Nr.2843/19.12.2019

COLEGIUL NAȚIONAL„GRIGORE MOISIL” ONEȘTI

PROIECT DE DEZVOLTARE
INSTITUȚIONALĂ
2019-2024

Dezbătut și avizat în Consiliul profesoral din 19.12.2019
Aprobat în Consiliul de administrație din 19.12.2019

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

Echipa de proiect
1. prof. Maria STANCIU – director 2019-2020
2. prof. Cristina-Lăcrămioara BUZATU- director adjunct în perioada 2017-2020
3. prof. Mariana BERECZKI - director în perioada 2014-2017
4. prof. Mărioara BRESCAN - director în perioada 2017-2019
5. prof. Cristina-Elena LUNGU - coordonator CEAC
6. prof. Maria-Magdalena ONCICA - coordonator Comisiei Diriginților
7.

prof. Virginia-Smărăndița BRĂESCU - coordonator Comisia pentru Programe și Proiecte
Europene

8. prof. Irina-Livia ENACHE
9. prof. Aurel-Adrian MIHĂILĂ
10. prof. Loredana HANGANU
11. prof.dr. Gabriela GÎRMACEA
12. ing. Simona-Elena PETRE - inginer sistem

2

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

CUPRINS
ARGUMENT ŞI ETHOS..................................................................................................................5
FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ..............................6
1. CONTEXTUL LEGISLATIV ..............................................................................................................6
2. PROGRAME ȘI STRATEGII EDUCAȚIONALE (UE, ROMÂNIA, BACĂU) .............................................7
3. RAPOARTELE DE ANALIZĂ/PLANURI OPERAŢIONALE ÎNTOCMITE ÎN PERIOADA ANTERIOARĂ
2015–2019 ......................................................................................................................................7
DESCRIEREA COLEGIULUI ...........................................................................................................8
FIȘA DE IDENTIFICARE .....................................................................................................................8
VIZIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” .........................................................................9
MISIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” ........................................................................9
ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ .................................................................................... 10
Istoricul Colegiului Național „Grigore Moisil”................................................................................. 10
Denumirile școlii de la întemeiere până în prezent ........................................................................ 12
Însemnele școlii ............................................................................................................................ 13
Memoria organizațională .............................................................................................................. 16
Ritualurile școlii............................................................................................................................. 16
Ceremonii ................................................................................................................................. 16
Manifestări organizate de Colegiul Naţional „Grigore Moisil” .................................................... 16
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE ........................................................ 17
Contextul social, economic şi politic .............................................................................................. 17
Localizarea geografică a școlii................................................................................................... 17
Teritoriu .................................................................................................................................... 17
Hidrografie ................................................................................................................................ 17
Clima......................................................................................................................................... 18
Demografie ............................................................................................................................... 18
Cadrul instituțional și administrativ ............................................................................................... 18
Dimensiunea europeană ................................................................................................................ 19
CURRICULUM ŞI OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ ............................................................................ 25
Oferta educațională ....................................................................................................................... 25
Performanțele elevilor .................................................................................................................. 29
Resurse umane .............................................................................................................................. 32
Resurse materiale și financiare ...................................................................................................... 35
Relații externe ............................................................................................................................... 36

3

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

Activităţi Extraşcolare................................................................................................................... 37
Proiecte de parteneriat educaţional: ............................................................................................. 40
Orizonturi contextuale ...................................................................................................................... 41
Contextul local.................................................................................................................................. 41
Direcții de acțiune ............................................................................................................................. 47
Priorităţi strategice ............................................................................................................................ 47
ȚINTE STRATEGICE...................................................................................................................... 48
Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului de dezvoltare instituțională ............................ 62
Mecanisme și instrumente de monitorizare și evaluare a PDI ........................................................ 62

4

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

ARGUMENT ŞI ETHOS
“Marea calitate a unui şef de şcoală este de a fi bucuros când e depăşit de elevii săi.”
(Grigore C. Moisil)

Şcoala face parte din viaţă, în cel mai larg înţeles al cuvântului, confundându-se chiar
cu viaţa, pentru o destul de lungă perioadă din existenţa majorităţii indivizilor. În şcoală se
întâlnesc destinele profesorilor care au o însemnată pregătire academică cu cele ale tinerilor
dornici de cunoaştere şi afirmare. În şcoală se făuresc destine şi se transpun în prezent idei
pentru viitor.
Structura de organizare a unei şcoli e simplă, dar sarcinile ce stau în fața ei sunt
deosebit de complexe. În aceste condiţii, directorul este omul chemat să le rezolve pe toate.
Acesta este responsabil de realizarea unei educaţii complexe şi plenare, de iniţierea unor
parteneriate în mod necesar funcţionale, de conştientizarea valorilor actuale sau a celor
propuse ca alternativă; directorul trebuie să fie cel care impune o nouă coerenţă, reguli şi
modele noi.
Din programul managerial al fiecărui director nu trebuie să lipsească planificarea
educaţiei la nivelul unităţii şcolare; aceasta este punctul de plecare al oricărei acţiuni
manageriale care urmăreşte creşterea calitativă a actului educaţional. Un manager de elită se
va concentra întotdeauna asupra problemelor zilei de mâine şi va încerca să planifice viitorul
şcolii pe care o conduce.
E de menţionat faptul că destul de mulţi manageri sunt preocupaţi aproape în
exclusivitate de asigurarea supravieţuirii şcolii, mai puţini au în vedere dezvoltarea şi
inovaţia. Nu e de condamnat imposibilitatea de a depăşi domeniul simplei subzistenţe, ea se
datorează precarităţii resurselor de care dispun şcolile.
În al doilea rând, acaparat de grija asigurării funcţionării şcolii „de pe o zi pe alta”,
directorul e de multe ori tentat să abandoneze preocuparea pentru conturarea unei imagini
coerente pe termen lung, mărginindu-se doar la menţinerea parametrilor calitativi şi cantitativi
existenţi.
Ca manager, a acorda atenţie sporită demersului planificării înseamnă, înainte de
toate, avantaje competitive semnificative, dintre care se detaşează net câteva: conştientizarea
de către dascăli a finalităţilor muncii depuse, fixarea periodică a priorităţilor şi evaluarea
rezultatelor, conturarea unei performanţe demne de luat în seamă şi diminuarea stării de
anxietate pe care o provoacă orice schimbare.
Pe termen mediu, prin Proiectul de Dezvoltare Instituţională, colegiul nostru îşi
propune:
1. Menţinerea standardelor înalte de exigenţă educaţională, prin păstrarea şi atragerea unor

cadre didactice titulare cu înaltă calificare, cu preocupări pentru o continuă
perfecţionare;
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2. Îmbunătățirea ofertei educaţionale, prin iniţierea, organizarea şi derularea unor cursuri

opţionale atractive, adaptate specificului şcolii, a unor cercuri, cluburi şi cursuri de
excelenţă şi proiecte de parteneriat şcolar care să atragă creşterea numărului de elevi
cu potenţial de performanţă;
3. Evaluarea cunoştinţelor elevilor, bazată pe un sistem propriu de testare şi simulare a
examenului de Bacalaureat, în scopul parcurgerii ritmice şi eficiente a materiei şi al
familiarizării elevilor cu metodologia de examen;
4. Obţinerea promovabilităţii de 100% la examenul de Bacalaureat şi a unor rezultate bune
şi foarte bune la concursuri şi olimpiade şcolare;
5. Ofertarea unei game diversificate de activităţi extracurriculare, implicând elevii în
acțiuni complementare celor didactice, instructiv-educative;
6. Asigurarea unor standarde înalte de pregătire, care să permită absolvenţilor continuarea
studiilor în unităţi de învăţământ superior, precum şi o bună integrare în societate şi pe
piaţa muncii;
7. Atragerea de resurse bugetare şi extrabugetare pentru modernizarea şi întreţinerea bazei
materiale a şcolii;
8. Derularea de proiecte şcolare externe, în parteneriat cu şcoli din Europa sau în vederea
perfecţionării cadrelor didactice;
9. Educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, prin asigurarea dimensiunii europene şi globale a educaţiei.

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE
INSTITUȚIONALĂ
1. CONTEXTUL LEGISLATIV
Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituţională (2019–2024) o reprezintă
legislaţia în vigoare:
o Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011;
o Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar nr. 5
079 din 31 august 2016;
o Regulamentul de Organizare Internă nr. 2195 din 25 octombrie 2018.
o Regulamentul de Organizare si Funcționare a Colegiului Național „Grigore Moisil” nr.
2202 din 25 octombrie 2018
o Ordin MENCS nr. 4742 din 10 august 2016 privind aprobarea Statutului elevilor;
o Planul local de acțiune pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic – județul
Bacău (2013–2020);
o Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile
de învățământ preuniversitar nr. 4619 din 22.09.2014;
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o Strategia managerială a Inspectoratului Școlar Județean Bacău pentru perioada 2016–
2021;
o Ordinul nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi
al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
o Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015–2020 aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 418/2015;
o Obiectivele Strategiei Europa 2020, Capitolul IV: Educație.

2. PROGRAME ȘI STRATEGII EDUCAȚIONALE (UE, ROMÂNIA, BACĂU)
Strategia Uniunii Europene: „Educație și formare 2020”
Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării
profesionale (ET 2020) promovează bunele practici în domeniul politicii educaționale,
facilitează colectarea și diseminarea cunoștințelor și încurajează reformele politicii
educaționale la nivel regional și național.
Cadrul se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, vizează
orice formă de educație formală, non-formală sau informală – de la învățământul pentru
preșcolari la învățământul superior și formarea profesională pentru adulți.
ET 2020 urmărește patru obiective comune ale UE:
 să transforme învățarea pe parcursul întregii vieți și mobilitatea în realitatea de zi cu zi a
europenilor
 să amelioreze calitatea și eficiența educației și formării
 să promoveze echitatea, coeziunea socială și cetățenia activă
 să stimuleze creativitatea, inovarea și spiritul antreprenorial la toate nivelurile de
educație și formare.
(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro
http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1)
Strategia Guvernului României
(http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/educatie&page=1 )

3. RAPOARTELE DE ANALIZĂ/PLANURI OPERAŢIONALE ÎNTOCMITE ÎN
PERIOADA ANTERIOARĂ 2015–2019
PDI pentru perioada 2019 – 2024 respectă principiul continuității, actualizând și dezvoltând
PDI din perioada 2015 – 2019, care este publicat pe site-ul instituției noastre și poate fi
consultat la adresa: https://moisilonesti.ro/
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DESCRIEREA COLEGIULUI
FIȘA DE IDENTIFICARE
Denumirea unității de învățământ: Colegiul Național „Grigore Moisil”
Adresă: str. Tineretului, nr. 14, Onești, jud. Bacău
Telefon: 0234-321943
Fax:0234-315310
Email: grcmoisil@yahoo.com
Web:https://moisilonesti.ro
Nivel de învățământ: secundar inferior și superior
Forma de învățământ: zi
Durata: 4 ani
Filiera: Teoretică
Profile: Real și Umanist
Specializări:








Matematică-Informatică,
Matematică-Informatică Intensiv Informatică,
Matematică-Informatică Intensiv Limba Engleză,
Științe ale Naturii,
Științe ale Naturii Intensiv Limba Engleză,
Științe Sociale,
Filologie

Număr de clase: 25
Organizarea claselor în anul școlar 2019-2020:
Secundar inferior
Clasa a IX-a:
 1 clasă Matematică-Informatică Intensiv Limba Engleză
clasă Matematică-Informatică Intensiv Informatică
 1 clasă Științe ale Naturii
 1 clasă Științe ale Naturii Intensiv Limba Engleză



 1 clasă Științe Sociale
 1 clasă Filologie
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Clasa a X-a:
1 clasă Matematică-Informatică Intensiv Limba Engleză
clasă Matematică-Informatică
 1 clasă Științe ale Naturii Intensiv Limba Engleză
 1 clasă Științe ale Naturii



 1 clasă Științe Sociale
 1 clasă Filologie
Secundar superior
Clasa a XI-a:
 1 clasă Matematică-Informatică
clasă Matematică-Informatică Intensiv Limba Engleză
 1 clasă Științe ale Naturii Intensiv Limba Engleză
 2 clase Științe ale Naturii



 1 clasă Științe Sociale
 1 clasă Filologie
Clasa a XII-a:
 1 clasă Matematică-Informatică
clasă Matematică-Informatică Intensiv Limba Engleză
 1 clasă Științe ale Naturii Intensiv Limba Engleză
 1 clasă Științe ale Naturii



 1 clasă Științe Sociale
 1 clasă Filologie

VIZIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL”
Colegiul Național „Grigore Moisil” – centru educațional de excelență, o școală
modernă și performantă, ancorată în realitățile societății românești și europene care formează
tineri cu profil european.

MISIUNEA COLEGIULUI NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL”
Dezvoltarea unui parteneriat stabil în comunitatea locală, a unui mediu favorabil
educației, axat pe valori morale, antreprenoriale, informaționale, religioase, ecologice, astfel
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încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca un bun cetățean român și european,
creativ, critic și autocritic, capabil să se integreze în orice țară europeană.

ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ
Istoricul Colegiului Național „Grigore Moisil”

Începutul învățământului la Onești
este urmarea aplicării Legii
Instrucțiunii Publice semnată de
domnitorul Al. I. Cuza la 25
noiembrie 1864, care stabilea 3
grade de învățământ
(primar,
secundar şi superior) şi proclama
obligativitatea
învățământului
primar. Astfel, în 1866 se
înființează la Onești Școala de
Băieți. Primarul de atunci, Nicolae
Măgureanu, semnează la 10
ianuarie 1869 actul de numire al învățătorului George Argenescu, care preda la toate clasele şi
avea 51 de elevi pe zi. Un pas important în evoluția învățământului oneștean l-a constituit
înființarea în 1870 a Școlii de Fete. Până în 1909, când s-a inaugurat noul local cu două săli
de clasă, școlile funcționau în camere închiriate de la locuitori şi aveau doi învățători: George
Argenescu și Vasile Dobrescu.
După Primul Război Mondial, începe o perioadă deosebită în dezvoltarea
învățământului oneștean. Școlile grav avariate în urma războiului sunt reconstruite prin
intermediul comitetelor de construcții şi a comitetelor școlare, care impuneau cetățenilor taxe
în funcție de venitul acestora. Astfel,
în 1923 s-a construit Școala de Fete
cu două clase, în spatele Școlii de
Băieți, pe o suprafață de 3 prăjini.
Învățători erau: Ion Fătu, Nicolae
Măciucă, Agurița Arbănaș și Maria
Mânecuță.
Cu
toate
acestea,
obligativitatea învățământului a rămas
la nivel de deziderat în acea perioadă.
Recensământul din 1930 a înregistrat
2782 de persoane din care 1036 erau
analfabeți.
În 1934, s-a înregistrat un alt moment în evoluția învățământului oneștean. S-a
înființat Școala de Peste Vale, care închiria săli de la doi particulari. În 1938, în comuna
Onești, erau următoarele unități școlare: Școala de Băieți cu 4 învățători (director – Nicolae
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Măciucă), Școala de Fete cu 4 învățătoare (director – Ana Fătu), Școala Mixtă de Peste Vale
(director – D. Desagă), Grădinița de Copii (director – Elisaveta Tomiuc), Școala Mixtă de la
Răcăuți cu doi învățători, Școala Mixtă de la Buciumi cu 4 învățători.
În timpul cutremurului din 1940, localul Școlii de Băieți a fost avariat şi lucrările au
fost efectuate de antreprenorul italian Giuseppe da Monte. Cursurile au fost suspendate în
această perioadă, iar în timpul celui de al Doilea Război Mondial, când trupele sovietice au
trecut şi prin Onești, localul școlii a fost transformat în spital. În acest moment, s-a pierdut şi
cea mai mare parte din arhiva școlii. O serie de registre şi foi matricole au fost salvate de
învățătorii Ion Varga şi Ion Pușcașu. Condițiile de funcționare ale școlii erau grele.
În 1944, cursurile au fost reluate din inițiativa învățătorilor Ion Pușcașu şi Victoria
Pușcașu. Tot în același an, au fost unificate cele două școli sub denumirea de Școala Primară
Mixtă. Cadrele didactice ale Școlii Primare Mixte din Onești erau: Neculai Pușcașu
(director), Ioan Pușcașu, Victoria Pușcașu, Marieta Varga, Elena Opincă, Maria Mihalache,
Gheorghe Ghioc. În 1946, s-a înființat Gimnaziul Unic care a funcționat până în 1948. În anul
școlar 1948-1949, anul reformei învățământului, existau la Școala Elementară din Onești cu
442 de elevi şi 17 cadre didactice, iar în anul școlar 1958-1959, la Școala Generală din Onești
învățau 847 de elevi (din care 457 în clasele I-IV, 267 în clasele V-VII, 123 în clasele VIII-XI
– liceu seral) şi 64 la secția fără frecvență.
La 17 septembrie 1959 s-a înființat Liceul Numărul 1 într-un local cu 18 săli de clasă,
costul construcției fiind de 2.757.987 lei. Liceul avea trei secții: cursul de zi, cursul seral şi
secția fără frecvență. Așadar, Liceul Numărul 1
este continuatorul Școlii de 7 ani, creată în 1866
sub denumirea de Școala Primară de Băieți.
Liceul Numărul 1 a fost nucleul din care
s-au desprins cadre didactice care au fondat alte
școli din localitate. Când s-a înființat Școala
Generală
Nr.
5
(actuala
Școala
Gimnazială„Ghiță Mocanu”) în 1962, profesorii
şi învățătorii ei au provenit din rândul cadrelor
didactice din liceul nostru. La fel s-a întâmplat
şi în 1963, când a luat ființă Liceul Numărul 2.
În perioada 1978-1982 denumirea școlii a fost Liceul Teoretic de Matematică şi Fizică
Nr. 1, din 1982 până în 1990 școala s-a numit Liceul Industrial Nr. 4, după 1990, numele
școlii a fost Liceul Teoretic „Grigore C. Moisil”, până la 1 septembrie 2003 când vechiul
„Liceu de Mate-Fizică” (denumirea cu care a rămas în conștiința localnicilor) a dobândit
titulatura de Colegiul Național „Grigore Moisil”, ca urmare a remarcabilelor rezultate obținute
de profesori şi de elevi de-a lungul timpului dar şi pentru că a menținut școala oneșteană la
cote de înaltă performanță.
Prin programele pe care le derulează, colegiul a devenit în anul 2000 Școală Asociată
UNESCO şi a candidat pentru statutul de Școală Europeană. De-a lungul timpului, profesorii
colegiului au publicat lucrări individuale şi de grup, articole în reviste de specialitate
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prestigioase, au participat la sesiuni de referate și comunicări științifice, colocvii, proiecte
naționale și internaționale. Acest fapt ilustrează că profesorii colegiului nostru sunt antrenați
în munca de cercetare științifică pe care a inaugurat-o însuși Grigore C. Moisil în 1969, când,
pășind pragul școlii noastre, a înființat alături de profesori şi elevi, Societatea Științifică şi
Cultural-Artistică. Această societate, după moartea academicianului, avea să-i poarte numele.
În luna septembrie a anului 2016, cadrele didactice și elevii colegiului, alături de
întreaga comunitate au sărbătorit 150 de ani de Școală Oneșteană și 60 de ani de la înființarea
Colegiului Național „Grigore Moisil”.

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești este una dintre cele 25 de instituții de
învățământ din întreaga țară care, în anul școlar 2018-2019, au candidat în programul „Școliambasador ale Parlamentului European”- EPAS și au obținut titlul de Școală-ambasador. Prin
proiectul EPAS s-a înființat în școală un club european unde este activ un punct de informare
despre Uniunea Europeană care poate fi vizitat și de alți elevi, părinți și profesori din
comunitate.

Denumirile școlii de la întemeiere până în prezent
Liceul Numărul 1

1959-1978

Liceul Teoretic de Matematică şi Fizică Nr. 1

1978-1982

Liceul Industrial Nr. 4

1982-1990

Liceul Teoretic „Grigore C. Moisil”

1990-2003

Colegiul Naţional „Grigore Moisil”

2003-prezent
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Însemnele școlii
Sigla Colegiului Național „Grigore Moisil” adoptată la 2003 și drapelul

Slogan: „Colegiul Național „Grigore Moisil”, elita învățământului oneștean”
Uniforma introdusă în anul școlar 2003.

Imnul Colegiului Național „Grigore Moisil” se numește „Ne vom aminti”, muzica: Aristică
Vaida, text: Marian Stere.
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Memoria organizațională







Panou cu șefii de promoție;
Panou cu olimpicii naționali și internaționali ai școlii;
Biblioteca „prof. Viorica Sorta”
Pagina Web a școlii;
Revistele: Aripi de moisilist, Chronos, Teens, Fr@mitié, EuroDiversité
Cartea de onoare a școlii;




Statuia lui Grigore Moisil donație
Plachete comemorative, placa omagiala 150 ani



Medalii/monede comemorative



Placheta EPAS

Ritualurile școlii
Ceremonii






Festivitățile de deschidere și încheiere a anului școlar;
Curs festiv pentru absolvenți;
Premierea olimpicilor;
Mecenat (recompensarea anuală a elevilor cu performanțe deosebite la nivel național și
internațional)

Manifestări organizate de Colegiul Naţional „Grigore Moisil”









Ziua Europeană a Elevului
Ziua porţilor deschise
Meciurile absolvenților
Cursuri festive ale absolvenților
Spectacolul Miss & Mister Boboc
Spectacolul de Crăciun
Campaniile sociale pentru sprijinirea persoanelor vârstnice si a copiilor/elevilor aflați
in situații de risc sau dezavantajați din punct de vedere economic, social si financiar
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Ziua Europei
Erasmus Day
Săptămâna Educației Globale
Săptămâna Globală a Educației Media

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE
Contextul social, economic şi politic
Localizarea geografică a școlii
Onești (în trecut Gheorghe Gheorghiu-Dej) este un oraș municipiu în județul Bacău,
Moldova, România, format din localitățile componente Borzești, Onești (reședința) și
Slobozia. Este situat la confluența râurilor Trotuș, Cașin, Oituz și Tazlău. Are o suprafață de
90,17 km² iar populația este de 39.172 locuitori în anul 2011. Este traversat de drumul
european E574 și de drumurile naționale DN11A și DN12A ce fac legătura cu Bucureștiul, cu
nordul țării și cu Transilvania. Pe cale feroviară legăturile naționale și internaționale se
realizează prin rețeaua CFR.
Numele său se trage de la „Seliștea lui Oană la Trotuș”. Satul Onești a fost atestat
documentar pe 14 decembrie 1458.
Teritoriu

Oneștiul este situat în Depresiunea Tazlău-Cașin, la o altitudine medie de 210 m. Cel
mai jos punct al orașului este la 180 m pe valea Trotușului. Cel mai înalt este la 398 m pe
Dealul Perchiu.
Poziția geografică este 46° 13'N (latitudine) și 26° 47'E (longitudine), la circa 60 km
SV de municipiul reședință Bacău.
Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Helegiu și Bârsănești în
Nord, Gura Văii și Ștefan cel Mare în Est, Buciumi și Cașin în Sud și Bogdănești și Târgu
Trotuș în Vest.
Orașul intravilan este dispus pe terase naturale și antropice, dar și pe dealurile din
preajmă, astfel se găsesc case la altitudinea medie de 300 m pe dealul Cuciur și pe albia
Trotușului, la altitudinea medie de 200 m.
Din punct de vedere geomorfologic Municipiul Onești face parte din unitatea
dealurilor subcarpatice, fiind așezat la confluența râurilor Tazlău și Trotuș, cu afluenții Oituz
și Cașin.
Hidrografie

Rețeaua hidrografică a Oneștiului este reprezentată de râurile Trotuș, Cașin, Oituz și
Tazlău. Datorită influenței antropice, regimul hidrologic al râului Cașin a fost complet
modificat, amenajările contra inundațiilor contribuind la regularizarea scurgerii. În râul Trotuș
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se află amenajarea hidroenergetică al Platformei Petrochimice Borzești ce alimentează cu apă
de răcire unitatea 1 a Sucursalei Electrocentrale Borzești.
Clima

Clima este temperat-continentală, temperaturile fiind cuprinse între -25 grade Celsius, pe
timpul iernii, și +35 grade Celsius, pe timpul verii cu o temperatură medie anuală de 9,2°C,
iar precipitațiile anuale au o valoare de 654 mm. Vânturile cele mai frecvente bat pe direcția
vest și sud – vest. Vegetația este specifică zonei temperat-continentale: conifere, foioase,
plante urcătoare dar și plante rare care se află în rezervația Perchiu (sit SCI), arie naturală
protejată inclusă în situl de importanță comunitară - Dealul Perchiu.
Demografie

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Onești se ridică la
39.172 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
51.416 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,29% - 50.416 locuitori), 206
locuitori maghiari, 545 locuitori țigani, 24 locuitori germani, 50 locuitori greci, 14 locuitori
ceangăi, 6 locuitori evrei etc. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt
ortodocși (79,88% - 45.291 locuitori), cu o minoritate de romano-catolici (9,45% - 5.354
locuitori), 239 locuitori penticostali, 199 locuitori adventiști de Ziua a Șaptea, 57 locuitori
reformați, 18 locuitori atei, 5 locuitori mozaici etc.

Cadrul instituțional și administrativ
Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti este o unitate de învăţământ
preuniversitar acreditată şi face parte din reţeaua şcolară naţională. Colegiul Naţional
„Grigore Moisil” din Oneşti are personalitate juridică şi are conducere, personal şi buget
proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege,
de autonomie instituţională şi decizională.
Managementul Colegiului Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti este asigurat în
conformitate cu prevederile legale. Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti este
condusă de Consiliul de Administraţie, de Director şi un Director adjunct.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Colegiului Naţional “Grigore
Moisil” din Oneşti se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral,
organizaţiile sindicale, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor precum
şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti funcţionează pe baza Regulamentului
Intern actualizat anual, iar structura organizatorică este descrisă prin Organigramă. Conţinutul
Regulamentului Intern şi Organigrama sunt aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor, elevilor şi
părinţilor, în vederea asigurării cunoaşterii, de către aceştia, a drepturilor şi obligaţiilor ce le
revin în raport cu Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Oneşti.
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Reprezentativitate în cadrul sistemului educațional a Colegiului Național „Grigore Moisil”
 Școală de înaltă performanță educațională, cu recunoaștere națională și deschidere
internațională;
 Școală asociată UNESCO
 Centru acreditat pentru pregătirea și susținerea examenelor ECDL;
 Centru pentru pregătire și simulare a examenelor Cambridge;
 Școală Ambasador a Parlamentului European

Dimensiunea europeană
Cele mai importante caracteristici și ținte strategice ale şcolii noastre, relevante pentru
dimensiunea europeană și calitatea educaţiei furnizată de școală, sunt definite și fundamentate
în baza documentelor strategice la nivel european și național (Strategia Europa 2020,
Educaţie şi formare 2020 - ET 2020, Strategia educației și formării profesionale din
România etc.)
1. Educația în spiritul valorilor, competențelor cheie și priorităților strategice europene
pentru transformarea învăţării pe tot parcursul vieţii într-o realitate pentru toţi elevii și
toate cadrele didactice:
a) Promovarea valorilor europene (dialog intercultural, democrație, pace, libertate, egalitate,
cooperare, solidaritate etc.), a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active;
b) Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării profesionale prin dobândirea
de către elevi și cadrele didactice a competențelor cheie europene;
c) Stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial prin parteneriate
strategice cu actori relevanți la nivel local, național și internațional (autoritatea locală,
instituții de cultură, universități, institute de cercetare, ONG-uri, agenți economici etc.) pentru
dobândirea de către elevi și cadrele didactice a unor competenţe transversale şi garantarea
bunei funcţionări a triadei cunoașterii (educație-cercetare-inovare);
d) Realizarea în practică a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii prin creșterea
gradului de implicare a elevilor și a cadrelor didactice în programe și proiecte europene:
eTwinning, Erasmus+, EPAS, Discover.EU, Twin Towns - înfrățiri între orașe etc.
2. Excelența profesională științifică și operațională prin programe acreditate, realizarea
indicatorilor conform standardelor de calitate, rezultate performante ale elevilor și
cadrelor didactice:
a) Școală asociată UNESCO
b) Școală EPAS – European Parliament Ambassador Schools
Obținerea în 2019 a titlului de școală EPAS – Școală-ambasador a Parlamentului
European cu statut de școală activă în rețeaua națională și rețeaua europeană de școli EPAS.
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c) Școală coordonatoare și parteneră în proiecte europene (eTwinning, Erasmus+, EPAS
etc.)
Programele și proiectele europene dezvoltate de școala noastră contribuie semnificativ
la îndeplinirea misiunii școlii (https://moisilonesti.ro/misiunea) și reprezintă un aspect-cheie
al managementului instituțional și leadershipului educațional.
Years

