitetul părintesc al
liceului

Directorul adjunct pentru
educaţie

Agenţia de stări
excepţionale

VIII. ANALIZA COSTURILOR. SURSE DE FINANŢARE
Implementarea prezentului program de activităţi manageriale solicită implicarea echilibrată,
echitabilă şi motivată a tuturor factorilor educaţionali.
De menț ionat eficienț a reformei de gestionare autonomă a resurselor financiare ce
permite de a finanț a din bugetul liceului diferite proiecte .
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În procesul de implementare a lui sunt necesare cheltuieli materiale minimale, cheltuieli care pot fi
racordate la posibilităţile materiale ale Asociaţiei de părinţi, ale implementării tuturor proiectelor de
parteneriat deschis cu agenţi economici şi ONG-uri.
Considerăm necesare sursele de finanţare interne: participarea în activităţi culturale, artistice,
proiecte de caritate, participări în proiecte comune cu agenţi economici şi asociaţia de părinţi; şi externe:
participarea în proiecte cu agenţi economici, sponsorizări şi surse parvenite din bugetul APL.
Estimarea cheltuielilor şi a surselor de finanţare trebuie să fie preocuparea principală a
administraţiei. Transparenţa cheltuielilor trebuie să fie garantul relaţiilor sincere dintre părţile
implicate în proiecte.
Administraţia îşi va asuma obligaţiunea de a alcătui devize de cheltuieli reale şi optime pentru
părţi, fapt ce va garanta seriozitatea conlucrării dintre părţi.
Etape şi termene de implementare:
Bugetul anual al liceului calculat prin formula cost per eleveste de 3,2 milioane lei. Odată cu sporirea
numărului de elevi planificaţi în anul 2018 bugetul anual va atinge suma de 3,9 milioane lei.
Suma totală a bugetului liceului pe parcursul perioadei 2017-2021 va atinge valoare de 18,1 milioane lei.
Din surse speciale bugetul liceului se va mări cu 178 mii lei.
Din contul AO” M. Eminescu” pe perioada gestionării bugetului liceului vafi suplimentat cu 105 mii
lei.
Din sponsorizări SRL „Gilibert” în buget va fi alocată o sumă de 100 mii lei.
Din fondul Consiliului raional se va aloca suma de 1,2 milioane lei.
De la Federaţia Naţională de Baschet din RM şi proiecte sociale bugetul va creşte cu 980 mii lei.
Astfel bugetul pentru perioada 2017-2021 va atinge valoarea de 20 milioane 663 mii lei.
IX.Managementul implementării programului.
* Prin intermediul planului anual de activitate a liceului;
* Prin efectuarea totalurilor de activitate a liceuui, stipulate în raporturile anuale de activitate
ale liceului.
 Riscuri de implementare:
 Lipsa mijloacelor financiare;
 Scimbarea politicilor;
 Schimbarea teritorial – administrativă;

ALTUL!!!!!!
VI. Acţiuni şi orientări strategice
Către anul 2020 liceul va oferi educaţie de calitate , relavantă pentru societate şi economia
raionului , în condiţii de eficienţă economică.
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Viziunea stategică a liceului reese din viziunea strategică , formulată în ,,Strategia de dezvoltare a
educaţiei pentru anii 2014 – 2020 ,,Educaţia 2020”, care fiind raportată la realităţile şi perspectivele de
dezvoltare ale liceului ar cuprinde următoarele direcţii :
 Funcţionarea în liceu a unui proces educaţional relevant , axat pe cerinţele educaţionale ale
elevilor
 Existenţa unui sistem de evaluare axat pe măsurarea competenţelor relevante pentru viaţa
elevului ;
 Cadre didactice capabile să proiecteze procesul de învăţare axat pe necesităţile educaţionale
individuale ale elevilor ;
 Administraţia liceului , capabilă să promoveze succesul tuturor elevilor;
 Transpunerea în practica cotidiană a standartelor de calitate ;
 Un mediu educaţional prietenos copilului ;
 O infrastructură ce corespunde cerinţelor educaţionale moderne ;
 Parteneriate sociale durabile cu agenţi economici , axate pe beneficii comune , pe un termen
lung ;
 Exstenţa unei noi formule de salarizare a cadrelor didactice în dependenţă de aportul concret pe
care fiecare din ei îl va aduce la atingerea obiectivelor strategice , concretizate pentru fiecare an
de studii aparte;
 Strategia de dezvoltare a liceului , obiectivele ce urmează a fi atinse la anumite etape ale
dezvoltări liceului

