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Viziunea școlii
Excelență în educație
Excelență în pregătirea absolvenților, păstrarea și potențarea statutului de școală de elită la nivel județean și de centru cultural-educațional al comunității
locale.
Misiunea şcolii
În școala noastră, fiecare elev învață să-și clădească propriul vis
Respectând și asigurând elevilor dreptul la o educație de calitate, în acord deopotrivă cu valorile europene și cu tradiția culturală autohtonă, Colegiul
Naṭional „Spiru Haret” își asumă dezvoltarea echilibrată, creativă, completă a personalității acestora, orientarea lor către succes real, deopotrivă în viața
profesională și personală.
Cultura organizațională. Valori, norme, relaţii, climat
Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Colegiul Naṭional „Spiru Haret” este o organizație care, păstrând și potențând
tradiția, dorește să obțină performanțe și prestigiu orientându-se după valori naționale şi universale perene, adevărate repere de acțiune pentru angajați
și pentru toți beneficiarii direcți și indirecți ai educației furnizate: performanță; tradiție; prestigiu; profesionalism; optimism pedagogic; responsabilitate;
respect; demnitate; solidaritate; toleranță; egalitate de șanse; implicare; perseverență.
Aceste valori sunt parte integrantă din codul comportamental al profesorului și al elevului haretiști.
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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Regulamentul intern al colegiului cuprinde norme privind activitatea elevilor şi, deopotrivă, a cadrelor didactice. Alături de aceste norme scrise, importante
sunt și cele nescrise, transmise de la o generație la alta și care ilustrează atitudinea generală a membrilor colectivului față de activitate și față de realitatea
socială în ansamblu.
Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei; este un climat stimulativ, care
oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Directorul are o atitudine deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă
autonomie, îi sprijină, evitând un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN
Analiza SWOT
În urma analizei pe cele șase paliere (management, oferta curriculară, resursele umane, resursele materiale şi financiare, relaţiile cu comunitatea), prin
metoda (tehnica) SWOT, rezultă următoarea diagnoză a mediului intern şi extern:
1. Oferta curriculară
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 asigurarea de standarde educaţionale ridicate;
 insuficienta fructificare a disponibilităților extracurriculare în scopul
 derularea cu succes a proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ KA
influențării abilităţilor moral-civice ale elevilor şi, mai ales, în educarea
229 finanțat de UE și intitulat „European waves on the Internet radio”, cu
civică a comunităţii;
școli partenere din Franța, Italia, Spania (proiect ce antrenează elevi de  neconcordanţa între nivelul informaţional, pe de o parte, şi disponibilităţile
gimnaziu, amânat din cauza pandemiei și prognozat a se încheia în anul
material-financiare (spaţiu necesar derulării activităţilor, materialul
școlar 2021-2022);
didactic, aparatura din dotare, cartea bibliografică etc.) pe de alta;
 derularea cu succes a proiectului de schimb interșcolar KA229-079887,  caracterul formal şi uneori neatractiv al unora dintre activităţile
intitulat „Green Europe. Education. Abilities.” (GEEA), finanțat de UE, în care
extraşcolare planificate și derulate în școală;
CNSH are calitatea de inițiator; proiectul a demarat în anul școlar trecut și  deschidere multiculturală insuficient fructificată.
va continua, dacă situația pandemică o va permite, în parteneriat cu școli
din Lituania, Macedonia de Nord, Portugalia și Turcia și propune
activități de colaborare transcurriculară în vederea identificării unor
soluții de gestionare durabilă a pădurilor, prin încurajarea creativității
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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științifice și artistice a elevilor în transmiterea unor mesaje civice, ecologice;
 continuarea derulării proiectului educațional propriu, cuprins înainte de
restricțiile pandemice în CAER, poziția 904 (Educația de calitate – o
educație făcută cu dragoste), cu efecte formatoare importante la nivelul
colectivului de cadre didactice și al colectivității elevilor colegiului și
manifestarea disponibilității de a aplica pentru transformarea acestuia, în
viitorul apropiat, în proiect național;
 implicarea în proiecte inițiate de parteneri de nivel local, județean,
național, internațional;
 derularea unor cursuri opţionale atractive, în pas cu vremea și cu
cerințele „pieței” educaționale, în specializările solicitate de elevi;
 îmbunătăţirea şi personalizarea permanentă a ofertei educaţionale;
 asigurarea necesarului de material curricular (planuri de învăţământ,
programe şcolare alternative) pentru fiecare nivel de şcolarizare;
 existenţa, la nivelul fiecărei catedre, a auxiliarelor curriculare necesare;
 fundamentarea evaluării cunoștințelor elevilor pe un sistem propriu de
testare şi simulare a examenelor naţionale, în scopul parcurgerii ritmice a
materiei şi a familiarizării elevilor cu metodologia de examen;
 obţinerea de rezultate superioare la examenele naționale;
 participarea numeroasă şi cu rezultate foarte bune la concursuri/ olimpiade.
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 flexibilizarea curriculumului;
 acces rapid la informaţiile privind dinamica curriculumului;
 receptivitatea manifestată de către forurile responsabile din educație
privind adaptarea curriculumului la interesele beneficiarilor educaţiei;
 interesul pentru domeniul educaţional al unor organizaţii civice;
 paleta largă de oferte de formare pentru cadrele didactice;
 existenţa programelor de formare continuă care vizează dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice în vederea realizării unei oferte CDŞ
concordante cu expectanţele beneficiarilor direcţi.
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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2. Resurse umane
PUNCTE TARI
 existenţa unui corp profesoral de calitate, cu calificare înaltă, dornic de
afirmare, implicat în activităţi de formare continuă;
 manifestarea de preocupări pentru cercetare la nivelul colectivităţii didactice;
 implicarea amplă a cadrelor didactice în activităţi de formare;
 existenţa, în cadrul colectivului didactic, a unui numeros corp de
metodişti, responsabili de cerc metodic, membri în comisii naționale/
consilii consultative/ grupuri de lucru etc.;
 colaborare superioară între cancelarie, secretariat și contabilitate;
 atragerea, prin prestigiul şcolii şi prin oferta curriculară, a unui număr
mare de elevi cu potenţial intelectual ridicat (standardele înalte privind
activităţile didactice şi rezultatele bune ale elevilor asigură prezenţa unei
populaţii şcolare cu nivel intelectual și expectanțe ridicate);
 creşterea numărului de profesori implicaţi în activităţi de colaborare
internă şi externă în domeniul educațional;
 diversificarea activităţilor extraşcolare în funcţie de interesele elevilor.
OPORTUNITĂȚI
 varietatea cursurilor organizate de furnizorii de formare/ perfecţionare
(ME, IŞJ, CCD, universități, furnizori independenți) prin proiecte
educaţionale naţionale şi internaţionale, îndeosebi (dar nu exclusiv)
privind dezvoltarea abilităților de predare online (în context pandemic);
 disponibilitatea comunităţii (în special a părinţilor) de a se implica în viaţa
şcolii, de a participa activ la activităţile educative, actul decizional,
programe, comisii de lucru etc.;
 disponibilitatea unor agenţi economici şi fundaţii de a sprijini elevii cu
posibilităţi materiale modeste şi rezultate foarte bune la învăţătură.