EU Programme
Project identification/Contract number
and Project title

Applicant/Beneficiary name

2020

Erasmus+ 2019-3-HR01-KA105-077027
Youth exchange: Equality hurts no one

Medicinska skola, Sibenik,
Croatia

Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101-062586
Teachers for Innovative Classes! - Training
Activities to foster Creative Thinking
(TIC-TACT)

Colegiul Național Grigore
Moisil Onești, Romania

2019-2021

2019-2021

Erasmus+ 2019-1-TR01-KA229-076957_4 Yolbulan-Bastug Vocational
The promotion of entrepreneurial skills among and Technical Anatolian High
SEN students
School

2019-2021

Erasmus+ 2019-1-ESO-KA101-060820
Looking at Europe to innovate in the
classrooms. New methodologies and new
school management processes.
(School partner for Job shadowing)

IES Serpis, Valencia, Spain

2016-2019

Erasmus+ 2016-1-IT02-KA201-024417
Europa: ti vedo e ti vivo

Rete scolastica per l’adesione
a partenariati nel settore
Istruzione Erasmus+,
Florence, Italy

d) Centru acreditat ECDL
Prin programul ECDL, şcoala noastră urmărește să ofere elevilor și personalului
(didactic și didactic auxiliar) instruire pentru accesul liber la tehnologia digitală, pentru
adaptarea la schimbare și progresul tehnic, pentru obținerea permisului european de utilizare
a calculatorului.
Avantajele certificatului ECDL:


Creşterea motivaţiei pentru învățare;



Obţinerea unei certificări recunoscute internaţional;
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Noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă în străinătate;



Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră;



O bază pentru specializări ulterioare;

 Posibilitatea echivalării probei de Competențe digitale din cadrul Examenului Național de
Bacalaureat.
e) Centru de limbi moderne (pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge, IELTS,
DELF B2 junior
Avantajele certificatelor lingvistice recunoscute internațional:
 Creşterea motivaţiei pentru învățarea limbilor străine studiate în școală, dar și a altor limbi
moderne solicitate de angajatori pe piața muncii pentru obținerea unui loc de muncă mai bun,
mai bine plătit și pentru dezvoltarea carierei;
 Oportunităţi pentru a obţine granturi de învățare Erasmus+ sau o bursă de studiu în
străinătate;
 Posibilitatea echivalării probei de Competențe lingvistice din cadrul Examenului Național
de Bacalaureat.
f) Centru de Excelență în Tehnologia Informației – CETI;
g) Hub de printare 3D, în campania „3DUTECH – Modelează viitorul. Printează-l 3D!”;
h) Clubul de debate pentru dezvoltarea gândirii critice, a abilităților oratorice și de
argumentare ale elevilor;
i) Clubul de lectură pentru dezvoltarea imaginației elevilor, a abilităților lingvistice, de
receptare și interpretare a textelor literare;
î) Oferta curriculară la decizia școlii (CDȘ) și activitățile extracurriculare anuale ale școlii
pentru a răspunde nevoilor și intereselor educaționale specifice ale elevilor, părinților și
comunității locale.
j) Școală activă în proiecte școlare și extrașcolare avizate de ISJ Bacău și MEN prin care
sunt puse în practică toate formele de educație: formală, informală și nonformală.
k) Rezultate performante ale elevilor și cadrelor didactice obținute la nivel național și
internațional prin asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în
vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, admiterii la universități de prestigiu
din țară și din străinătate și integrării acestora cu succes pe piața muncii.
3. Dezvoltarea în școală a unei culturi democratice și incluzive, bazată pe transparență
decizională, șanse egale pentru accesul la informație, educație și formare, prevenirea
absenteismului și abandonului școlar, sprijinirea elevilor cu oportunități reduse, dialog
permanent cu părinții și ceilalți parteneri educaționali (parteneriatele școală-familiecomunitate).
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4. Dezvoltarea în scoală a unei culturi a libertății de gândire, de exprimare și de acțiune
prin acces la informație și educație de calitate, dezvoltarea gândirii creative și a gândirii
critice, participarea la luarea deciziilor, promovarea, dezvoltarea, afirmarea și
recompensarea tuturor talentelor, scrierea și implementarea de noi proiecte educative
școlare și extrașcolare.
5. Dezvoltarea în școală a unei culturi a solidarității prin implicarea activă a elevilor și a
cadrelor didactice în viața comunității, participarea la activități de voluntariat și crearea
unor rețele socio-educative de cooperare locală, națională și internațională.
6. O infrastructură școlară modernă
- construcție complet reabilitată
- mobilier școlar atractiv
- echipamente audio-video în sălile de clasă
- sistem de supraveghere video intern și extern
- 2 laboratoare de informatică
- 1 laborator de chimie
- 1 laborator de fizică
- 1 laborator de biologie
- 1 laborator fonic multimedia
- 1 bibliotecă cu un fond important de carte estimat la 33.000 de volume.
- 1 cabinet medical
- 1 arhivă pentru păstrarea documentelor școlare
7. Creșterea vizibilității și imaginii școlii în comunitatea locală, la nivel județean,
național și european.
Educaţia bazată pe marketing presupune folosirea creativă a principiilor și strategiilor
de marketing pentru a atrage cât mai mult personalul didactic, elevii și părinții acestora,
pentru a le câștiga încrederea în valorile și standardele educaționale promovate de Colegiul
Naţional „Grigore Moisil” Oneşti, care s-au construit şi dovedit în timp, prin competenţele
profesionale ale angajaţilor și rezultatele deosebite obținute de elevi la examenele,
concursurile și olimpiadele școlare.
Conștientizând importanța perfecționării si formării continue a resursei umane
din școala noastră, în perioada 2019–2021, prin proiectul Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101062586 – Profesori pentru clase inovative! - Activități formative pentru dezvoltarea gândirii
creative (Teachers for Innovative Classes! - Training Activities to foster Creative Thinking:
TIC-TACT), ne-am propus să facem inovație în instituția noastră prin educația bazată pe
strategii de marketing integrativ şi am introdus modelul codificat TACT, care se aplică prin
4 direcții strategice de acţiune:
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Tiparele motivaţionale,
Adaptarea la schimbare,
Consilierea pe termen lung,
Tiparele de lucru.

Formarea și dezvoltarea resursei umane constituie un factor esențial în procesul de
implementare a schimbărilor actuale din sistemul preuniversitar de învățământ. Obținerea
performanței și atingerea excelenței în orice domeniu de activitate presupune acțiune
focalizată, deoarece numai prin acțiuni concrete pot fi identificate modalitățile eficiente
pentru motivarea cu succes a resursei umane pentru dezvoltarea personală și formarea
profesională continuă.
Găsirea de soluții pentru problemele școlii și ale comunității depinde într-o mare
măsură de atitudinea personalului față de schimbare și ideile inovatoare. În acest sens,
principalele aspecte organizaționale pe care dorim să le optimizăm în context european sunt:
1. Creșterea implicării profesorilor și elevilor în luarea deciziilor ce privesc dimensiunea
europeană a școlii;
2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului didactic pentru managementul și
implementarea cu succes a proiectelor Erasmus+, în scopul creșterii calității și
internaționalizării serviciilor educaționale oferite de școală;
3. Dezvoltarea competențelor digitale ale personalului didactic, atât pentru proiectarea
creativă, atractivă și inovatoare a lecțiilor desfășurate cu elevii, cât și pentru creșterea
eficienței procesului didactic.
4. Formarea profesorilor și elevilor din școală cu privire la siguranța online, prevenirea
cyberbullying și a altor forme de violență în mediul școlar, precum și pentru o integrare
optimă, pe termen lung, atât în curriculum, cât și în extracurriculum, a educației pentru
media și informație, pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.
5. Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limbi străine ale profesorilor din școală
pentru a putea iniția și dezvolta proiecte de cooperare cu alte școli și instituții din Europa,
ca să răspundă rapid și eficient nevoilor specifice ale elevilor, părinților și partenerilor
educaționali.
Metodologia proiectului Erasmus+ 2019-1-TR01-KA229-076957_4 - The promotion
of entrepreneurial skills among SEN students (2019-2021) favorizează dezvoltarea la elevi
și cadrele didactice a atitudinilor și competențelor cerute pe piața muncii, dar cum metoda
proiectului nu este cea mai eficientă metodă de abordare a conținuturilor la toate disciplinele,
este necesar ca profesorii să se formeze pentru dezvoltarea creativității, gândirii critice și
antrenamentul abilităților de proiectare a lecțiilor la clasă, prin folosirea de metode,
instrumente și abordări inovatoare, orientate către sprijinirea elevilor pentru a-și dezvolta
competențele cheie europene: comunicarea în limba maternă și în limbi moderne, competențe
matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competențe digitale, competențe
sociale și civice, competențe antreprenoriale, competențe de învățare rapidă, sensibilizare și
exprimare culturală.

23

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

Creativitatea, comunicarea, medierea învățării, inovația și leadership-ul sunt
competențe-cheie cu rol în dezvoltarea gândirii și stimularea progresului personal,
profesional, organizațional, social și economic.
Profesorul este pentru elevi un model de ființă umană și socială la care aspiră și ei să
devină, de aceea o parte importantă din misiunea sa este să se formeze și să se dezvolte
permanent. Cu cât personalitatea profesorului este mai puternică și mai armonios conturată,
cu atât forța sa de influență formativă asupra personalității elevilor este mai mare.
Rolul de mediator al învățării dă profesorului libertatea necesară dezvoltării la elevi a
atitudinilor active (concentrare, autocunoaștere, comunicare, proiectare în viitor), a
competențelor cognitive (clasificare, organizare, planificare), a competențelor sociale și civice
(inteligența emoțională și socială, empatie, deschidere spre nou și flexibilitate mentală,
toleranță, adaptabilitate, networking, lucru în echipă, leadership) care favorizează învățarea,
înțelegerea, cooperarea și parteneriatele sustenabile.
Colegiul Național Grigore Moisil Onești candidează pentru titlul de școală europeană
și învață să se adapteze la noile contexte pentru dezvoltarea și consolidarea dimensiunii
europene în educație. Dezvoltarea potențialului creator al resurselor umane în general și al
managerilor în special a devenit o prioritate în toate domeniile de activitate, atât în plan
științific, cât și aplicativ, pentru a putea conduce schimbările în organizații. De aceea,
dimensiunea europeana a școlii reprezintă un aspect-cheie al inovației în managementul
instituțional și leadershipului educațional.
Context local și regional (Nord-Est)
Orașul Onești este situat într-o zonă defavorizată din punct de vedere economic prin
închiderea platformei industriale și dispariția locurilor de muncă, ceea ce a condus la
diminuarea drastică a populației active. Foarte mulți dintre părinții elevilor noștri lucrează în
străinătate sau sunt în șomaj. De asemenea, avem în școala 80 de elevi proveniți din familii
monoparentale și 39 elevi orfani, aflați în îngrijire în două centre socioeducaționale din zonă.
Numărul elevilor din mediul rural care învață în instituția noastră a crescut foarte mult
în ultimii ani, ajungând în prezent la 271 de elevi care fac zilnic naveta în oraș din satele și
comunele învecinate. Deși situația lor socio-economică este dezavantajoasă, acești elevi au
potențial pentru îmbunătățirea situației școlare, iar părinții/tutorii lor legali fac eforturi
financiare pentru ca ei să poată frecventa zilnic școala. Atât elevii din oraș, cât și elevii din
mediul rural aflați în situații de risc sunt sprijiniți și încurajați de conducerea școlii și cadrele
didactice pentru a participa activ la activitățile școlare și extrașcolare, în alte proiecte
educaționale pentru care școala a reușit să atragă finanțare, pentru a face voluntariat și a
călători în țară și în străinătate, ca să-și schimbe percepțiile că sunt săraci și neajutorați, să-și
dezvolte încrederea în sine și în profesorii/mentorii lor, să-și crească motivația de a cunoaște
locuri și oameni noi, de a învăța experiențial și de a-și dezvolta abilități de viață utile pentru
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luarea deciziilor, pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, pentru integrarea pe piața muncii
și reușita în carieră.
Astfel, în contextul socio-economic actual, gândirea globală și acțiunea locală este
vitală în planificarea strategică. Adaptarea serviciilor educaționale oferite de școala noastră la
nevoile beneficiarilor direcți (elevii și profesorii) și a beneficiarilor indirecți (părinții,
comunitatea locală, angajatorii de pe piața muncii) presupune dezvoltarea personală și
formarea continuă a personalului angajat pentru adaptarea ofertei educaționale la nevoile reale
ale elevilor, actualizarea permanentă a cunoștințelor, dezvoltarea de noi abilități, aplicarea
altor metodologii și strategii didactice moderne și atractive, care implică folosirea avansată a
noilor tehnologii, atât pentru creșterea calității procesului de învățământ, cât și pentru a
răspunde rapid și eficient la schimbările și cerințele actuale de pe piața muncii.