urmează a fi revăzute în dependenţă de factorii sociali , economici ,

cerinţelor procesului educaţional la anumite etape de dezvoltare a societăţii .
VI. 2 Obiectivul general al dezvoltări liceului coincide cu cel al dezvoltării învăţământului la
nivel de raion : dezvoltarea din perspectiva accesului , relevanţei, calităţii în conformitate cu
direcţiile strategice prevăzute de strategia ,, Educaţia -2020”axate la particularităţile/ necesităţile
social – economice,demografice şi educaţionale la nivel local .

VI.3 Componentele sistemului de îvăţămînt .
Componenta resurse umane :
Nr.
crt

Obiective
specifice

Activităţi/ acţiuni
prioritare
1.Frmarea continuă a cadrelor

Termen
de realizare/
rssponsabilităţi
2015-2020

Indicatori
de
prformanţă
Existenţa
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didactice din liceu şi acordarea de
asistenţă metodică .Elabora –
rea strategiei de perfecţionare a
cadrelor didactice la nivel de
liceu.

2.Instituirea relaţiilor de partenerat pedagogic,instituirea siste –
mului de mentorat pe nivele

2015-2020
Echipa
managerială

3.Creşterea rolului comisiilor
metodice

2015-2020
Echipa
managerială
comisiile
metodice

1.
Sporirea
atractivităţii
profesiei de
cadru
didactic şi
menţinerea în
liceuu
a
cadrelor
performante

Echipa
managerială

4.Instituirea unui sistem de
acordare a suplimentelor din
eonomiile formate pe parcursul
anului de studii , luîdu-se în con
sideraţie aportul fiecărui angajat.
5.Acumularea de fonduri extrabu
getare în scopul :
- premierii angajaţilor
liceului pentru rezultate
deosebite;
- premii onorifice cu
decernare anuală pentru
cele mai performante
cadre didactice ;
- încuraajarea şi susşinerea
tinerilor specialişti

Promovarea iniţiativei , acordarea de documente de recunoaştere –Diplome de excelenţă ,
Diplomă de merit (de exemplu
pentru salariaţii care au desfăşu
rat cele mai interesante acţiuni de
promovare a imaginii
liceului,precu şi pentru alte merite
) etc.

2015-2016
Echipa
mnagerială de
comun acord cu
Consiliile
Metodic şi
Administrativ
2015-2020
Echipa
managerială

planurilor de
perfecţionare
anuale a
cadrelor
didactice
Acorduri
de parteneriat,
plan de activitae al
mentorilor
Activităţi
riguros
planificate ale
comisiIlor metodice
Regulament
deacordare a
suplimentelor
luîdu-se în
consideraţie
aportul
fiecărui
angajat.
Încheere de
contracte
filantropice şi
de
sponsorizare
în scopul com
–
pletării fondului extrabugetar

Regulament
deacordare a
diplomelor
luîdu-se în
consideraţie
aportul
fiecărui
angajat

Sporirea
atracti-
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1.

vităţii
profesiei de
cadru
didactic
şimenţinerea în
liceuu
a
cadrelor
performante

6.Formarea cadrelor didactice în
domeniul educaţiei incluzive, a
activităţii cu copii cu cerinţe
educaţionale speciale

7.Asigurarea cadrelor didactice cu
suporturile didactice
respective,altor materiale necesare
în activitatea didactică

8.Evaluarea anuală a cadrelor
didactice şi acordarea asitenţei
metodice

9.Angajarea prin concurs a
cadrelor didactice
10.Organizarea şi petrecera zilei
Intrnaţionale a pedagogului
,reuniunilor de odihnă deschise
tuturor angajaţilor, pentru a da o
şansă în plus cunoaşterii reciproce
şi instituirii unor relaţii
interumane pozitive
11.Organizarea de activităţi/con
cursuri culturale/sportive ,excursii
, alte activităţi liceului în
coLaborare cu cadrele didactice
din alte licee / gimnazii etc. din
raion , republică.