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

PUNCTE SLABE
 implicare sub nivelul așteptat, în activităţile extracurriculare, din partea
câtorva dintre cadrele didactice;
 antrenarea insuficientă a elevilor în demersul de proiectare a activităţilor
şcolii;
 rezistenţa la schimbare a unora dintre cadrele didactice;
 slaba motivare materială pentru implicare angajantă a cadrelor
didactice;
 nivelul redus al recompensării morale a performanței la nivelul
colectivităţii didactice;
 lipsa motivaţiei pentru autodepăşire/ pentru creşterea nivelului
aspiraţional în rândul unora dintre elevi.

AMENINȚĂRI
 contextul pandemic în care se derulează activitatea școlară;
 aportul mass-media la creşterea violenţei fizice şi verbale în societate;
 perturbările apărute în sistemul de valori al societăţii (cu efecte la
nivelul motivaţiei pentru studiu a elevilor);
 scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ superior pentru
meseria de dascăl, urmare nivelului scăzut al salarizării din sistem;
 regresul în calitatea serviciilor oferite, prin ieşirea din sistem (pensionare
sau demisie) a unor cadre didactice foarte bine pregătite profesional,
fără ca acestea să fie înlocuite cu unele cel puțin la fel de performante.
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3. Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
 modernizarea infrastructurii, pentru creșterea siguranței spațiului școlar;
 constituirea, în cadrul unității, a unui Centru pentru Documentare și
Informare, bază pentru satisfacerea propriilor nevoi de informare, dar și
pentru obținerea de resurse material-financiare prin punerea la dispoziția
comunității a acestuia;
 amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu mobilier nou, modern, adaptat
vârstei elevilor şi adecvat unor activităţi interactive, dar și cu
echipamente electronice necesare activității școlare online;
 construirea unui foișor în curtea interioară a unității și dotarea spațiului
exterior cu bănci în vederea derulării de activități curriculare/
extracurriculare directe/ face to face cu elevii, în condițiile de distanțare
impuse de contextul pandemic;
 caracterul funcţional al bibliotecii colegiului şi dotarea ei cu cca. 20.000
de volume;
 dotarea de bun nivel a laboratoarelor și a cabinetelor de specialitate, ca
și a spațiilor administrative ale unității;
 existenţa unui consistent material didactic în cabinete şi laboratoare;
 asigurarea constantă, în cuantumul şi la timpul cuvenit, a resurselor
financiare necesare bunei funcţionări a şcolii;
 punerea la dispoziţia colectivităţii şcolare a unei săli de sport funcţionale
pentru jocuri sportive şi gimnastică;
 existența unui cabinet psihologic școlar bine dotat;
 funcționarea la standarde înalte a două cabinete medicale (medicină
internă şi stomatologie) în școală.
OPORTUNITĂȚI
 disponibilitatea de sprijin din partea organelor administraţiei locale şi
centrale (în vederea modernizării bazei materiale);
 diversitatea programelor/ proiectelor de finanţare în care şcolile pot aplica;
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

PUNCTE SLABE
 insuficiența resurselor financiare alocate reînnoirii continui a fondului
de carte al bibliotecii (fondurile primite nu acoperă întrutotul nevoile
reale existente);
 uzura fizică şi morală a unei părţi a materialului didactic (în special în
laboratorul de fizică);
 insuficienţa surselor de venituri proprii;
 nivelul relativ scăzut al atragerii de resurse de finanțare extrabugetare;
 insuficienţa, faţă de necesar, a numărului de calculatoare portabile şi de
videoproiectoare.

AMENINȚĂRI
 bugetul de austeritate al Primăriei;
 descentralizarea sistemului financiar;
 modificările legislative în domeniul financiar.
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 deschiderea către sprijinirea şcolii manifestată de o parte a comunităţii;
 schimbarea treptată a opticii/ viziunii comunității în privinţa şcolii (în
sensul creşterii treptate a preţuirii școlii de către societate).

4. Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 aprecierea deosebită de care se bucură colegiul în rândul comunităţii
locale, judeţene, dar şi la nivel naţional;
 colaborarea eficientă cu I.S.J. Galaţi, cu diferite universităţi din ţară, cu
autorităţile locale şi cu familiile elevilor;
 colaborarea cu CCD în cadrul unor proiecte, prin implicarea cadrelor
didactice din şcoală în elaborarea de ghiduri metodologice şi activităţi de
predare;
 colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu unităţi şcolare din
judeţ, ţară şi străinătate;
 consilierea individuală şi de grup a elevilor şi a părinţilor; întâlniri
semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, suplimentate de
consultaţii individuale cu părinţii;
 creșterea calitativă a promovării ethos-ului colegiului în comunitate;
 contracte de parteneriat educaţional cu diverse instituţii pentru
realizarea de activităţi extracurriculare (excursii, vizite la obiective de
interes, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile etc.) care introduc elevii
în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor de nivel superior.

 numărul relativ mic, faţă de potenţialul existent, al organizaţiilor civice
(în special ONG-uri) cu care colaborează şcoala;
 lipsa unor proiecte şi/ sau programe de reconversie profesională la
nivelul colegiului;
 gradul relativ redus al implicării părinţilor în stabilirea obiectivelor generale
şi a ofertei educaţionale;
 insuficienta implicare a cadrelor didactice în realizarea de proiecte de
colaborare europeană;
 slaba implicare a unităţii în realizarea de proiecte de finanţare la nivel
instituţional;
 numărul redus de programe/ proiecte educative sau activităţi
extraşcolare care implică participarea directă a părinţilor;
 dificultăţile de comunicare cu o parte a familiilor elevilor.