CURRICULUM ŞI OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ
Oferta educațională
Oferta educaţională a Colegiul Naţional „Grigore Moisil” este constituită, în primul
rând, din următoarele elemente:
Planul de şcolarizare - reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de
clase de fiecare tip (nivel, filieră, profil, specializare) organizate în fiecare an şcolar;
 Planurile-cadru de învăţământ - precizează pentru fiecare clasă disciplinele
obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea; specifică, de
asemenea, numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip
opţional (curriculumul la decizia şcolii). Ele sunt elaborate de Centrul Naţional pentru
Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al
ministrului educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ.
 Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) - stabileşte pentru fiecare clasă
disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an şcolar, conform numărului
total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de învăţământ. Acestea se
elaborează de Comisia pentru Curriculum din colegiu, se avizează de Consiliul
Profesoral, se aprobă de Consiliul de Administraţie și de Inspectoratul Școlar Județean
Bacău. După aprobarea CDŞ, în baza opţiunii elevilor, acesta devine obligatoriu
pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv.


Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime. În anul şcolar 2018-2019, Colegiul
Naţional „Grigore Moisil” a funcţionat cu 25 de clase de liceu. Numărul mediu de elevi pe
clasă a fost de 28,88 elevi/formațiune de studiu.
Clasa IX-a: 6 clase × 28 de locuri
Profil umanist Filologie - 1 clasă (28 de locuri)
Ştiinţe sociale - 1 clasă (28 de locuri)
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Profil real Matematică - informatică intensiv Limba engleză - 1 clasă (28 de locuri)
Matematică - informatică - 1 clase ( 28 de locuri)
Ştiinţe ale naturii - 1 clasă (28 de locuri)
Ştiinţe ale naturii intensiv Limba engleză - 1 clasă (28 de locuri)
An școlar 2017-2018

An școlar 2018-2019

Medii admitere pe
specializări

Prima medie

Ultima medie

Prima medie

Ultima medie

Matematică - informatică

9,72

7,60

9,81

7,97

Ştiinţe ale naturii

9,75

7,52

9,79

8,11

Ştiinţe sociale

9,05

7,42

9,21

7,90

Filologie

8,31

7,23

8,33

7,59

Din Raportul de activitate 2018-2019 rezultă, pentru domeniul Curriculum,
următoarele aspecte relevante pentru activitățile desfășurate:
1. Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea
şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare
şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe
discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare
şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru pregătirea
examenelor naţionale şi pentru activităţile extracurriculare. Din rapoartele șefilor de catedre,
monitorizările realizate pe parcursul anului şcolar şi rezultatele obţinute de elevi la clasă şi la
examenele naţionale rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un
nivel foarte bun, fără probleme majore.
2. Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne
elaborate în acest scop. Curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) şi activităţile extracurriculare
(EC) au o orientare preponderent academică – având în vedere misiunea asumată și
obiectivele anuale stabilite. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin proces de
consultare-negociere cu implicarea directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei
pentru curriculum. Orele din cadrul CDŞ-EC sunt alocate în principal astfel:
a. Activităţi didactice destinate aprofundării şi extinderii prevederilor programelor

şcolare pentru a susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor personale, pentru
performanţă înaltă şi pentru succes la examenele naţionale şi examenele de admitere
în învățământul superior.

b. Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe profesionale

specifice domeniului TIC. Aceste activităţi au fost de asemenea organizate şi în
regim extracurricular prin pregătirea și organizarea examenelor pentru obținerea
certificărilor ECDL.
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c. Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe lingvistice avansate

în limbile moderne engleză și franceză, în conformitate cu dimensiunea europeană a
educației (participarea școlii în programe și proiecte europene eTwinning, Erasmus+,
EPAS, Twin Towns) și statutul de Școală asociată UNESCO. În regim
extracurricular aceste activități vizează în mod specific pregătirea elevilor pentru
susținerea examenelor internaționale de atestare a competențelor lingvistice.

Oferta educaţională a inclus şi activităţile desfăşurate în cadrul programului „Să știi mai
multe, să fii mai bun”. Toate activităţile planificate în cadrul acestui program s-au desfăşurat
fără probleme majore, iar răspunsul şi participarea elevilor, părinţilor şi partenerilor din
comunitate au fost foarte bune.
3. Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi
tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul fiecărui semestru. În
privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale
(preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale,
portofolii, jurnale reflexive, investigații, studii de caz, excursii tematice pentru documentarea
în teren și implicarea elevilor în activități de cercetare didactică, expoziții personale și de
grup, reviste școlare). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a
diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor
reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. S-a constatat o bună ritmicitate în
evaluarea și notarea elevilor, precum și o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul
anului școlar.
4. Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele aspecte:
a. Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade

şcolare). Activitatea a fost organizată sub formă de ore săptămânale, ca activităţi
extracurriculare, precum şi sesiuni speciale de pregătire intensivă înaintea fazelor
judeţene şi naţionale ale olimpiadelor pe discipline – ore de pregătire în laboratoare
şi cabinete, evaluări şi simulări etc. Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre
şi conducere şi a condus la rezultate bune şi foarte bune la concursurile şi
olimpiadele şcolare.

b. Pregătirea specifică pentru Examenul de bacalaureat s-a realizat atât la clasă, cât și

prin activități extracurriculare și sesiuni speciale de pregătire organizate în afara
orarului (la toate disciplinele de examen, incluzând simulări). Activitatea a fost
monitorizată de şefii de catedre şi conducere şi a condus la rezultate foarte bune.

c. În regim extracurricular au fost organizate activități sportive – cu rezultate bune la

concursurile specifice şi efecte apreciate ca benefice asupra stării de sănătate a
elevilor.

5. Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub
îndrumarea coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi a
psihologului şcolar. Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului şcolar se
consideră că este necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor
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şi accentuarea activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea
comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de activităţi realizate pe
parcursul anului şcolar au fost:
a. Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare
(dirigenţie) şi în programul Școala altfel - „Să știi mai multe, să fii mai bun”, inclusiv cu
invitaţi, vizite, excursii tematice etc.
b. Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi
orientare (dirigenţie), prezentări detaliate de oferte de şcolarizare realizate de invitaţi de la
diferite instituţii de învăţământ superior (Bacău, Galați, Iași, Brașov), activităţi de testare şi
consiliere individuală şi de grup realizate de psihologul şcolar etc. Orientarea şcolară şi
profesională a fost susţinută şi în acest an şcolar de vizite la firme şi instituţii din Onești
organizate în programul Școala altfel - „Să știi mai multe, să fii mai bun”.
c. Activităţi recreative. Au fost organizate vizite, excursii şi tabere cu elevii în zilele de
weekend şi pe perioada vacanţelor şcolare. Nivelul de interes şi participare a fost ridicat şi
elevii solicită în continuare organizarea activităţilor de acest tip.
d. Activități extracurriculare care urmăresc implicarea elevilor și a părinților prin
organizarea școlilor de vară, școala părinților și formare continuă pentru cadrele didactice și
părinți.
e. În privinţa disciplinei la nivelul elevilor nu s-au înregistrat abateri disciplinare

semnificative, problema cea mai gravă constatată a fost cea a numărului relativ mare de
absenţe (44,08 absenţe/elev din care 7,74 absențe nemotivate/elev).

Absențe an școlar 2018-2019
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

9904

9484
8129

TOTAL
Nemot ivate

4220
1478

1710

Clasa a X-a

Clasa a XI-a

1822

568
Clasa a IX-a

Clasa a XII-a

6. Pentru descurajarea absenteismului au fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în
esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. Astfel, fiecare diriginte
păstrează legătură permanentă cu familia pentru elevii cu număr mare de absenţe.
Absenteismul ridicat este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de
factori de natură internă.
Astfel, un inventar minim al acestor factori ar include:
1) Factori de natură externă:
a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care
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părinţii sunt plecaţi din localitate pentru muncă
b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii al căror interes

pentru studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală

este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare.
2) Factori de natură internă:

a. Solicitările ridicate ale programelor şcolare curente, concomitent cu selectivitatea studiului

spre anii terminali în scopul pregătirii pentru continuarea studiilor;

b. Atractivitatea anumitor activităţi didactice, determinată de o abordare formală, didacticistă

a conţinuturilor;

c. Relativa inconsecvenţă în aplicarea prevederilor regulamentare de către diriginţi.

Diminuarea efectelor situațiilor de absenteism constituie priorităţi pe termen mediu şi
lung. Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului
educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătățirea ofertei de activități extrașcolare și
extracurriculare și consecvență și seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare.

Performanțele elevilor
Nivelul de pregătire este cuantificat de asemenea şi în rezultatele obţinute la Examenul de
bacalaureat în anul școlar 2019.

NR.
CANDIDAȚI
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1
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PONDEREA MEDIILOR ÎN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019
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Sub aspect statistic se constată o pondere foarte ridicată a notelor mari (tranşa de note 9-10),
promovabilitate de 95,32% după sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului 2019, plasând colegiul
pe locul al V-lea la nivelul județului. Este semnificativ de menţionat faptul că atât la nivelul
mediilor generale, cât şi la nivelul mediilor pe discipline, diferenţele între rezultatele obţinute
la clasă şi cele obţinute la Examenul de bacalaureat au fost pentru majoritatea elevilor foarte
mici, sub un punct.
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Promovabilitate clasa a XI-a
5-6.99
7-8.99
9-10
corigenți 1 obiect

0.58%
3;1;1.73%

81; 46.82%
88; 50.87%

Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite a fost întotdeauna un
obiectiv important în activitatea Colegiului Naţional „Grigore Moisil”. Rezultatele
activităţilor specifice de identificare, consiliere, pregătire diferenţiată şi promovare a
elevilor cu un potenţial deosebit se concretizează în participarea şi succesul obţinut de elevii
Colegiului Naţional „Grigore Moisil” la diferite concursuri şcolare pe discipline – la nivel
judeţean, interjudeţean, naţional și internațional. Pregătirea diferenţiată a elevilor capabili de
performanţe şcolare deosebite se realizează atât la clasă cât şi prin activităţi extracurriculare
(pregătire intensivă suplimentară, pregătire în loturilor reprezentative, tabere de specialitate
etc.). Rezultatele obținute în anul școlar 2018-2019 sunt următoarele:
~ o elevă a participat la etapa internațională a Olimpiadei de Geografie – Olimpiada
Balcanică de Geografie, unde a obținut Medalie de Argint
~ 23 elevi calificaţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, obţinându-se


Premiul I la Olimpiada de Limba Italiană – elevul Călin Andrei,



Premiul II la Olimpiada de Limba Rusă Modernă – eleva Burduja Sabrina



Premiul II și Medalie de Aur la Olimpiada de Tehnologia Informației – elevul
Constăndoiu Cezar,



Premiul III la Olimpiada de Limba Engleză – eleva Roșu Mara-Ruxandra



Mențiune la Olimpiada de Geografie – eleva Ursu Rebeca-Elena și elevul Blăgoi
Andrei-Dănuț



Mențiune la Olimpiada de Limba Italiană – eleva Petcu Roberta-Giulia



Premiu Special la Olimpiada de Geografie – elevii Minuț Sergiu-Evanghelos și
Sandu Andrei-Eusebiu



Mențiune Specială la Olimpiada de Limba Italiană – eleva Dobre Elena-Roberta

-

27 elevi calificați la etapa națională a concursurilor școlare, obținându-se



Premiul I la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” – elevul Sandu Andrei-
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Eusebiu,


Premiul II la Concursul de Chimie „Cristofor Simionescu” – eleva Dragu DeliaMihaela,



Premiul II la Concursul de Chimie „Cristofor Simionescu” – elevul Sandu AndreiEusebiu



Premiul III la Concursul de Fizică PHI – elevele Aștefanei Denisa-Ioana și Ursu
Rebeca-Elena



Premiul III la Concursul de Chimie „Cristofor Simionescu” – elevul Blănaru
Dragoș-Radu și Echipa Clasei a X-a B



Premiul III la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” – elevii Aramă CostinaRaluca, Damian Gabriela, Draciov Alexandra și Sandu Ionuț-Nicolae,



Mențiune la Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” – Deaconu
Denisa și Sandu Andrei-Eusebiu



Mențiune la Concursul de Chimie „Cristofor Simionescu” – Buzatu AnaAlexandra și Ghiuță Mădălina



Mențiune la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” - Blănaru Dragoș-Radu,
Bordianu Georgiana, Chirliu Teofana, Ghiuță Mădălina, Mateeș Delia, Munteanu
Sabina, Novac Diana-Nicoleta, Palamariuc Ioana, Tudor Maria-Alexandra



Premiile I, II si III obținute la Concursul internațional Prix de la Francophonie,
organizat de 22 de ani în cadrul proiectului de înfrățire între orașe (Twin Towns),
în parteneriat cu Primăria și Consiliul local Onești și CEPAJ din Eysines, Franța.