2.

Dezvoltarea
competenţelor digitale ale
cadrelor
didactice

1.Instruirea cadrelor didactice în
scopl utilizării tehnologiilor
informaţionale şi comunicaţionale în corespundere cu
domeniile de competenţe digitale , stipulate în ,,Standarele de
competenţe digitale pentru
cadrele didactice din învăţămîntul general “ ale Ministerului

2015-2020
Echipa
Managerială,
Comisia multidisciplinară

2015-2020
Echipa
managerială

2015-2020
Echipa
managerială

2015-2020
Echipa
managerială

Cadre
didactice
formate

Asigurarea
cadrelor
didactice cu
suportiri
respective

Cadre
didactice
evaluate

Cadre
dactice
angajate

2015-2020
Echipa
managerială

Organizarea şi
petrecerea
măsurilor
preconizate

2015-2020
Echipa
managerială

Organizarea şi
petrecerea
măsurilor
preconizate

2015-2020
Echipa
managerială
Profesorul de
informatică

Cadre
didactice
instruite
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2. Folosirea tablelor interactive
din liceu în activităţile de
instruire şi comunicare din liceu.

2015-2020
Echipa
managerială
Profesorul de
informatică

Cadre
didactice
instruite

Componenta resurse curiculare

1.

Asigurarea
cu manuale
şi materiale
didactice

1. Asigurarea gratuită cu manuale
a elevilor din clasele
V-XII care provin din familii
socialmente vulnerabile

2015-2020

2. Dotarea cabinetelor didactice
cu echipamente şi materiale
diactice corespunzătoare

2015-2020

3.Asigurarea cu echipamente şi
materiale didactice a centrului de
resurse din liceu , îndeosebi
predestinate elevilor cu CES

2015-2020

4. Achiziţionarea pentru
biblioteca liceului a liteaturii
metodice, ştiinţifice , abonarea la
ediţii periodice pedagogice şi
artistce,etc .

2015-2020

100%
elevi ai
liceului ,care
provin din
familii socialmente vulnerabile
100 %
cabinete
amenajate şi
dotate
respectiv
Centru de
resurse
asigurat cu
echipamente şi materiale didactice
necesare
Asigurarea
bibliotecii cu
materialele
stipulate

Componenta resurse financiare

1.

Eficientizarea
finanţării
liceului

1.Identificarea surselor financiare
uplimentare pentru acoperirea
necesităţilor curente şi capitale
ale liceului

2015-2020
Managerul
liceului

Realizare
efectivă

2. Monitorizarea utilizării
eficiente a resurselor financiare
ale liceului

2015-2020
Managerul
liceului

Realizare
efectivă

3.Organizareaşi petrecerea la
timp a procedurlor de
achiziţionare a mărfurilor şi
materialelor didactice necesare
liceului

2015-2020
Managerul
liceului

Realizare
efectivă

4.Realizarea efectivă a
coponentei financiare raionale
5.Utilizarea eficientă a surselor
financiare predestinat Centrului
de resurse ale liceului

2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului

Realizare
efectivă
Realizare
efectivă
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Componenta resurse material-tehnice şi informaţionale
1.Asigurarea accesului la Internet
în toate cabinetele de studii,
procurarea computatoarelor în ele
2. Dotarea bibliotecii liceului cu
imprimantă , compiuter , legătură
Intrnet , proiector
3. Procurarea şi instalarea a trei
cabinete lingofonice – limbi
moderne , limba română şi limba
rusă .
4.Procurrea inventarului sportiv
pentru sala sportivă a liceului
5.Edificarea unei noi săli sportive

1.

Dotarea
liceului cu 6. Izolarea termică a blocului
echipamente central al liceului
moderne
7.Procurarea de mobilă pentru
cabinetele de studii
8. Procurarea de table interactive

9.Procurarea laboratoarelor
pentru cabinetele de fizică ,
chimie , biologie

10. Procurarea cabinetelor
multimedia
11.Reparaţii capitale ale cantinei
liceului , procuraea de utilaj
electrotehnic ( plită electrică ,
cuptor electric , frigider ) , şi
pentru utilizarea gazului natural (
plită cu 6
ochiuri pentru gaz natural , cazan
pentru încălzirea apei , etc. )

2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului

Realizarea
obiectivului
trasat
Realizarea
obiectivului
trasat
Realizarea
obiectivului
trasat

2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului

Realizarea
obiectivului
trasat
Realizarea
obiectivului
trasat
Realizarea
obiectivului
trasat
Realizarea
obiectivului
trasat
Realizarea
obiectivului
trasat
Realizarea
obiectivului
trasat

2015-2020
Managerul
liceului
2015-2020
Managerul
liceului

Realizarea
obiectivului
trasat
Realizarea
obiectivului
trasat

Componenta curriculum

1.