OPORTUNITĂȚI
 interesul manifestat de mare parte a comunităţii în privinţa educaţiei şi
asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a activităţii şcolare;
 deschiderea spre colaborare a numeroase şcoli din diferite ţări europene;
 parteneriatele (cu şcoli din diverse ţări) care pot fi accesate şi prin care se

AMENINȚĂRI
 distanțarea socială, ca și diminuarea posibilităților de sprijin al școlii din
partea comunității, impuse de contextul pandemic;
 implicarea formală a comunităţii locale în viaţa şcolii (care se rezumă
doar la participarea la şedinţe a unor reprezentanţi desemnaţi în unele
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poate asigura actului educaţional o dimensiune europeană;
 disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii prin programe şi
acţiuni specifice (Primărie, Biserică, Poliţie, instituţii culturale);
 interesul firmelor/ universităţilor de a-şi recruta şi forma în perspectivă
personal specializat;
 interesul mass-media faţă de problemele specifice domeniului
educaţional, fapt ce facilitează dezbaterea publică a acestora.

comisii şi consilii);
 inexistenţa unui cadru legislativ de natură să stimuleze cu adevărat
sponsorizarea activităţii şcolare.

Analiza PESTEL
Mediul extern (factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici şi legislativi/ juridici) influențează puternic întreaga organizație, întrucât aceasta este un sistem
deschis, ce presupune o puternică interacţiune cu mediul situat în afara ei (mediu în întâmpinarea căruia vine cu întreaga sa ofertă educaţională).
Contextul politic
Actualmente, stabilitatea politică a ţării oferă premisele necesare remedierii multora dintre vechile probleme ale şcolii, iar factorii de conducere din ME
acţionează deopotrivă în direcţia aducerii în atenţia societăţii a problemelor generale ale învăţământului şi rezolvării la nivel macro a acestora, ca şi în
direcţia descentralizării acestui domeniu de activitate. Deşi există stabilitate politică şi bune intenţii la nivelul conducerii ME, numeroase aspecte în planul
politicii educaţionale actuale/ hotărâri luate în forurile superioare de conducere au ca efect bulversarea activităţii organizaţiei şi/sau îngreunarea demersurilor
de eficientizare ale acestei activităţi.
Contextul politic generează, pentru Colegiul Național „Spiru Haret”, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:
 în domeniul „resurse umane” se impune ca managementul și colectivitatea didactică să manifeste o atenție sporită faţă de particularitățile actului
comunicațional, astfel încât atmosfera de lucru să nu fie afectată de disputele politice;
 în domeniul „curriculum” se impune fructificarea disponibilităţilor extracurriculare pentru a consolida sentimentul de respect reciproc şi a genera un
spor de responsabilitate tuturor factorilor implicaţi (colectiv didactic, beneficiari direcţi şi indirecţi), ca premise ale depăşirii oricăror diferenţe
ideologice sau de altă natură.
Contextul economic
Criza economică în care se află întreaga societate s-a adâncit urmare contextului pandemic actual, ceea ce se răsfrânge, firesc, asupra bugetului local şi
influenţează puternic şi instituţia şcolară, cu tot ceea ce presupune ea. Deși instituţia a făcut obiectul unei ample acţiuni de modernizare, acest proces nu
este finalizat, fiind necesare încă resurse/ fonduri – extrem de dificil de identificat şi obținut.
Contextul economic influenţează activitatea organizaţiei sub toate aspectele, dar în măsură diferită:
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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 realizarea planului de şcolarizare nu a întâmpinat deloc dificultăţi, eforturile depuse şi rezultatele deosebite obţinute în timp de personalul didactic

generând o mare deschidere şi disponibilitate printre educabili de a urma cursurile acestei unităţi;
 derularea programului de lucru este una dificilă și în acest an școlar, căci pandemia impune, în continuare, distanțarea fizică, fapt ce generează
probleme privind spaţiul şcolar – care era și așa insuficient;
 în unitatea şcolară există şi elevi cu o situaţie materială mai modestă – îndeosebi în cazul celor proveniţi din mediul rural şi al elevilor romi (dar starea
materială deficitară, deşi constituie un impediment, nu are, totuşi, o relevanţă covârşitoare asupra interesului lor pentru şcoală);
 pe fondul adâncirii crizei economice, aportul autorităţilor locale şi interesul agenţilor economici în sprijinirea material-financiară, în acordarea de
sponsorizări sau de donaţii pentru diferitele activităţi derulate sunt aproape nule;
 Asociația de părinţi a acordat și este deschisă, și pe mai departe, acordării unui sprijin substanţial în derularea activităţilor (îndeosebi în plan
extracurricular), în ciuda dificultăţilor resimțite, în toate planurile, și de către familiile elevilor.
Contextul economic generează, pentru Colegiul Național „Spiru Haret”, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:
 în domeniul „resurse financiare şi materiale” managementul trebuie să găsească, chiar şi în condiţii de criză sanitară/ pandemică extinsă la nivelul
întregii societăți, soluţii de a rezolva probleme precum motivarea (inclusiv material-financiară) a colectivului didactic şi, mai ales, extinderea spaţiului
şcolar (atât în exterior, în aer liber, cât și în interior, îndeosebi prin amenajarea spațiului mansardei); o direcție de acțiune viabilă în acest sens este
aplicarea în proiecte europene, astfel încât finanțarea să fie una externă și acoperitoare pentru nevoile existente;
 în domeniul „curriculum” se impune ca întreaga colectivitate didactică să acţioneze în direcţia formării, la elevi, a celor abilităţi care presupun o
reacţie adecvată/ optimă la provocările crizei sanitare pandemice (abilităţi sanitare, abilități civice, spirit participativ, responsabilitate faţă de semeni
și față de baza materială a unităţii, spirit antreprenoriale).
Contextul social
Colegiul beneficiază de un context social favorizant, fapt datorat unei moşteniri culturale generoase a localităţii şi a zonei (oraşul are aproape şase secole
de atestare istorică şi personalităţi de renume în multe domenii), ca şi unui prezent socio-cultural bogat, divers; acest prezent are caracteristici conferite de
mediul de rezidenţă al educabililor (rural-urban), de structura etnică (cca 4,5% dintre elevi sunt romi), de nivelul educaţional al familiilor (cca 40% dintre
acestea au cel puţin un părinte cu studii superioare şi doar în cca 10% din cazuri nici măcar un părinte nu are studii generale) şi de caracteristicile
demografice ale zonei (bazinul de recrutare a educabililor poate fi considerat generos).
Un aspect aparte, defavorizant: numărul foarte mare al familiilor plecate la muncă în străinătate (şi, ca atare, numărul mare al copiilor rămaşi fie în grija
bunicilor, fie în grija unuia dintre părinţi, fie chiar singuri); procentul acestor cazuri: peste 20% din numărul total al copiilor din unitate.
De asemenea, de mare impact este criza socială generată de contextul pandemic – criză care a dus la distanțare fizică și psiho-socială deopotrivă (dispute pro/
contra măsurilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 în întreaga societate, inclusiv în colectivitatea școlară, scăderea încrederii în semeni și a empatiei etc.).
Activitatea colectivității școlare este influenţată de contextul socio-cultural, întrucât:
 zona Tecuci este una favorabilă instruirii şi educaţiei, majoritatea membrilor comunităţii fiind deschişi către ideea de continuare a şcolarizării la nivel
universitar;
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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 expectanţele socio-culturale şi profesionale ale educabililor, cărora organizaţia le răspunde prin accentul pus, printre altele, pe studiul educaţiei