-

Premiul I – eleva Mara Ruxandra Rosu

-

Premiul al II lea – eleva Raluca Ianos

-

Premiul al III lea – eleva Sabrina Burduja

S-au obținut 130 de premii și mențiuni la olimpiade și concursuri școlare:
- 78 elevi la Olimpiade – etapa județeană;
- 52 elevi la Concursuri – etapa județeană;

Resurse umane
Din Raportul anual 2018 – 2019 constatăm următoarele aspecte relevante pentru calitatea
serviciilor oferite de școala noastră:
1. Încadrarea personalului didactic s-a realizat prin colaborarea excepțională a direcţiunii

cu compartimentul MRU de la nivelul inspectoratului școlar. Întregul proces s-a bazat
pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ aprobată în anul şcolar

32

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

anterior, pe respectarea metodologiilor și a legislației în vigoare, cu respectarea
termenelor prevăzute de calendarul mobilității personalului didactic. Toate clasele au
funcţionat normal, încadrate cu personal calificat. Numărul mediu de elevi pe cadru
didactic (15,04 elevi/normă didactică) s-a situat peste valorile naţionale inclusiv în
condiţiile activităţii pe grupe la clasele cu specializări intensiv engleză.
2. Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au
funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea
planului managerial anual. Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de
catedră/responsabil de comisie atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi modul
de documentare a acestora. Rapoartele de activitate şi monitorizarea realizată pe
parcursul anului evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen şi
conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în
dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor
catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a scos în
evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi
interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor
predictive şi sumative.
3. Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat
participarea în număr mare a cadrelor didactice din Colegiul Naţional „Grigore
Moisil” la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de
instituţiile abilitate la nivel local, județean, național şi internațional. În această
privinţă, sprijinul acordat de responsabilul cu activitatea de perfecționare, formare
continuă şi dezvoltare profesională s-a dovedit important, fiind asigurată informarea
corespunzătoare a cadrelor didactice asupra ofertei de formare existente. Sub
coordonarea direcţiunii, responsabilul cu activitatea de perfecționare a realizat pe bază
de chestionare o evaluare amplă şi detaliată a situaţiei privind participarea la formare
continuă şi perfecţionare, din perspectiva noilor prevederi legale. Un cadru didactic a
obţinut gradului didactic I cu nota maximă.
Corpul didactic și nedidactic este format dintr-un număr de 62 persoane, din care:


Personal didactic – 48 după cum urmează:
- titulari - 34
- detașați în unitate - 3
- suplinitori - 7
- completare normă - 4

După categoriile de performanță, se împart astfel:



- grad didactic I - 36
- grad didactic II - 2
- definitivat - 7
- debutanți - 3
Personal didactic auxiliar - 6, după cum urmează:
- bibliotecar - 1
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- laborant - 1
- contabil - 1
- secretar - 2
- inginer de sistem - 1
Personal nedidactic - 8, după cum urmează:
- îngrijitor - 4
- mecanic - 1
- paznic – 3

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic îndeplinesc condițiile de studiu,
pregătire și vechime prevăzute de Statutul Personalului Didactic – Legea Învățământului
nr.1/2011.
Codul de etică, contract moral între profesori, elevi şi personal administrativ,
contribuie la realizarea coeziunii membrilor comunităţii şcolare, la cultivarea încrederii în
mediul şcolar ca mediu de educaţie şi pregătire pentru viaţa elevilor, la asigurarea unui climat
de competiţie după reguli corecte, la protejarea membrilor comunităţii de comportamente
nedrepte cu privire la evaluarea acestora, la protejarea lor faţă de abuzul de putere
Codul de Etică prevede pentru tot personalul colegiului:










respectarea legilor şi reglementărilor în vigoare precum şi a regulamentelor
adoptate la nivelul instituției;
îmbunătăţirea continuă a mediului organizaţional al colegiului şi minimizarea
riscurilor asociate acestui mediu;
protejarea informaţiilor confidenţiale, a celor referitoare la drepturile de
proprietate, precum şi a celor referitoare la beneficiarii şi partenerii educaţionali;
protejarea şi folosirea corespunzătoare a bunurilor instituției;
tratarea angajaţilor, elevilor și părinților cu respect şi protejarea drepturilor
omului;
abordarea și soluționarea conflictelor de interese;
promovarea unui climat de corectitudine, integritate, acurateţe, operativitate şi
lizibilitate în întocmirea programelor, planurilor, rapoartelor, analizelor,
informărilor sau a altor comunicări de natură publică;
sprijinirea unei atitudini pozitive faţă de informarea imediată despre orice
dovadă de comportament ilegal sau în afara eticii.

În ceea ce privește numărul de elevi școlarizați de liceul nostru, este vorba de 722
elevi, ce frecventează cursuri de zi.
În concluzie, categoria de elevi pe care o „necesită” liceul nostru este aceea interesată
de studiul disciplinelor reale, în special matematica, fizica și informatica; de aceea, cadrele
didactice care predau aceste discipline sunt calificate, dând dovadă de o înaltă pregătire
profesională.
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Rezultatele obținute în domeniile de bază promovate în liceul nostru (informatica,
matematica, științe, limbi moderne) generează o garanție pentru adaptarea rapidă la ritmul
reformei pentru recunoașterea valorii absolvenților noștri.

Resurse materiale și financiare
Din Raportul de activitate 2018-2019 rezultă, pentru domeniul Bază materială, cele de mai
jos :
1. Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi
cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme majore
în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal,
respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat blocaje financiare şi s-a încercat permanent
diminuarea cheltuielilor de personal.
Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi controlul
direcţiunii, a Consiliului de Administraţie, a serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Onești și a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău. Ca şi în anii precedenţi,
Colegiul Naţional „Grigore Moisil” a realizat venituri proprii, în condiţiile legii, din
următoarele surse de finanţare:
Finanțare extrabugetară
Activităţi autofinanţate – activitatea Centrului de Testare Acreditat ECDL.
În anul școlar 2018-2019 în centrul ECDL s-au desfășurat cursuri și examene. Bugetul
aprobat a fost în sumă de 38.000 lei.
Pentru cheltuieli de personal 16.000 lei şi 22.000 lei pentru bunuri şi servicii.
Sponsorizări şi donaţii
Prin Asociația Symposion (a foștilor elevi) au fost premiați o parte dintre elevii care au
obținut premii la concursuri și olimpiade. Prin Asociația Symposion au fost achitate parte din
cheltuielile referitoare la montarea stâlpilor din exteriorul școlii.
2. Baza materială a Colegiului Naţional „Grigore Moisil” a fost substanţial îmbunătăţită prin

realizarea unui ambient plăcut în sălile de clasă, cancelarie, laboratoare.
Activităţi şi rezultate:







Au fost dotate cu echipamente noi laboratoarele de informatică;
S-au obţinut fonduri extrabugetare rezultate din organizarea de cercuri antreprenoriale,
acţiuni de întreţinere şi reparaţii, închiriere de spaţii;
Pentru asigurarea iluminatului corespunzător în toate sălile de clasă (unde a fost
necesar) au fost montate corpuri noi de iluminat, au fost înlocuite prize, întrerupătoare
deteriorate;
La parterul colegiului s-a amenajat vitrina cu materiale didactice, sumă primită în
urma participării elevilor la diferite olimpiade internaționale;
Au fost de asemenea executate lucrări de reparaţii şi igienizări, în regie proprie (holuri,
grupuri sanitare etc.) şi cu terţi (săli de clasă şi alte spaţii);
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Finanţări extrabugetare: venituri din donaţii, expoziţii cu vânzare, spectacole artistice
şi sportive, organizarea şi desfăşurarea de activităţi de instruire complementară,
serbări şcolare.

Spațiile de învățământ aferente liceului sunt:
-

25 săli de clasă

-

6 laboratoare, din care :
- 1 laborator fizică
- 1 laborator multimedia
- 1 laborator chimie
- 2 laboratoare informatică
- 1 laborator biologie

-

1 bibliotecă

-

1 cabinet medical

-

1 cabinet psihologic

-

1 sală de sport

-

2 terenuri de sport

BUNURI DE VALOARE – existente în dotarea unității școlare:
- 90 calculatoare și laptopuri
-

2 servere

-

10 imprimante

-

3 televizoare

-

2 casetofoane

-

2 video recordere

- 25 videoproiectoare

Relații externe
Din Raportul de activitate 2018-2019 rezultă, pentru domeniul Relaţii externe, cele de mai jos:
1. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată prin
structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor şi prin
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activităţile dedicate organizate de psihologul şcolar. Au fost organizate şedinţe cu părinţii
la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme specifice (simulări/examene
naţionale, concursuri, admiteri), precum şi cursuri speciale („şcoli”) pentru părinţi prin
grija psihologului şcolar și ale consilierului educativ pe teme de interes şi de actualitate
(violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi profesională etc.). Reprezentantul
părinţilor în Consiliul de Administraţie a fost prezent la majoritatea întâlnirilor şi s-a
implicat efectiv în rezolvarea problemelor şcolii. La inițiativa membrilor Consiliului de
Administraţie, s-a înființat în anul 2014 Asociația Părinților „Grigore Moisil” Onești.
2. Colegiul Naţional „Grigore Moisil” are relaţii bine stabilite, de bună calitate şi eficiente cu
Primăria Municipiului Onești și Consiliul Local. În cooperare cu administraţia publică
locală şi prin implicarea efectivă a reprezentanţilor acesteia în Consiliul de Administraţie
a fost posibilă atât asigurarea expertizei profesionale pe toate problemele de finanţare şi
administrare a unităţii de învăţământ, cât şi sprijinul nemijlocit în rezolvarea unor
priorităţi importante privind dezvoltarea bazei materiale a Colegiului Naţional „Grigore
Moisil”. Din 2014 s-a implementat Sistemului de control intern managerial.
3. S-a asigurat cadrul logistic (spaţii, aparatură, expertiză, consultanţă) pentru acţiuni
organizate de către instituţiile şi autorităţile cu care ne aflăm în raport de colaborare. Am
participat la întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale, cu scopul de a adapta oferta
educaţională a şcolii cu specificul comunitar.

Activităţi Extraşcolare
Activitatea extracurriculară și extrașcolară s-a bazat pe Programul activităţilor
educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub
diverse forme.
Pe parcursului anului școlar prin desfășurarea proiectelor și programelor educaționale
ne-am propus conectarea școlii la activitatea comunității, atragerea de parteneriate și
schimburilor de experiență cu licee din țară și din Europa.
Proiectele educative realizate în semestrul I şi al II-lea în anul şcolar 2018-2019 au vizat
implicarea unui număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi
educative, şcolare şi extraşcolare, integrate in proiectele strategice ale scolii, dar şi
diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spațiu educativ
propice dezvoltării personale și antrenamentului abilităților de viață sănătoasă.
Perioada

Titlul activității

Responsabil/

Scurta descriere

Coordonator
Septembrie

Săptămâna
Bobocilor Moisilişti

Direcțiunea, Consilierul
educativ, Consiliul
elevilor, Diriginții
claselor a XII și a IX a

Incluziune – Activități noformale
desfășurate cu elevii de clasa a IX a
pentru promovarea activităților
extracurriculare, recrutarea de noi
voluntari si facilitarea integrării in
viața scolii.
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Octombrie

Erasmus Info Days

Directiunea, Consilierul Promovarea programului Erasmus+ si
educativ, Consiliul
diseminarea activităților din cadrul
Școlar al Elevilor,
proiectelor europene ale scolii.
Ambasadorii seniori si
juniori EPAS

Noiembrie

Ziua Europeană a
Elevului

Direcțiunea, Consilierul
educativ, Consiliul
elevilor, Diriginții

Ateliere pe tematici europene

Noiembrie

Luna plantarii
arborilor

Direcțiunea, Consilierul
educativ, Consiliul
elevilor, Diriginții

Campanie anuala, desfășurată in
parteneriat cu Primăria si Consiliul
local Onești

Pe toata
durata anului
școlar,
conform
agendei de
activități

Clubul de Debate

Prof. Matei Cristina,
Prof. Brăescu VirginiaSmărăndița,
Consiliul Școlar al
Elevilor

Clubul de debate este activ pentru a-i
învăța pe elevii liceului nostru tehnici
de vorbit în public, analiză critică și
argumentare, pe care le pot pune în
practică prin organizarea de dezbateri
educaționale academice pe diverse
teme și niveluri de complexitate,
respectiv participarea la Olimpiada
„Tinerii dezbat” si alte concursuri de
dezbateri.

Noiembrie

Săptămâna Educației Direcțiunea, Consilierul Elevii liceului au luat parte la
Globale
educativ, Diriginții,
activități
pentru
îmbogățirea
cunoștințelor
generale
și
la ateliere
Consiliul Școlar al
pentru dezvoltarea lor personală.
Elevilor, Bibliotecarul
Organizarea acestor ateliere are ca
scolii
scop promovarea în rândul elevilor
din școală a obiectivelor educației
globale.

Noiembrie

World Largest
Lesson

Direcțiunea, Consilierul Promovarea in rândul elevilor a
educativ, Diriginții,
obiectivelor
pentru
dezvoltare
Consiliul Școlar al
durabila.
Elevilor

Noiembrie

Dialog Structurat cu
Tinerii

Direcțiunea, Consilierul
educativ, Diriginții,
Consiliul Școlar al
Elevilor, Parteneriat cu
ADA -Asociația pentru
Dezvoltare Activa

Proiectul a avut ca rezultat o strategie
județeană
pentru
promovarea
participării active a tinerilor cu
oportunități reduse în dialogul
structurat.

Noiembrie

Concurs Foto
Viziuni

Direcțiunea, Consilierul
educativ, Diriginții,
Consiliul Școlar al
Elevilor

Fotografiile înscrise în concurs au
respectat următoarele criterii: să fie
originale, nepreluate de pe internet,
pentru a nu încălca legea copyrightului. Jurizarea a desemnat câștigători
pe cei doi elevi ai liceului : Ciocănel
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Direcțiunea
Consilierul educativ
Diriginții
Consiliul Școlar al
Elevilor

Mihai (locul 1) și Constandiș Bogdan
(prima mențiune).

Decembrie

1 decembrie 2019 –
Ziua Naţională a
României

Decembrie

Scrisoare către Moș
Crăciun

Direcțiunea, Consilierul Proiectul a avut ca scop sensibilizarea
educativ, Diriginții
elevilor de sărbători, de a trimite
Consiliul Școlar al
mesaje/felicitări scrise de mana.
Elevilor, Consiliul
Județean Bacău

Ianuarie

Mihai Eminescu –
poet național

Direcțiunea, Consilierul
educativ, Diriginții,
Consiliul Școlar al
Elevilor, Bibliotecarul
scolii, Luiza Sasu

Activități literar-artistice

Ianuarie

Hai să dăm mână cu
mână!

Direcțiunea, Consilierul
educativ, Diriginții,
Consiliul Școlar al
Elevilor, Catedra de
Istorie

Activități formale, nonformale si
informale pentru a sărbători
24 Ianuarie - Ziua Unirii

Ianuarie Februarie

Prix de la
Francophonie

Directiunea, Consilierul
educativ, Catedra de
Franceza

Concurs de eseuri

Conform
agendei de
activități

Fără violență în
școală

Direcțiunea, Consilierul Ateliere cu elevii pentru prevenirea
educativ, Diriginții,
violentei in școală, a fenomenelor de
Consiliul Școlar al
bullying si cyber bullying.
Elevilor

Conform
agendei de
activități a
proiectului
EPAS

Module pe tematici
europene

Directiunea, Consilierul Campania a constat în a îi convinge
educativ, Consiliul
pe tinerii atât din liceul nostru, cât și
Școlar al Elevilor
oamenii din afară să voteze pentru un
Ambasadorii seniori si viitor mai bun.