Accesul
la educaţie
de calitate

1.Prezentarea şi analiza caracteristicilor generale ale standartelor de calitate

2.Identificarea domeniilor care
necesită îmbunătăţire

2015-2016
Administraţia
liceului, comisiile metodice
2015-2016
Administraţia
liceului, comisiile me-

Consiliu
Pedagogic
În anul
2015
Identificarea
domeniilor,
măsuri de
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3.Formularea obiectivelor de
activitate pentru fiecare an de
studii

4.Elaborarea planurilor de
activitate pentru fiecare an de
studii

5.Monitorizarea realizării
planurilor de activitate
6Autoevaluarea realizării
planurilor de activitate şi
stabilirea priorităţilor pentru
fiecare an de studii

2.

2015-2020
Administraţia
liceului, comisiile metodice,cadrele didactice
Administraţia
liceului, comisiile metodice
Administraţia
liceului, comisiile metodice

realizare
Identificarea
obiectivelor,
masuri de
realizare
Elaborarea
planului de
activitate
pentru
fiecare an
de studii
Monitorizarea
permanentă
Raport anual
de
activitate
Servicii
concrete
realizate
permanent

7.Dezvoltarea serviciilor de studii
la distanţă pentru elevii dotaţi

Administraţia
liceului, comisiile metodice

1.Realizarea măsurilor concrete
pentru îndeplinirea Pălanului
Naţionalţi a planului de acţiuni
ale liceului pentru dezvoltarea
educaţiei incluzive.

Administraţia
liceului, comisia multidisciplinară

Mîsuri
realizate

2.Organizarea instruirilor pentru
Promovarea
cadrele didactice , care lucrează
şi
cu elevii cu CES
asigurarea

Administraţia
liceului, comisia multidisciplinară,
serviciul
SAP

Instruiri
realizate

educaţiei
incluzive

3.

todice,cadrele didactice
2015-2020
Administraţia
liceului, comisiile metodice,cadrele didactice

Implementarea
acţiunilor
pentru
reducerea

3. Monitorizarea permanentă a
îndeplinirii planurilor de
activitate a cadrelor didactice ,
care lucrează cu elevii cuCES

Administraţia
liceului, comisia multidisciplinară

4. Copletarea permanentă cu
materiale didactice a Centrului de
resurse din liceu

Administraţia
liceului

1. Efectuarea anuală şi pe parcursul semestrelor şcolare ale
fiecărui an de studii a recensămîntului populaţiei şcolare de pe
districtul şcolar arondat liceului

Administraţia
liceului

Existenţa
analizelor
respective şi a
măsurilor
de ameliorare
Centru de
resurse
completat
anual
Prezenţa
listelor
copiilor de pe
districtul
şcolar arondat
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abandonului şcolar

4.

5.

Prevenirea
violenţei
faţă de
copii şi
asistenţa
acordară
copiilorvictime ale
violenţei
Creşterea
eficienţei
managementului
şcolar la
nivel de
liceu şi
clasă

2. Prevenirea abandonului prin
activităţi preconizate cu părinţii
elevilor
3.Efactuarea permanentă a măsurilor explicative din Codul
Educaţiei , referitoare la abandonul şcolar , şi responsabilitatea pentru încălcarea legislaţiei la acest compartiment
1.Instruirea cadrelor didactice în
domeniul prevenirii violenţei faţă
de copii şi implementarea în
activitatea cotidiană a cadrelor
didactice a politicilor de protecţie
a copillui
2.Monitorizarea copiilor-victime ale violenţei cu implicarea
cadrelor didactice , comisiei
multidisciplinare a liceului şi
intraşcolare
1. Întroducerea treptată în liceu a
softurilor educaţionale pentru
diferite domenii ale educaţiei şi
instruirii