antreprenoriale, al educaţiei pentru sănătate, pe dezvoltarea deprinderilor de leadership, de comunicare, precum şi pe promovarea unor valori
bazate pe participare, flexibilitate şi toleranţă, pe autoperfecţionare şi educaţie permanentă, pe colaborarea cu parteneri internaţionali – toate
menite să asigure o educaţie de calitate;
 obţinerea unei promovabilităţi ridicate, ca şi a unor medii superioare la examenele naţionale, sunt componente ale ethos-ului CNSH apreciate în
comunitate, pentru care aceasta primeşte feedback pozitiv adesea;
 are un efect benefic asupra activităţii cadrelor didactice şi existenţa, în colectivitate, a unor profesori care sunt mai bine ancoraţi, fructificând din plin
contextul socio-cultural actual, fiind membri în comisii naţionale şi în grupuri naționale de lucru, profesori metodişti, conducători de cerc, formatori,
autori de manuale şi de alte lucrări de specialitate etc.;
 au efecte dezorganizatoare asupra activităţii elevilor disputele din societate/ familii privind aspectele generate de pandemie și faptul că unii sunt
lipsiţi de sprijinul şi îndrumarea părintească (din toate punctele de vedere, nu doar al pandemiei);
 în zona şcolii, delincvenţa juvenilă este redusă; există puţine riscuri din exterior, datorită inclusiv autorităţilor cu rol în protejarea populaţiei (în
special Poliţia, care acordă sprijin rapid şi desfăşoară acţiuni de educare şi de prevenire a abaterilor).
Contextul social generează, pentru Colegiul Național „Spiru Haret”, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:
 în domeniul „dezvoltarea relaţiilor comunitare”, factorii de decizie din unitate, ca şi diriginţii şi restul cadrelor didactice, sunt provocate să identifice
modalități de optimizare a comunicării cu familiile elevilor plecaţi;
 în domeniul „resurse umane”, este necesară identificarea de modalităţi de stimulare şi susţinere a implicării cadrelor didactice, de recompensare a acestora
pentru eforturile suplimentare depuse în vederea suplinirii golurilor rămase în sufletul copiilor prin plecarea părinţilor.
Contextul tehnologic
Având în vedere contextul pandemic al prezentului, nivelul de dezvoltare tehnologică şi informaţională al comunităţii este, în ansamblu (dar nu exclusiv)
unul bun – efect al deschiderilor culturale şi al migrării unei părţi a populaţiei apte de muncă în afara graniţelor (lucru ce a impulsionat achiziţionarea, de
către populaţie – inclusiv de către o mare parte a elevilor noştri – a aparaturii necesare, dar şi utilizarea noilor tehnologii). În pas cu noul, instituţia a
fructificat oportunităţile din domeniul tehnologic – îndeosebi în vederea derulării mai eficiente a activităţii didactice şi a comunicării interne şi externe. Ca
atare, organizaţia beneficiază de avantajele unui context tehnologic favorizant, care îi permite să facă față provocărilor școlii online:
 toate familiile elevilor au acces la televiziune prin cablu, majoritatea elevilor au calculatoare personale conectate la internet, echipamente audiovideo şi telefoane mobile;
 sprijinul ME/ ISJ/ CCD acordat unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate pe calculator, cursurile de formare organizate deopotrivă de
aceste instituții și de organizații/ asociații independente, în vederea optimizării activității didactice derulate online – prezintă avantaje indiscutabile
pentru modernizarea procesului de învăţământ;
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 membrii colectivului didactic derulează activităţi care fructifică dotarea unităţii cu aparatură audio-video utilizabilă în derularea online a activităților