Mai

Ziua Porților
Deschise

Campania
#DeDataAstaVotez

juniori EPAS
Direcțiunea

Consilierul educativ
Diriginții
Consiliul Școlar al
Elevilor

Mai
Conform
agendei de
activități

Depunere de coroane la Monumentul
Regina Maria din Onești

Săptămâna

Directiunea

Școala Altfel

Consilierul educativ,
Diriginții, Consiliul
Școlar al Elevilor

Promovarea ofertei educaționale în
social media
Vizite in școală a diriginților si
elevilor de clasa a VIII a de la școlile
gimnaziale
din
oraș si din
comunele/satele învecinate.
În acest interval de timp, elevii
liceului au luat parte la activități
pentru îmbogățirea cunoștințelor
generale și la ateliere de dezvoltare
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personală, excursii tematice
Permanent

Secret Book

Consiliul Școlar al
Elevilor
Bibliotecarul scolii,
Luiza Sasu

Permanent,
conform
agendei de
activități

Clubul de lectura

August Septembrie

Şcoala de vară de
Ştiinţe

Consiliul Școlar al
Elevilor
Prof. Cristina Matei
Bibliotecarul scolii,
Luiza Sasu
Conducerea școlii,
Consiliul Școlar al
Elevilor

Pe parcursul anului școlar, elevii au
făcut schimb de cărți aleatoriu. Donau
cărțile către CȘE, iar membrii
consiliului le împachetau astfel încât
elevii să nu judece o carte după
copertă.
Promovarea lecturii in rândul elevilor
Intalniri săptămânale la Cafeneaua
literara pentru a dezbate pe marginea
cărților citite.
Activități ludice si experimentale
pentru elevii pasionați de geografie,
biologie, fizică, chimie, informatică

Prof. de geografie,
biologie, fizică, chimie,
informatică

Proiecte de parteneriat educaţional:






La nivel local cu: Asociația „Incluziunea” Onești, Asociația Rotary Club Onești,
Poliţia Municipiului Oneşti, Asociaţia „Onestin”, Protoieria Onești, Biblioteca
Municipală „Radu Rosetti, Radio Kit, Detașamentul de pompieri, Asociația „Sfântul
Voievod Ștefan cel Mare” Hârja – Bacău, Școala Postliceală „Carol Davila, Poliția
Onești, Jandarmeria, Casa de cultură, Fundația Victorine Le Dieu, Asociația
Alexandra, Centrul Oaza etc.
La nivel judeţean cu: Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Centru de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, Centrul Educativ Tg. Ocna, Centrul Militar
Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse și Asistență educațională Bacău,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Inspectoratul
pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău, Colegiul
Național „Ferdinand I” Bacău, Școala Gimnazială Nr.1 Slănic Moldova, Colegiul
„Mihai Eminescu” Bacău, Asociația „Valoare Plus” Bacău etc.
La nivel național cu: Comisia Națională a României pentru UNESCO, Centrul
pentru Jurnalism Independent București, Universitatea Transilvania Brașov,
Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Al. I Cuza” Iași,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa, Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, British Council
etc.
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Analiza de context PEST
Domenii

Contextul politic

context

Contextul naţional
- sistemul de
învăţământ
preuniversitar este
caracterizat de o slabă
descentralizare cu
referire la organizarea
şi funcţionarea lui;
- autonomia şcolii se
regăseşte în deciziile
asupra
parcursurilor
programelor şcolare şi
în
curriculum
la
decizia şcolii;
- orientarea tot mai
pregnantă spre un
învăţământ de elită a
liceelor teoretice prin
micşorarea numărului
de locuri şi creşterea în
compensare a locurilor
în şcolile de arte şi
meserii;

Orizonturi contextuale
Contextul regional
- adresabilitatea
unităţii şcolare
depăşeşte sfera
judeţeană atingând
nivelul naţional;
- finanţare inexistentă
a şcolii de la nivel
judeţean;
selecţia
pentru
angajarea
personalului didactic
necesar se face de
către
inspectoratele
şcolare judeţene;

Contextul local
- şcoala începe o politică proprie la
nivel curricular, la cel al resurselor
şi al finanţării;
control
administrativ
al
resurselor financiare alocate de
primărie;
autonomie
în
angajarea
personalului didactic auxiliar şi cel
nedidactic;

finanţarea
învăţământului
din
surse publice dar şi
creşterea ponderii de
finanţare din resursele
private;
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- procentul alocat - şcoala depăşeşte - creşterea valorii raportului
învățământului din PIB limitele judeţene în ce şomeri/angajaţi prin diminuarea
este încă insuficient priveşte specializările (încetarea) activităţii pe fosta
Platformă petrochimică Borzeşti.
pentru modernizarea oferite;
şi dezvoltarea şcolilor;
- se prevede o - se preconizează o creştere a
- resursele financiare expansiune economică cererilor pentru profesiunile din
provenite din finanţări pentru
domeniile sfera serviciilor;
externe sunt orientate prioritare
ale
cu precădere spre judeţului;
mediul rural şi zone
defavorizate;
- evoluţia economiei
este încă incertă, nu se
pot emite prognoze
sigure privind cererea
de specializări pe piaţa
muncii;

Contextul social

- scăderea
demografică a
populaţiei şcolare
determinată în special
de factorul economic;
- orientarea cu
prioritate a
absolvenţilor de liceu
spre forme de
învăţământ superior;

- stabilizarea planului
de
şcolarizare
a
liceelor teoretice la un
număr redus de locuri
şi
a
raportului
licee/judeţ, determină
o creştere a nivelului
de pregătire a elevilor;
prin
repartiţie
judeţeană a elevilor
clasei a IX-a se
produc
ulterior
transferuri numeroase
de la un liceu la altul,
de la un oraş la altul;

- în general, familia oneşteană are
o mentalitate pozitivă privind
educaţia de calitate a copiilor;
societatea
civilă
privată
oneşteană sprijină școala și elevii
săi prin acțiuni caritabile și
sponsorizări modeste și se
implică, la cerere, în educație;
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Contextul tehnologic

- sunt promovate
programe
internaţionale
de
dotare a şcolilor cu
calculatoare
performante;

- dotarea şcolii cu - dotări cu calculatoare din
mobilier nou pentru sponsorizări şi contribuţii băneşti
un număr mic de săli din partea părinţilor;
de clasă;
- lipsa unui fond din bugetul local
pentru alocarea lui în vederea
modernizării sub raport tehnologic
şi comunicaţional modern;
dezvoltarea
tehnologică
- accesul la INTERNET al şcolii
favorizează
datorat fondurilor extrabugetare;
dezvoltarea serviciilor
informatice şi de
comunicare;
generalizarea
accesului
la
INTERNET
facilitează depăşirea
granițelor
locale,
regionale și naționale;
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Analiza SWOT
1.1 Mediul intern pe axa Puncte tari - Puncte slabe
1.1.1 Resurse umane
Elevii:

Puncte tari
- număr mare de elevi cu rezultate remarcabile la
olimpiadele şi concursurile şcolare locale,
judeţene şi naţionale;
- procent mare de promovabilitate la examenul de
Bacalaureat;

- număr mare de elevi de liceu admişi în facultăţi
acreditate pe locuri bugetate;
- număr mare de elevi dornici de activități
extracurriculare și interesați de formarea lor
profesională și orientare școlară;
- număr mare de elevi implicaţi în concursuri
organizate între clase (probă sportivă, cultură
generală, artistică, simţ practic şi civic)
- elevi implicaţi în programele Erasmus şi
Erasmus+;

Personal didactic şi administrativ:

Puncte tari
- personal didactic calificat 100%, din care ___%
au gradul didactic I;
- autoperfecţionarea multor profesori prin
masterat și doctorat;
- relaţiile interumane determină un climat
educaţional favorabil procesului educativ;
- profesori care au participat şi promovat
examenul de instructor AEL privind utilizarea
programelor de soft educaţional;
- mulţi profesori tineri care se implică în activităţi
extracurriculare;
- cadre didactice tinere implicate în programele
Erasmus şi Erasmus+;
- existenţa specialiştilor în domeniu;
- personal didactic auxiliar calificat;
- personal administrativ calificat şi suficient;

Puncte slabe
- slaba motivare a elevilor cu performanţe, pentru
stimularea şi altor elevi capabili de performanţe
înalte;
- modesta preocupare a cadrelor didactice pentru
ajutorarea elevilor mai slabi pregătiţi, prin
programe suplimentare de pregătire;
- puţine activităţi extracurriculare organizate
pentru elevii de liceu;
- cabinetul de consultanţă psihopedagogică
modest dotat;

- program şcolar încărcat şi rigid;
- număr relativ mic de elevi implicaţi în proiecte
internaţionale;

Puncte slabe
- participarea cadrelor didactice la cursurile de
formare continuă este sub aşteptări;
- conservatorismul multor profesori privind
modernizarea procesului instructiv-educativ prin
informatizarea învăţământului;
- în laboratorul destinat AEL se desfăşoară ore de
informatică;
- slaba motivare financiară a cadrelor didactice
tinere;

- număr mic de cadre didactice implicate în
programe internaţionale;
- dotare precară a personalului de întreţinere cu
unelte şi aparate necesare reparaţiilor;
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Comunitatea:

Puncte tari
- colaborări cu instituţiile locale pentru realizarea
unor activităţi extracurriculare, vizite la muzee,
spectacole de teatru, excursii etc.;
- colaborarea şcoală - familie prin şedinţe şi
lectorate cu părinţii elevilor;
- elevii se implică în acţiuni ce privesc relaţia cu
comunitatea;

Puncte slabe
- lipsa unui specialist în orientarea vocaţională a
tinerilor;

- colegiul dispune de o clădire cu destinaţia şcoală
de sine stătătoare;
- colegiul dispune de două laboratoare de
informatică (dotate cu calculatoare performante),
bibliotecă (_______ volume), laborator de chimie,
laborator de fizică, laborator de biologie, sală de
sport, terenuri de sport;

- numărul de săli amenajate este mai mic decât
numărul de clase existent;
- puţine săli de clasă dotate cu mobilier nou;

Puncte tari
- finanţarea colegiului de către primărie pentru
dotări;
- colegiul dispune de resurse extrabugetare ;

Puncte slabe
- finanţare insuficientă de la bugetul local pentru
dotări;
- resurse extrabugetare limitate;

1.1.2 Resurse materiale

1.1.3 Resurse financiare:

- familia nu se implică suficient în activitatea de
educare a elevilor;
- slaba organizare la nivel de unitate în ceea ce
priveşte relaţiile de parteneriat;

1.2 Mediul extern pe axa Oportunităţi – Ameninţări
1.2.1 Resurse umane
Elevii:
Oportunităţi

Ameninţări

- interes crescut al familiilor pentru colegiu, care
asigură un nivel ridicat de pregătire a elevilor şi
şanse reale de reuşită în învăţământul superior;

- scăderea numărului de elevi în ciclul liceal
datorită scăderii natalităţii;
- lacune ale mecanismelor de comunicare
interinstituţională;
- absenţa educaţiei pentru colaborare;
- sisteme atitudinale anacronice;

- atragerea elevilor din Oneşti şi zona limitrofă
prin profilurile specifice liceului teoretic (real şi
umanist);
- stabilitate cantitativă (număr de elevi) şi
structurală (număr de clase) la liceu;
- atragerea elevilor către colegiu prin măsuri de
promovare a imaginii acestuia;

- orientarea unor elevi buni, absolvenţi ai claselor
a VIII-a spre liceul concurent la clase de
matematică-informatică;
- populaţia şcolară este în continuă scădere;
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Personal didactic şi administrativ:
Oportunităţi
- atitudinea de respect şi apreciere a comunităţii şi
a conducerii instituţiilor de învăţământ superior
faţă de cadrele didactice de prestigiu ale şcolii;
- multitudinea cursurilor de perfecţionare şi
formare continuă oferite de CCD şi de universităţi
prin cursuri postuniversitare;
- posibilităţi de stimulare financiară a cadrelor
didactice de prestigiu (gradaţie de merit);
- asigurarea suplinirilor cadrelor didactice aflate
în concediu medical cu personal didactic de
specialitate;

Ameninţări
- slaba motivare financiară a cadrelor didactice de
prestigiu datorată slabei diferenţieri a salariilor în
funcţie de munca prestată;
- comoditatea şi conservatorismul unor cadre
didactice cu vechime;
- lipsa resurselor financiare pentru achitarea
taxelor de studiu;
- delimitare insuficientă între activităţile
remunerate suplimentar (gradaţie de merit);
- clase de elevi nesupravegheate şi pierderea în
timp scurt a statutului de şcoală de elită;

Comunitatea:
Oportunităţi
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii
(primăria, biserica, poliţia, instituţii culturale,
instituţii medicale);
- implicarea personalului şcolii în acţiuni la nivel
local ( spectacole organizate cu elevii, acţiuni de
sponsorizare) pentru atragerea de resurse
financiare;
- competiţia acerbă între licee pentru atragerea
celor mai buni elevi ai oraşului, prin prezentarea
de oferte educaţionale cât mai variate;

Ameninţări
- instabilitatea la nivel social şi economic a unora
dintre instituţiile partenere;
- criza de timp sau lipsa resurselor financiare a
multor familii conduce la o slabă implicare a
părinţilor în viaţa şcolii;
- concurenţă la nivel local la clasa de matematicăinformatică şi la clasa de intensiv engleză;

1.2.2 Resurse materiale
Oportunităţi
- găsirea de soluţii optime în vederea igienizării şi
modernizării bazei materiale;
- posibilitatea amenajării laboratoarelor conform
cerinţelor desfăşurării unui învăţământ mobil la
nivelul solicitărilor;
- biblioteca şcolii dispune de un fond mare de
carte;

Ameninţări
- preocupări modeste pentru atragerea de surse
financiare externe;
- inestetica unor holuri;
- dezinteres faţă de păstrarea bunurilor;

1.2.3 Resurse financiare
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Oportunităţi
- popularizarea ofertei liceului, în vederea
atragerii de absolvenţi de gimnaziu bine pregătiţi;

Ameninţări
- diminuarea fondurilor extrabugetare datorită
concurenţei între instituţiile de învăţământ care
oferă condiţii de studiu şi habitat mai bune;

- crearea unor legături mai strânse între şcoală şi
agenţii economici în vederea atragerii de
sponsori;

- număr mare de elevi care părăsesc incinta şcolii
spre a-şi procura rechizite şcolare, produse
alimentare, dar, mai ales, pentru a fuma fără a fi
văzuţi de profesori, deranjând locatarii din
preajma şcolii;

Direcții de acțiune
 Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.;
 Acces egal, nediscriminatoriu, la educaţie;
 Susţinerea elevilor capabili de performanţă;
 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de
asistenţă psihopedagogică
 Susţinerea formării continue a resurselor umane;
 Dezvoltarea unui parteneriat comunitar şi internaţional la standarde europene;

Priorităţi strategice

 Realizarea şi, mai ales, respectarea unui cadru legislativ care să asigure
stimularea performanţei reale;

 Reluarea programelor investiţionale;
 Intensificarea informatizării tuturor

proceselor instructiv-educative de la
nivelul fiecărui colectiv didactic şi compartimente conexe;

 Asigurarea pregătirii elevilor capabili de performanţă;
 Obținerea unei baze materiale compatibile cu calitatea resurselor umane din
instituţie (elevi şi cei mai mulţi profesori).