2.Promovarea curriculei la
decizia liceului
3.Realizarea anuală a cartografierii

Administraţia
liceului

liceului
Acţiuni de
pedagogizare a
părinţilor

Administraţia
liceului

Acţiuni de
pedagogizare a
părinţilor

2015-2020
Administraţia
iceului

Cadre
didactice
instruite

2015-2020
Administraţia
Iceului,
Comisia
multidisciplinară
2015-2020
Administraţia
Iceului

2015-2020
Administraţia
iceului
Administraţia
iceului

Monitorizare

Softuri
întroduse
în activitatea didactică
Curricula
promovată
Carografiere
realizată

Componenta Relaţii cu comunitatea

1.

2.

3.

1. Identificarea necesităţilor individuale de instruire ale elevilor
liceului pe diferite domenii de
dezvoltare

2015-2020
Administraţia
iceului

2.Implicarea în realizarea serviciilor de educaţie a factorilor
educaţionali din afara liceului
1.Promovarea printre factorii
Promovarea
comunitari a importanţei
educaţiei
educaţiei incluzive
incluzive la
2.Asigurarea şanselor egale la
nivel de
educaţie de calitate pentru copii
liceu
cu cerinţre educaţionale săeciale
Sporirea
1. Promovarea mijloacelor de
participării
prevenire a abandonului şcolar
opiniei
publice la
2.Organizarea campaniilor de

2015-2020
Administraţia
iceului
2015-2020
Administraţia
iceului
2015-2020
Administraţia
iceului
2015-2020
Administraţia
iceului
2015-2020

Includerea
în procesul
educaţional
a factorilor
comunitari

Anchetări
cu scopulde
identificare
a necesităţilor elevilor
Implicare
La diferite
întruniri
,adunări , etc.
Monitorizare permanentă
Monitorizare permanentă
La diferite
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informare a actorilor educaţionali
privind necesitatea şcolarizării
copiilor
3. Consultarea opiniei publice
,privind soluţionarea problemelor
educaţionale din liceu
1.Editarea de materiale
informative despre liceu şi
propagarea lor prin intermediul
mijloacelor de informaţie în
masă( gazeta raională ,ziarul
Făclia, radioul şi televiziunea ),
etc.
2.Participarea activă a cadrelor
didactice şi elevilor la măsuri de
masă , organizate de APL ,
direcţiile Consiliului Raional
,agenţi economici cu scopul
Promovarea
propagării rezultatelor liceului
parteneri3.Crearea unui Centru
atelor
Informaţional al liceului , cu
pentru
scopul menţinerii relaţiilor
educaţie
permanente cu factorii
educaţionali din oraş , raion.etc.

soluţionarea
problemelor
educaţionale
din liceu

4.

4.Participarea corpului didactic al
liceului la masurile legate de
promovarea schimbului de
experienţă cu cadrele didactice
din alet licee din raion şi ăară
5.Participarea corpului didactic la
proiectul ,, Parteneriate Globale
pentru Educaţie”

Administraţia
iceului

întruniri
,adunări , etc

2015-2020
Administraţia
iceului

La diferite
întruniri
,adunări , etc

2015-2020
Administraţia
iceului

Materiale
editate şi
publicate

2015-2020
Administraţia
iceului

Participare

2015-2020
Administraţia
iceului

Centru creat

2015-2020
Administraţia
iceului

Întruniri,şedinţe,consilii,
mese rotunde ,etc.

2015-2020
Administraţia
iceului

Participare

VII. Etape şi termene de implementare:
pe parcursul perioadei de 5 ani (2015-2020), cu stipulări concrete de realizare în
planurile anuale de activitate ale liceului.

VIII. Costuri estimative:
circa 0,7 mln. lei MD în fiecare an calendaric.

IX. Responsabili de implementare:
echipa managerială a liceului.
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X. Riscuri de implementare:


Lipsa mijloacelor financiare;



Scimbarea politicilor;



Schimbarea teritorial – administrativă;

XI.Managementul implementării programului.
 Prin intermediul planului anual de activitate a liceului;


Prin efectuarea totalurilor de activitate a liceuui, stipulate în
raporturile anuale de activitate ale liceului.
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