(laptop-uri/ calculatoare și videoproiectoare în toate clasele, cu sistem de comunicare wireless care acoperă întregul spațiu școlar), cu mijloace de
învăţământ specifice, cu sistem de monitorizare video a spaţiului şcolar (curte, holuri, cancelarie, birouri);
 comunicarea internă, dar şi cea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi şi cu partenerii externi se realizează mediat electronic (comunicări prin email, site,
blog, facebook etc.).
Cu toate acestea, în ciuda unei dotări superioare din punct de vedere tehnologic, contextul pandemic este o mare provocare și pentru CNSH, îndeosebi la
nivelul colectivității elevilor: o parte a elevilor din mediul rural nu beneficiază de device-uri cât de cât adaptate cerințelor unei logări eficiente la
platformele de învățare online (au cel mult un telefon, uneori folosit la comun cu părinți sau frații – și ei școlari, adesea) sau au conexiuni la internet
deficitare, din cauza zonei de rezidență cu slabă acoperire.
În afară de problemele de conectare la platformele educaționale online, dar în legătură cu derularea cu prioritate a activității în online, apar și dezavantaje
de alt gen, traduse în adevărate pericole: excesul de conectare online poate genera probleme medicale (oftalmologie, neurologice, de postură etc.), dar
poate genera și ruperea de realitate și de lumea valorilor autentice, ca și riscul atragerii copiilor în anturaje nedorite sau al implicării lor în acțiuni și/ sau
grupuri cu efecte negative etc.
Ca atare, contextul tehnologic generează, pentru Colegiul Național „Spiru Haret”, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:
 în domeniul „curriculum”, este necesară o îmbunătățire a ofertei curriculare, astfel încât să li se dezvolte elevilor capacitățile de discernământ și
spiritul critic și, totodată, să li se formeze competențele necesare unei receptări și utilizări adecvate a realităților tehnologice;
 în domeniul „resurse umane” se impun acțiuni de formare a cadrelor didactice în vederea dezvoltării abilităților de a derula activități pe platformele
educaționale online și de aborda corect potențialele riscuri aduse de boom-ul tehnologic în viața proprie și în cea a elevilor, deopotrivă;
 în domeniul „dezvoltarea relaţiilor comunitare”, factorii de decizie, alături de întregul corp profesoral, au provocarea de a identifica acțiuni și modalități de
optimizare a comunicării cu elevii și cu familiile elevilor, astfel încât conjugarea eforturilor ambelor instanțe cu rol în formarea elevilor (școala și
familia) să aibă efectul scontat inclusiv în privința depășirii potențialelor pericole presupuse de contextul tehnologic.
Contextul ecologic
Şi contextul ecologic al unităţii este unul pozitiv, favorizant: colegiul dispune de o curte interioară generoasă, cu mult spaţiu verde, cu mini-parcuri frumos
amenajate, dar și cu avantajul de a fi situat într-o zonă centrală a oraşului – în care se regăsesc, alături de alte obiective administrativ-culturale importante
ale localităţii (Primăria, Catedrala etc.), cele mai mari şi vizitate parcuri: Parcul Central şi Parcul „Regina Elisabeta”. Zona este una fără unităţi industriale
poluante, însă cu un trafic auto mai intens. Acest context ecologic reprezintă o oportunitate şi o provocare pentru organizaţie, întrucât:
 este un stimulent în antrenarea facilă a elevilor în amenajarea parcului şcolii şi în întreţinerea, prin acţiunile ecologice organizate, a parcurilor
municipale învecinate (conform protocoalelor încheiate cu factorii de decizie din municipiu);
 permite/ facilitează iniţierea de proiecte şi programe de ecologizare şi educarea elevilor în spiritul respectării mediului şi păstrării curăţeniei acestuia;
 sub imperiul dorinţei de a promova un mediu curat şi sănătos, colegiul şi-a creat un foarte bun renume prin proiectele de ecologizare derulate, cel
mai important și mai recent fiind proiectul Erasmus+ de schimb interșcolar KA229-079887, intitulat „Green Europe. Education. Abilities.” (GEEA),
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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finanțat de UE și inițiat de CNSH; alături de acesta, renumite sunt și tradiționalele acţiuni de ecologizare a râurilor şi a lacului din oraş cu ajutorul
bărcii deținute de instituţie (achiziția acesteia a fost chiar și ea posibilă prin veniturile obţinute în urma unor acţiuni de colectare de materiale reciclabile).
Contextul ecologic generează, pentru Colegiul Național „Spiru Haret”, nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:
 în domeniul „resurse financiare şi materiale”, echipa managerială trebuie să găsească soluţii de susținere financiară a acțiunilor de ecologizare și a
tuturor celorlalte activități care vizează înfrumusețarea arealului;
 în domeniul „curriculum”, având în vedere gravele perturbări ale sănătății mediului derivate din acțiunile neglijente (sau chiar iresponsabile, pe alocuri) ale
omului, este necesar ca personalul didactic să acţioneze în direcţia consolidării puternice, la elevi, prin proiecte şi acțiuni extracurriculare aplicate, a
respectului pentru tot ce este viu, a unei atitudini de prețuire, conservare și apărare a datului natural – într-un cuvânt, în direcţia competenţelor ecologice.
Contextul legislativ
Activitatea din cadrul unității se derulează cu respectarea prevederilor legislaţiei generale şi a celei specifice pentru sistemul de învăţământ preuniversitar,
funcţionând cu respectarea legilor/actelor normative, a ordinelor şi notificărilor emise de către instituţiile supraordonate: ME şi/sau IȘJ Galaţi.
Cadrul normativ general este constituit de:
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi actele normative subsecvente acesteia; Ordonanța de Urgență nr. 141/19.08.2020 privind instituirea unor
măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 Ordinul comun ME/MS nr. 5.196 / 1.756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor /instituţiilor
de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 OMEC nr. 5.447/ 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările aduse prin: Ordin 4613/2012; Ordin 3597/2014;
Ordin 4247/2020; Ordin 3189/2021
 ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1
din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying
 Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
 Ordinul 1409/ 29.06.2007, cu privire la aprobarea strategiei MECI de reducere a fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar
 ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022;
 OMEN nr. 3393/ 28.02.2017, privind aprobarea programelor școlare pentru clasele V-VIII, Curriculum pentru nivel liceal
 Ordinul MEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar
 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (General Data Protection Regulation/ GDPR)
 Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
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 ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi
Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii
 Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unitățile de învățământ
 Ordin nr. 4.303/ 21.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
 ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar
 ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
 OMEC Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor
profesionale transferabile
 ORDIN nr. 3.563 din 29 martie 2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare
gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 3.844/2016
 ORDIN nr. 4.032 din 9 aprilie 2020 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară
 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare
 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi
Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007
 O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
 Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2015.
Respectând cadrul legal constituit şi fructificând oportunităţile de dezvoltare oferite de contextele politic, economic, social, tehnologic şi ecologic,
activitatea derulată în cadrul Colegiului Național „Spiru Haret” Tecuci este orientată către realizarea unui demers instructiv-educativ performant, de înaltă
ţinută, deschis către valorile europene.
Contextul legislativ generează nevoia de măsuri în următoarele domenii funcţionale de referinţă:
 în domeniul „resurse umane” este o necesitate abordarea, în demersurile de formare a cadrelor didactice (îndeosebi la nivelul activităților din comisii
metodice și al celor din cadrul cercurilor, dar nu numai) a problematicii cunoașterii normativelor/ legilor în vigoare, ca și a implicării în dezbaterea,
după caz, a unor propuneri legislative;
 în domeniul „dezvoltarea relaţiilor comunitare”, prin intermediul pârghiilor de care dispune, școala trebuie să își propună și să realizeze o
permanentă adaptare a relațiilor ei cu mediul extern prin prisma (și cu respectarea) prevederilor legale și, implicit, o operă de diseminare a
informațiilor din domeniul legislativ (relevante pentru domeniul educativ) către comunitate.
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OPŢIUNII STRATEGICE/ ŢINTE STRATEGICE
Ţintele/ scopurile strategice au fost deduse din diagnoza mediului intern şi extern (prin raportare la viziunea şcolii şi având ca reper misiunea acesteia), fiind
corelate cu nevoile identificate şi subsumate celor patru domenii funcţionale de referinţă:
 Curriculum
 Resurse umane
 Resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 Dezvoltarea relaţiilor comunitare
Nevoile identificate, raportat le domeniile funcţionale şi, corelativ acestora, ţintele şi obiectivele strategice sunt următoarele:
Domeniul funcţional: Curriculum
Nr.
Nevoi identificate
crt.
1. Fructificarea disponibilităţilor extracurriculare, pentru a
consolida sentimentul de respect reciproc şi a genera
un spor de responsabilitate tuturor factorilor implicaţi
(colectiv didactic, beneficiari direcţi şi indirecţi)
2. Formarea, la elevi, a acelor abilităţi care presupun o
adaptare optimă la cerințe în contextul pandemic
3. Îmbunătățirea ofertei curriculare, astfel încât să se formeze
elevilor competențele necesare implicării eficiente pe
platformele online de învățare și unei receptări și
utilizări adecvate a realităților tehnologice
4. Consolidarea, prin proiecte/ acțiuni extracurriculare, a
competenţelor ecologice ale elevilor
5. Fructificarea disponibilităţilor extracurriculare în
dezvoltarea abilităţilor de prevenire a infectării cu
SARS-CoV-2 și a abilităţilor moral-civice ale elevilor, ca
şi în educarea civică a comunităţii
6. Realizarea concordanţei între nivelul informaţional, pe
de o parte, şi disponibilităţile material-financiare (spaţiu
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