 Depistarea şi soluţionarea problemelor
didactice cu actualitatea domeniului;

legate de armonizarea proceselor
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 Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza
analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a
evaluării evoluţiei pieţei muncii;

 Extinderea

parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local,
judeţean, naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de
programe şi activităţi complementare şi alternative de învăţare;

 Promovarea valorilor interculturalităţii, sprijinirea programelor / proiectelor
focalizate pe cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a
copiilor şi tinerilor provenind din rândul minorităţilor existente în judeţ;

ȚINTE STRATEGICE
T1. Sprijinirea și încurajarea afirmării personale și profesionale a elevilor prin
dezvoltarea talentelor și a competențelor cheie europene.
T2. Deschiderea școlii către lume și comunitate, spre viața socială și piața muncii, prin
dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate, promovarea valorilor europene
și participarea activă în programe educaționale naționale și internaționale.
T3. Creșterea calității procesului de învățământ (predare-învățare-evaluare),a ofertei și
serviciilor educaționale prin motivarea eficientă și dezvoltarea resursei umane,
obținerea de rezultate performante și creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor
direcți și indirecți.
T4. Întreținerea patrimoniului colegiului și dezvoltarea bazei materiale pentru o
infrastructură școlară funcțională și modernă.
Pornind de la analiza făcută anterior, ținând cont de oportunitățile prezentate,
urmărind compensarea punctelor slabe și înlăturarea amenințărilor, echipa
managerială trebuie să acționeze în următoarele domenii în scopul îndeplinirii
țintelor strategice propuse:
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O1. Informarea corectă și rapidă a elevilor, de către
cadrele didactice, asupra unei imagini complete a
promovării sistemului educațional, a finalităților și
strategiilor curriculare.
T1. Sprijinirea și încurajarea
afirmării personale și profesionale
a elevilor prin dezvoltarea
talentelor și a competențelor cheie
europene.

O2. Încurajarea elevilor de a deveni independenți și
cooperanți.
O3. Dorinţa de dezvoltare profesională a profesorului.
O4. Conștientizarea de către cadrele didactice a
schimbării rolului profesorului.
O5. Corelarea ofertei CDŞ cu cerinţele pieţei forţei de
muncă.
O6. Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la
examenul de bacalaureat.
O1. Folosirea serviciilor oferite de comunitate în
beneficiul elevilor.

T2. Deschiderea școlii către lume
și comunitate, spre viața socială și
piața muncii, prin dezvoltarea
parteneriatului
școală-familiecomunitate, promovarea valorilor
europene și participarea activă în
programe educaționale naționale
și internaționale.

O2. Valorificarea facilitaților pe care comunitatea le
pune la dispoziție.
O3.Intensificarea legăturilor cu agenți economici și alte
organizații.
O4.Educarea și încurajarea elevilor în respectarea
mediului
O5.Realizarea parametrilor cantitativi și calitativi pentru
obținerea statutului de Școală Europeană O6.Asigurarea
caracterului tradițional pentru parteneriatele derulate și
participarea la alte programe guvernamentale, locale și
/sau internaționale
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O1.Promovarea egalităţii
discriminării elevilor.

şanselor

şi

evitarea

O2. Adaptarea strategiilor de personalizare a procesului
instructiv-educativ (predare – învăţare – evaluare).

T3. Creșterea calității procesului
de învățământ (predare-învățareevaluare), a ofertei și serviciilor
educaționale
prin
motivarea
eficientă și dezvoltarea resursei
umane, obținerea de rezultate
performante și creșterea gradului
de satisfacție a beneficiarilor
direcți și indirecți.

O3. Desfășurarea unor activități educative care să
trezească interesul elevilor.
O4.Modernizarea procesului instructiv educativ prin
utilizarea în activitatea didactică a rezultatelor
participării la programele de formare a cadrelor
didactice.
O5.Crearea unui climat stimulativ și de coeziune a
colectivului școlii;
O6. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui
învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate
dobândirea competenţelor cheie europene şi realizarea
unui act didactic menit să asigure perfomarea;
O7. Depistarea şi stimularea elevilor capabili de
performanţă în vederea obţinerii performanţelor de nivel
naţional şi chiar internaţional şi a îmbunătăţirii
palmaresului instituţional.
O1. Asigurarea surselor de finanțare și a bazei materiale
necesare unui proces educațional de calitate
O2 . Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ prin
achiziţionarea de materiale didactice pentru toate
disciplinele de învăţământ.

T4.Întreținerea
patrimoniului
colegiului și dezvoltarea bazei
materiale pentru o infrastructură
școlară funcțională și modernă .

O3. Modernizarea bazei materiale în concordanță cu
cerințele curriculare.
O4. Îmbunătăţirea spaţiului de recreere a elevilor
O5. Igienizarea, îmbunătăţirea ambientului şi creşterea
confortului în sălile de clasă şi a sălii de sport
O6. Modernizarea laboratoarelor de informatică. O7.
Securizarea accesului în perimetrul colegiului.
O8. Menținerea în stare de bună funcționare a sistemului
de supraveghere video

50

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

T1. Sprijinirea și încurajarea afirmării personale și profesionale a elevilor prin dezvoltarea talentelor și a competențelor cheie europene.
O1. Informarea corectă și rapidă a elevilor, de către cadrele didactice, asupra unei imagini complete a promovării sistemului educațional, a
finalităților și strategiilor curriculare.
O2. Încurajarea elevilor de a deveni independenți și cooperanți.
O3. Dorinţa de dezvoltare profesională a profesorului.
O4. Conștientizarea de către cadrele didactice a schimbării rolului profesorului.
O5. Corelarea ofertei CDŞ cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
O6. Îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenul de bacalaureat.
Mecanisme de asigurare a calității


Monitorizarea modului de derulare a activităţilor educative / extraşcolare



Evaluarea, atât din punct de vedere ştiinţific cât şi metodic, a programelor întocmite pentru disciplinele opţionale, precum şi a modului de
respectare a planificărilor calendaristice întocmite



Realizarea de proiecte de valorificare a rezultatelor/produselor activităţilor



Identificarea nevoilor de eficientizare a orelor de curs, a activităţilor educative prin mijloace de învăţământ moderne, care să asigure aplicabilitate practică.



Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor pentru a măsura gradul de atractivitate şi eficienţă a activităților școlare.
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Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care unele aspecte necesită îmbunătăţire.
Şcoala trebuie să vizeze nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi, să contribuie la dezvoltarea maximă a potenţialului intelectual şi artistic, să vină în întimpinarea nevoilor de formare a adulţilor în domeniul economic şi tehnologic. Descreşterea alertă şi alarmantă a ofertei de locuri de muncă calificată, menţinerea ofertei de locuri de muncă
necalificată sau slab calificată, dezvoltarea rapidă în plan tehnologic, diseminarea şi punerea în practică a noilor curente economice/tehnologice,
cer din partea şcolii o din ce în ce mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel ridicat de educaţie şi formare a viitoarei
forţe de muncă.

ACTIVITĂȚI

RESPONSABIL

A1. Participarea la cursuri compacte (cursuri
de pregătire) și conferințe, consfătuiri, semi- Responsabil cu formarea
narii.
continuă
A2. Editare de materiale pentru dezvoltarea
profesională.
A3. Stagii de pregătire (locală, națională).
A4. Participarea la proiecte intra și inter-disciplinare.

TERMEN
2019- 2024

INDICATORI DE
REALIZARE
Calitatea pregătirii profesionale și activitatea cadrelor
didactice se reflectă în rezultatele obținute de elevi. Dacă
acestea sunt la nivelul standardelor prognozate și calificativul acordat va fi pe
aceeași coordonată.

PARTENERI/
COLABORATORI
ISJ Bacău
Casa Corpului Didactic
„Grigore Tăbăcaru”
Bacău
Furnizorii de formare
continua

A5. Formarea (instruirea) la distanță.
A6. Studierea presei de specialitate.
A7.. Efectuarea de interasistențe pentru realizarea schimbului de experiență.
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A8. Propunerea de oferte a CDŞ şi selectarea Director
cu atenţie a disciplinelor la care se alocă ore Director adjunct
de curriculum aprofundat şi curriculum extins.
Consilier educativ
A9. Realizarea profesionistă şi în termen a
miniprogramelor şcolare pentru disciplinele
opţionale alese de elevi şi părinţi
Comisia de curriculum
Responsabilii Comisiilor
metodice

T2. Deschiderea școlii către lume și comunitate, spre viața socială și piața muncii, prin dezvoltarea parteneriatului școală-familiecomunitate, promovarea valorilor europene și participarea activă în programe educaționale naționale și internaționale.
O1. Folosirea serviciilor oferite de comunitate în beneficiul elevilor.
O2. Valorificarea facilitaților pe care comunitatea le pune la dispoziție.
O3. Intensificarea legăturilor cu agenți economici și alte organizații.
O4. Educarea și încurajarea elevilor în respectarea mediului
O5. Realizarea parametrilor cantitativi și calitativi pentru obținerea statutului de Școală Europeană
O6. Asigurarea caracterului tradițional pentru parteneriatele derulate și participarea la alte programe guvernamentale, locale și /sau internaționale
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Mecanisme de asigurare a calității


Adoptarea criteriilor de selecție pentru potențialii parteneri;



Monitorizarea relațiilor cu partenerii;



Identificarea domeniilor în care se pot realiza parteneriate;



Identificarea resurselor necesare;



Organizarea tabere/școli de vară cu dominanță lingvistică;



Creșterea certificărilor recunoscute la nivel european.



Dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu unităţi şcolare din state UE
Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.
Pentru desfășurarea unor activități educative, pentru asigurarea resurselor umane, logistice și financiare necesare școala are nevoie de parteneri.
Situațiile deosebite se referă la:

•

Participarea unui număr mic de persoane din cadrul școlii la activități la nivel local/național sau internațional care să poată conduce la
cunoașterea unor potențiali parteneri;

•

Absența unor măsuri legislative care să sprijine în mod real școala din punct de vedere al sponsorizărilor financiare, materiale, etc.;

•

Riscul intervenției unor persoane pregătite insuficient în domeniul negocierii și dialogului social.
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ACTIVITĂȚI

RESPONSABIL

TERMEN

INDICATORI DE
REALIZARE

A1. Cuprinderea în planul managerial a strategiilor de colaborare cu comunitatea locală.

Director

A2. Antrenarea elevilor în realizarea de
servicii pentru comunitate

Consilier educativ

Director adjunct

A3. Solicitarea poliției, a doctorului școlii, a
bisericii în rezolvarea problemelor elevilor

A6. Cultivarea pluriculturalismului și
interculturalismului.

Număr de elevi voluntari

Responsabili proiecte
și parteneriate

A7. Abordarea programului Erasmus+
pentru mobilități ale personalului didactic și
ale elevilor.
A8.Dezvoltarea dimensiunii europene în
educație

Existența parteneriatelor/
contractelor de colaborare cu
instituțiile și organizațiile
Comitetul de părinți
reprezentative ale
comunității
Entități locale

A4. Elaborarea de activități, în colaborare cu
biblioteca municipală, care vizează păstrarea
și valorificarea tradiției locale.
A5. Atragerea de fonduri de la agenți economici locali pentru desfășurarea activităților
școlare și extrașcolare.

2019-2024

PARTENERI/
COLABORATORI

Responsabil Programe
si Proiecte Europene

Număr de cadre didactice și
elevi participanți la
mobilități europene

Școli partenere în
proiectele europene
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T3. Creșterea calității procesului de învățământ (predare-învățare-evaluare), a ofertei și serviciilor educaționale prin motivarea eficientă și
dezvoltarea resursei umane, obținerea de rezultate performante și creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți și indirecți.
O1. Promovarea egalităţii şanselor şi evitarea discriminării elevilor.
O2. Adaptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ (predare – învăţare – evaluare).

O3. Desfășurarea unor activități educative care să trezească interesul elevilor.
O4. Modernizarea procesului instructiv educativ prin utilizarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la programele de formare a
cadrelor didactice.
O5. Crearea unui climat stimulativ și de coeziune a colectivului școlii;
O6. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev,
având ca finalitate dobândirea competenţelor cheie europene şi realizarea unui act didactic menit să asigure perfomarea;
O7. Depistarea şi stimularea elevilor capabili de performanţă în vederea obţinerii performanţelor de nivel naţional şi chiar internaţional şi a
îmbunătăţirii palmaresului instituţional.
Mecanisme de asigurare a calității


Elaborarea și aplicarea planului de marketing al școlii



Impulsionarea şi monitorizarea activității Comisiei de promovare a imaginii colegiului



Organizarea de activităţi cu impact major asupra membrilor comunităţii



Continuarea derulării acordului de parteneriate cu unităţile şcolare gimnaziale din municipiul Onești şi localităţile din zona limitrofă a
orașului şi încheierea altor parteneriate cu unităţi şcolare din judeţ şi din ţară

Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.
Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, parteneriate, dinamici colective care se constituie întro sursă a progresului economic şi social.
Schimbul de idei, cunoaşterea unor elemente culturale specifice altor popoare şi civilizaţii, vor constitui întotdeauna factori determinanţi în rea-

56

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

lizarea idealului educaţional.
Interacţiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective clare, nevoi reale şi relaţii de calitate
care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi respectarea angajamentelor.