Ţinta strategică

Obiective strategice

III.
III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin
Optimizarea
rezultatelor realizarea de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/
şcolare, prin implicarea sau naţionale
unităţii în programe şi
proiecte locale, judeţene,
naţionale şi europene

III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare
I. Sporirea atractivității şcolii, I.1. Reabilitare şi investiţii noi
prin calitatea facilităţilor I.2. Achiziţionarea de mobilier modern, funcţional şi de
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7.

8.

9.

necesar derulării activităţilor, materialul didactic, oferite beneficiarilor, inclusiv
aparatura din dotare, cartea bibliografică etc.) pe de a celor necesare derulării
alta
demersului
didactic
pe
platformele de învățare
online
III. Optimizarea rezultatelor
şcolare prin implicarea unităţii în
programe şi proiecte locale,
judeţene, naţionale, europene
Fructificarea amplă a deschiderii multiculturale III. Optimizarea rezultatelor
existente
şcolare
prin
implicarea
unităţii în programe şi
proiecte locale, judeţene,
naţionale şi europene
Reechilibrarea aspectelor informativ şi formativ din
actul educativ, prin utilizarea CDŞ în contracararea
supraîncărcării presupuse de planul de învăţământ şi de
programele şcolare la anumite discipline

Contracararea, prin măsuri adecvate, a dificultăţilor II. Amplificarea valenţelor
presupuse de modificările strategiilor curriculare
formative şi informative ale
serviciilor educaţionale oferite,
prin motivarea superioară a
resurselor umane din organizaţie

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

mijloace didactice apte a spori calitatea derulării
demersului didactic pe platformele de învățare online
I.3. Sensibilizarea comunităţii pe direcţia implicării ei în
modernizarea condiţiilor de studiu din colegiu
III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin
realizarea de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/
sau naţionale

III.2. Amplificarea dimensiunii europene a educaţiei furnizate
și promovarea multiculturalismului la nivelul comunităţii
şcolare prin implicarea în proiecte europene
III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin realizarea
de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/ sau naţionale
III.2. Amplificarea dimensiunii europene a educaţiei
furnizate și promovarea multiculturalismului la nivelul
comunităţii şcolare prin implicarea în proiecte europene
III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin
realizarea de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/
sau naţionale
II.2. Consolidarea unui climat organizaţional pozitiv,
stimulativ, optim dezvoltat comunicaţional, ca suport pentru
satisfacerea nevoilor de automotivare şi autorealizare ale
personalului didactic şi ale elevilor, prin activităţi de
wellbeing
II.3. Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare
şi dezvoltare profesională în scopul asigurării calității
procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în
sistem blended learning și online, în contextul pandemiei
COVID - 19
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Domeniul funcţional: Resurse umane
Nr.
Nevoi identificate
crt.
1. Managerierea actului comunicațional, sporirea atenției
faţă de particularitățile realizării lui concrete, astfel
încât atmosfera de lucru din colectiv să fie menţinută în
afara disputelor politice
2.

3.

4.

5.
6.

Ţinta strategică

Obiective strategice

II. Amplificarea valenţelor
formative şi informative ale
serviciilor educaţionale oferite,
prin motivarea superioară a
resurselor umane ale școlii

II.2. Consolidarea unui climat organizaţional pozitiv,
stimulativ, optim dezvoltat comunicaţional, ca suport pentru
satisfacerea nevoilor de automotivare şi autorealizare ale
personalului didactic şi ale elevilor, prin activităţi de
wellbeing
II.1. Eficientizarea rezultatelor prin aplicarea unei politici
de wellbeing

Identificarea de modalităţi de stimulare şi susţinere a
implicării cadrelor didactice, de recompensare a acestora
pentru eforturile suplimentare, adesea consistente, depuse
în sprijinirea copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate
Dezvoltarea, prin acţiuni de formare, a abilității
cadrelor didactice de a aborda corect potențialele
riscuri aduse deopotrivă în propria activitate și în
activitatea elevului, de boom-ul tehnologic provocat de
derularea unei mari părți a demersului didactic pe
platformele online de învățare
Abordarea, în demersurile de formare a cadrelor didactice
(îndeosebi la nivelul activităților din comisii metodice și al
celor din cadrul cercurilor, dar nu numai) a
problematicii cunoașterii normativelor/ legilor în vigoare,
ca și implicării în dezbaterea, după caz, a unor propuneri
legislative
Creşterea şi eficientizarea gradului de implicare a
tuturor cadrelor didactice în activităţile extracurriculare
Creşterea şi eficientizarea gradului de implicare a III. Optimizarea rezultatelor
elevilor în demersul de proiectare a activităţilor şcolii
şcolare
prin
implicarea
unităţii în programe şi
proiecte locale/ judeţene/
naţionale/ europene
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II.3. Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare
şi dezvoltare profesională în scopul asigurării calității
procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în
sistem blended learning și online, în contextul pandemiei
COVID - 19
II.3. Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare
şi dezvoltare profesională în scopul asigurării calității
procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în
sistem blended learning și online, în contextul pandemiei
COVID - 19
II.1. Eficientizarea rezultatelor prin aplicarea unei politici
de wellbeing
III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare
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7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

Combaterea eficientă a rezistenţei la schimbare care II. Amplificarea valenţelor
mai dăinuie la unele dintre cadrele didactice
formative şi informative ale
serviciilor educaţionale oferite,
prin motivarea superioară a
resurselor
umane
din
Creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, organizaţie
inclusiv prin introducerea unor pârghii de motivare materială
Îmbunătăţirea performanței la nivelul colectivităţii
didactice, prin creşterea nivelului de recompensare morală
Stimularea motivaţiei pentru autodepăşire/ pentru
creşterea nivelului aspiraţional în rândul unora dintre elevi
Îmbunătăţirea
condiţiilor
de
studiu,
pentru I. Sporirea atractivității şcolii,
contracararea efectelor contextului pandemic în care se prin calitatea facilităţilor
derulează activitatea școlară
oferite beneficiarilor, inclusiv
a celor necesare derulării
demersului
didactic
pe
platformele de învățare
online
Combaterea aportului mass-media în creşterea II. Amplificarea valenţelor
violenţei fizice şi verbale în rândul tinerilor
formative şi informative ale
Contracararea efectelor pe care le au perturbările serviciilor educaţionale oferite,
apărute în sistemul de valori al societăţii asupra prin motivarea superioară a
resurselor
umane
din
nivelului motivaţional al elevilor
Creşterea gradului de motivare a tinerilor angajaţi, organizaţie
pentru a combate tendinţa de scădere a interesului lor
pentru meseria de dascăl, urmare nivelului scăzut al
salarizării
Combaterea tendinţei de ieşire din sistemul de
învăţământ (prin pensionare sau demisie) a unor cadre
didactice tinere şi foarte bine pregătite profesional

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

II.3. Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare
şi dezvoltare profesională în scopul asigurării calității
procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în
sistem blended learning și online, în contextul pandemiei
COVID - 19
II.1. Eficientizarea rezultatelor prin aplicarea unei politici
de wellbeing

I.1. Reabilitare şi investiţii noi
I.2. Achiziţionarea de mobilier modern, funcţional şi de
mijloace didactice apte a spori calitatea derulării
demersului didactic pe platformele de învățare online
I.3. Sensibilizarea comunităţii pe direcţia implicării acesteia
în modernizarea condiţiilor de studiu din colegiu
II.3. Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare
şi dezvoltare profesională în scopul asigurării calității
procesului de predare - învățare - evaluare, inclusiv în
sistem blended learning și online, în contextul pandemiei
COVID - 19
II.1. Eficientizarea rezultatelor prin aplicarea unei politici
de wellbeing
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Domeniul funcţional: Resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
Nr.
Nevoi identificate
crt.
1. Identificarea de soluţii ale unor probleme precum
motivarea (inclusiv material-financiară) a colectivului
didactic şi, mai ales, extinderea și îmbunătățirea
parametrilor spaţiului şcolar în contextul distanțării
fizice impuse de pandemia COVID - 19

2.

3.

Ţinta strategică

I. Sporirea atractivității şcolii,
prin calitatea facilităţilor
oferite beneficiarilor, inclusiv
a celor necesare derulării
demersului
didactic
pe
platformele de învățare online
II. Amplificarea valenţelor
formative şi informative ale
serviciilor educaţionale oferite,
prin motivarea superioară a
resurselor umane și prin
activităţi de wellbeing
Identificarea de soluţii de susținere financiară a I. Sporirea atractivității şcolii,
acțiunilor de ecologizare și a tuturor celorlalte activități prin calitatea facilităţilor
care vizează înfrumusețarea arealului
oferite beneficiarilor, inclusiv
a celor necesare derulării
demersului
didactic
pe
platformele de învățare online
Identificarea de resurse financiare în vederea unei I. Sporirea atractivității şcolii,
continui reînnoiri a fondului de carte al bibliotecii
prin calitatea facilităţilor
oferite beneficiarilor, inclusiv
a celor necesare derulării
demersului
didactic
pe
platformele de învățare online
III. Optimizarea rezultatelor
şcolare prin implicarea unităţii în
programe şi proiecte locale,
judeţene/naţionale/europene

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

Obiective strategice
I.1. Reabilitare şi investiţii noi
I.2. Achiziţionarea de mobilier modern, funcţional şi de
mijloace didactice apte a spori calitatea derulării
demersului didactic pe platformele de învățare online
I.3. Sensibilizarea comunităţii pe direcţia implicării ei în
modernizarea condiţiilor de studiu din colegiu
II.1. Eficientizarea rezultatelor prin aplicarea unei politici
de wellbeing
II.2. Consolidarea unui climat organizaţional pozitiv, stimulativ,
optim dezvoltat comunicațional, ca suport pentru satisfacerea
nevoilor de automotivare şi autorealizare ale personalului
didactic şi ale elevilor, prin activităţi de wellbeing
I.3. Sensibilizarea comunităţii pe direcţia implicării
acesteia în modernizarea condiţiilor de studiu din colegiu

I.2. Achiziţionarea de mobilier modern, funcţional şi de
mijloace didactice apte a spori calitatea derulării
demersului didactic pe platformele de învățare online