ACTIVITĂȚI

RESPONSABIL

A.1. Organizarea concursurilor școlare și inter- Director
școlare
 Competiții sportive inter-clase și inter-scoli. Director adj.

 Organizarea de activități caritabile pentru
Comisia de promovare a
ajutorarea familiilor defavorizate.
imaginii colegiului
 Vizionare de spectacole.
 Exerciții democratice - sondaje de opinii – pe
teme ca :”Primarul tinerilor”, „Ce (nu) vă
place în şcoală” ?, „Cel mai bun câştigă”,
„Cea mai frumoasă sală de clasă”, etc.
 Organizarea de simpozioane / Zilele Liceului
 Şcoli de vară (lb.engleză, fizică)
 Organizarea de excursii de studiu

A.2. Implicarea directă a elevilor şi cadrelor
didactice în popularizarea rezultatelor şcolii în
rândul părinţilor
A.3. Invitarea presei, mass-mediei şi a personalităţilor din comunitatea locală la diferite
evenimente realizate în şcoală.
A.4. Actualizarea permanentă a site-ului colegiului cu activităţile realizate

TERMEN
2019-2024

INDICATORI DE
REALIZARE

PARTENERI/
COLABORATORI

Activitatea de sensibilizare a Unităţile şcolare gimnacadrelor didactice și a elevi- ziale din Onești şi localor, conștientizarea asupra lităţile din vecinătatea
efectelor benefice sunt bune orașului
dacă există o comunicare Comitetul reprezentativ
permanentă între cele două al părinţilor
categorii, dacă mesajul este
receptat și dacă se pune accent
pe pregătirea profesională și
culturală a elevilor pentru
viitor.
Realizarea planului de şcolarizare
Creşterea mediei de admitere
la toate profilele şi specializările

A.5. Realizarea de materiale promoţionale

57

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019-2024

T3. Creșterea calității procesului de învățământ (predare-învățare-evaluare), a ofertei și serviciilor educaționale prin motivarea eficientă și
dezvoltarea resursei umane, obținerea de rezultate performante și creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți și indirecți.
Obiectiv 1: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului de predare - învăţare – evaluare,
prin aplicarea unui curriculum bazat pe competenţe-cheie şi prin promovarea învăţării centrate pe elev.
Obiectiv 2: Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor
Obiectiv 3:Responsabilizarea elevilor privind propria formare..
Obiectiv 4: Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pentru desfășurarea tuturor activităților în cadrul colegiului
Mecanisme de asigurare a calității
 Generalizarea utilizării metodelor activ-participative în procesul de predare-învățare-evaluare
 Utilizarea noilor tehnologii (resurse on-line, platforme e-learning) în activitatea didactică
 Desfășurarea de lecţii ce utilizează metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev
 Analize comparative a rezultatelor şcolare ale elevilor la concursuri şi examene naţionale în fiecare an.
Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.
Noul context economico-social presupune performanţe superioare în toate domeniile de activitate, ceea ce implică necesitatea creşterii calităţii
procesului de predare-învățare-evaluare. Curriculumul Naţional este fundamentat pe cele opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare al elevului din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. Pentru a satisface într-o măsură cât mai mare cerinţele beneficiarilor educaţiei, o atenţie prioritară trebuie acordată realizării obiectivelor educaţiei, monitorizării calităţii şi a valorii adăugate în procesul educaţional, dezvoltării personale şi profesionale a fiecărui elev.
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ACTIVITĂȚI

RESPONSABIL

A1. Elaborarea la nivelul fiecărei catedre a unor Director
materiale auxiliare adaptate diferitelor stiluri de
Director adjunct
învăţare ale elevilor.
A2. Aplicarea unor strategii didactice care să Consilier educativ
vizeze crearea unor situaţii de învăţare prin
cooperare, în vederea dezvoltării inteligențelor CEAC
multiple, a gândirii critice şi creative
Comisia de
A3. Diseminarea bunelor practici privind în- curriculum
văţarea centrată pe elev
A4. Organizarea unor programe de pregătire
intensivă a loturilor participante la concursurile și
olimpiadele școlare.
A.5. Abilitarea profesorilor în vederea optimizării
strategiilor şi a instrumentelor de evaluare, astfel
încât acestea să fie realizate prin îmbinarea
evaluării performanţelor individuale ale elevilor
cu evaluarea performanțelor în echipă.
A.6. Promovarea unei culturi organizaţionale a
calităţii prin identificarea componentelor
sistemului naţional de management şi asigurare a
calităţii.
A7. Evaluarea şi revizuirea sistemului calităţii
educaţiei.

TERMEN
2019-2024

INDICATORI DE
REALIZARE
Numărul de materiale
auxiliare realizate anual
Numărul de activităţi didactice bazate pe strategii activparticipative anuale

PARTENERI/
COLABORATORI
ISJ Bacău
Casei Corpului Didactic
„Grigore
Tăbăcaru” Bacău
Parteneri în proiecte
educaţionale

Numărul activităţilor metodice cuprinse în portofoliile
comisiilor metodice anuale
Numărul cadrelor didactice ce
beneficiază de o formă de
recunoaştere a performanţei
didactice (gradaţie de merit,
distincții, premii)
Numărul de documente
CEAC revizuite anual
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T4. Întreținerea patrimoniului colegiului și dezvoltarea bazei materiale pentru o infrastructură școlară funcțională și modernă .
O1. Asigurarea surselor de finanțare și a bazei materiale necesare unui proces educațional de calitate
O2 . Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ prin achiziţionarea de materiale didactice pentru toate disciplinele de învăţământ.
O3. Modernizarea bazei materiale în concordanță cu cerințele curriculare.
O4. Îmbunătăţirea spaţiului de recreere a elevilor
O5. Igienizarea, îmbunătăţirea ambientului şi creşterea confortului în sălile de clasă şi a sălii de sport
O6. Modernizarea laboratoarelor de informatică. O7. Securizarea accesului în perimetrul colegiului.
O8. Menținerea în stare de bună funcționare a sistemului de supraveghere video
Mecanisme de asigurare a calității
 Monitorizarea periodică a stadiilor de realizare a lucrărilor şi derulare a achiziţiilor conform proiectelor propuse şi aprobate.
 Asigurarea unui buget corespunzător asigurării bazei materiale necesare.
 Respectarea planului de buget al Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești.
 Respectarea tuturor prevederilor legale în ceea ce priveşte modul de derulare al achiziţiilor publice.
Scurtă descriere a problemei şi a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătăţire.
Educația este unul dintre factorii determinanți care concură la evoluția unei societăți, a unei țări, în general. Societatea actuală produce schimbări
permanente în existența individuală și colectivă. Modernizarea și îmbunătățirea bazei materiale, menținerea funcționalității spațiilor existente și
crearea de noi spații necesare desfășurării în condiții optime și sigure a procesului instructiv educativ reprezintă o necesitate.
Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin intermediul noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei.
În acest context elevii nu pot fi privați de folosirea tehnologiei. Sportul ar trebui să fie o parte importantă a vieții, pentru că există multe beneficii
în practicarea diferitelor sporturi. Importanța și confortul desfăşurării orelor de ed.fizică sunt motive pentru gestionarea bună a sălii de sport.
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ACTIVITĂȚI

RESPONSABIL

TERMEN

INDICATORI DE
REALIZARE

PARTENERI/
COLABORATORI

A.1. Alocarea fondurilor necesare în buget
A.2. Selectarea ofertelor de lucrări, prin
Consiliul de
aplicarea prevederilor legale privind achiziţiile administrație
publice
A3. Monitorizarea stării de igienă din școală
A4.Realizarea de lucrări de reamenajare și
întreținere a curții colegiului.
A5. Achiziția de mobilier școlar
A6. Reamenajarea și modernizarea terenurilor
de sport și a laboratoarelor de informatică

Director
Director adj.
Contabil

2014-2019

Existența autorizației sanitare Consiliul Local
de funcționare
Agenţi economici
Parcul amenajat din curtea
Comitetul reprezentativ
interioară a colegiului
al Părinţilor
Aspectul general al claselor
este îmbunătățit

Existența unei baze sportive
ce să permită derularea la un
nivel înalt orele și activitățile
sportive;
Modernizarea laboratoarelor
de informatică prin dotarea cu
calculatoare performante
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Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului de dezvoltare instituțională
Implementarea PDI va fi realizată de către întregul personal al școlii.
Se va urmări, în mod sistematic stadiul de realizare al țintelor strategice propuse, iar în cazul în care este necesar, se vor realiza acțiuni de
remediere a neconformităților.
Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială prin:





întâlniri și ședințe de lucru periodice;
stabilirea unor acțiuni specifice în planul de activitate al CEAC, Consiliului de Administrație, al Consiliului profesoral, al tuturor
comisiilor;
prezentarea de rapoarte anuale în cadrul Consiliului profesoral, Consiliului de Administrație de către responsabili;
revizuire periodică și corecții;

Echipa managerială va monitoriza permanent relevanța proiectului și compatibilitatea strategiilor cu demersurilor similare din școlile europene
realizând o analiză comparativă și studii contrastive cu școlile partenere din diverse proiecte internaționale.

Mecanisme și instrumente de monitorizare și evaluare a PDI
1. Monitorizarea Internă

NR.

- va fi realizată de membri comisiei CEAC, conducerea școlii

ACȚIUNEA

RESPONSABIL PARTENERI

TERMEN ÎNREGISTRAREA INSTRUMENTE
REZULTATELOR

INDICATORI

1.

Elaborarea și afișarea
proiectului de dezvoltare instituțională

Membrii grupului
de lucru PDI
Director
Director adjunct

septembrie

Produs final

Fișă de apreciere

Criteriile de realizare a PDI

2.

Funcționarea curentă a Membrii CEAC
unității de învățământ Director

Septembrie -

În baza de date a
școlii

Fișe de monitorizare CEAC

Premii obținute
de elevii

Comisia pentru evaluarea și asigurarea
calității
Șefii comisiilor și
catedrelor;
Director
Director adjunct
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3.

4.

Director adjunct
Curriculum la Decizia Membrii CEAC
Școlii: proiectare și
Director
aplicare
Director adjunct
Proiecte de parteneriat Membrii CEAC
în derulare sau în pre- Director
gătire
Director adjunct

5.

Înscrierea la cursuri de Director
formare
Director adjunct

6.

Imaginea școlii
reflectată în rândul
potențialilor
beneficiari

Membrii CEAC
Director
Director adjunct

2. MONITORIZAREA EXTERNĂ

August

colegiului;

Șefii comisiilor de
curriculum și ai
catedrelor

ianuarie

Oferta CDS

Fișe de evaluare

Standarde de
evaluare

Responsabil cu proiecte și programe
educaționale și
cadrele didactice
Responsabil cu formarea continuă

lunar

În baza de date a
școlii

Analize

Număr de
proiecte

Responsabili cu promovarea imaginii
școlii

Pe parcur- În baza de date a
sul derulă- școlii
rii
semestrial În baza de date a
școlii

Liste de prezență la Număr de cadre
cursuri și absolvirii didactice înscrise
cursurilor
Situații statistice
Număr apariții
Creșterea nr. de
elevi care optează
pt. a studia la
CNGM

- va fi realizată de reprezentanții ISJ, MEN și ARACIP.
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3. EVALUAREA INTERNĂ

NR.

ACȚIUNEA

- va fi realizată de membrii CEAC și conducerea școlii

RESPONSABIL PARTENERI

1.

Funcționarea curentă a Membrii CEAC
unității de învățământ

Director
Director adjunct
Responsabilii
comisiilor metodice

2.

Disciplinele opționale
realizate în urma
chestionării elevilor,
părinților

3.

Creșterea calității
Director
procesului de predare- Director adjunct
învățare reflectată în
rezultatele elevilor

4.

Proiecte de parteneriat Director
realizate

5.

Realizări ale școlii
reflectate în mass
media

Comisia pentru
asigurarea și
evaluarea calității,
șefii comisiilor și
catedrelor
Comisia pentru
asigurarea și
evaluarea calității,
șefii comisiilor și
catedrelor
Responsabil cu
proiecte și programe
educaționale
Responsabili cu
promovarea imaginii
școlii

Director

Director
Director adjunct

TERMEN ÎNREGISTRAREA INSTRUMENTE
REZULTATELOR

INDICATORI

semestrial În baza de date a
școlii

Premii obținute de
elevii colegiului la
concursurile școlare;
Rezultatele elevilor
la bacalaureat
Descriptori de
performanță, nr.
persoane chestionate,
număr discipline
opționale realizate
Numărul cadrelor
didactice formate,
numărul elevilor
promovați,

Fișe de
monitorizare
CEAC
Procese verbale
CEAC
La finalul Chestionare, fișe de Fișe de evaluare
acțiunii
analiză a
documentelor
semestrial În baza de date a
școlii

Analize

semestrial În baza de date a
școlii

Analize

semestrial În baza de date a
școlii

Situații statistice

Număr de proiecte
de parteneriat
aprobate
Număr apariții
pozitive în massmedia sau pe siteurile asociațiilor
organizate de
concursuri
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4. EVALUAREA EXTERNĂ

- va fi realizată de reprezentanții ISJ, MEN, ARACIP.

Ultima evaluare externa realizata de ARACIP a avut loc in luna mai 2015.
Ultima evaluare externa realizata de ISJ Bacău a avut loc data de 29.11.2019. Tematica: Evaluarea calității activității didactice
reflectata in strategii, metode, diversitatea mijloacelor de învățământ integrate si utilizate in lecție.
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