III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Combaterea procesului de uzură fizică şi morală a unei I. Sporirea atractivității şcolii,
părţi a materialului didactic (în special în laboratorul de prin calitatea facilităţilor
fizică)
oferite beneficiarilor, inclusiv
a celor necesare derulării
demersului
didactic
pe
platformele de învățare online
III. Optimizarea rezultatelor
şcolare prin implicarea unităţii în
programe şi proiecte locale,
judeţene/naţionale/europene
Îmbunătăţirea calităţii lucrărilor de întreţinere a I. Sporirea atractivității şcolii,
spaţiilor şcolii, astfel încât ele să răspundă provocărilor prin calitatea facilităţilor
crizei sanitare generate de contextul pandemic și oferite beneficiarilor, inclusiv
expectanțelor beneficiarilor educației furnizate
a celor necesare derulării
demersului
didactic
pe
platformele de învățare online
Identificarea de noi surse de venituri proprii
III. Optimizarea rezultatelor
şcolare
prin
implicarea
Atragerea de noi surse de finanţare extrabugetare
Îmbunătăţirea dotării şcolii cu calculatoare portabile şi unităţii în programe şi
proiecte locale, judeţene,
cu videoproiectoare
Suplinirea necesarului de resurse financiare, în condiţiile naţionale şi europene
austerităţii bugetare a Primăriei, descentralizării sistemului
financiar şi modificărilor legislative în domeniul financiar

I.2. Achiziţionarea de mobilier modern, funcţional şi de
mijloace didactice apte a spori calitatea derulării
demersului didactic pe platformele de învățare online

III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare
I.3. Sensibilizarea comunităţii pe direcţia implicării
acesteia în modernizarea condiţiilor de studiu din colegiu

III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare

Domeniul funcţional: Dezvoltarea relaţiilor comunitare
Nr.
Nevoi identificate
Ţinta strategică
crt.
1. Identificarea de modalități de optimizare a comunicării II. Amplificarea valenţelor
cu familiile elevilor plecaţi în afara granițelor
formative şi informative ale
serviciilor educaţionale oferite,
prin motivarea superioară a
resurselor umane din școală
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

Obiective strategice
II.2. Consolidarea unui climat organizaţional pozitiv,
stimulativ, optim dezvoltat comunicaţional, ca suport pentru
satisfacerea nevoilor de automotivare şi autorealizare ale
personalului didactic şi ale elevilor, prin activităţi de
wellbeing
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Realizarea de activităţi de optimizare a comunicării cu
familiile elevilor, în vederea depășirii potențialelor pericole
presupuse de contextul tehnologic și de pandemia de
COVID 19
Realizarea unei permanente adaptări a relațiilor şcolii
cu mediul extern şi diseminarea informațiilor din
domeniul legislativ (relevante pentru sistemul educativ)
către comunitate
Creşterea numerică a organizaţiilor civice (în special
ONG-uri) cu care colaborează şcoala
Realizarea, la nivelul colegiului, de proiecte de formare
şi de programe de reconversie profesională
Creşterea gradului de implicare a părinţilor în stabilirea
obiectivelor generale şi a ofertei educaţionale

III. Optimizarea rezultatelor
şcolare
prin
implicarea
unităţii în programe şi
proiecte locale, judeţene,
naţionale şi europene

II.3. Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare şi
dezvoltare profesională, în scopul asigurării calității procesului
de predare - învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended
learning și online, în contextul pandemiei COVID - 19
III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare

III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin realizarea de
parteneriate şi proiecte locale, judeţene, naţionale
III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare
Creşterea implicării cadrelor didactice în realizarea de
III.2. Amplificarea dimensiunii europene a educaţiei furnizate
proiecte de colaborare europeană
și promovarea multiculturalismului la nivelul comunităţii
şcolare prin implicarea în proiecte europene
III.3.
Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin
realizarea de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/
sau naţionale
Îmbunătăţirea gradului de implicare a unităţii în I. Sporirea atractivității şcolii, I.1. Reabilitare şi investiţii noi
realizarea de proiecte de finanţare la nivel instituţional
prin calitatea facilităţilor
oferite beneficiarilor, inclusiv
a celor necesare derulării III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin
demersului
didactic
pe realizarea de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/
platformele de învățare online sau naţionale
III. Optimizarea rezultatelor
şcolare prin implicarea în
programe şi proiecte locale,
judeţene, naţionale, europene

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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9.

Creşterea numărului de programe/ proiecte educative III. Optimizarea rezultatelor
sau activităţi extraşcolare care implică participarea şcolare prin implicarea unităţii
directă a părinţilor
în programe şi proiecte locale,
judeţene, naţionale şi europene
10. Combaterea caracterului formal şi, uneori, neatractiv al III. Optimizarea rezultatelor
unora dintre activităţile extraşcolare
şcolare prin implicarea unităţii
în programe şi proiecte locale,
judeţene, naţionale şi europene
11. Depăşirea dificultăţilor de comunicare ale organizaţiei III. Optimizarea rezultatelor
cu o parte a familiilor elevilor
şcolare prin implicarea unităţii
în programe şi proiecte locale,
judeţene, naţionale şi europene
12. Creşterea gradului de promovare a ethos-ului colegiului II. Amplificarea valenţelor
formative şi informative ale
serviciilor educaţionale oferite,
prin motivarea superioară a
resurselor umane din organizaţie
13. Depăşirea stadiului de implicare formală a comunităţii III. Optimizarea rezultatelor
locale în viaţa şcolii
şcolare prin implicarea unităţii
14. Identificarea şi aplicarea de măsuri de compensare a în programe şi proiecte locale,
lipsei unui cadru legislativ stimulant pentru acţiunea de judeţene, naţionale şi europene
sponsorizare în activitatea şcolară

III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare
III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin
realizarea de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/
sau naţionale
III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare
II.1. Eficientizarea rezultatelor prin aplicarea unei politici
de wellbeing

III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în
viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a
sprijinului acordat organizaţiei de către instituţiile
comunitare

Ca atare, țintele/ obiectivele majore și obiectivele specifice urmărite sunt:
I.

Sporirea atractivității şcolii, prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor, inclusiv a celor necesare derulării demersului didactic pe platformele de
învățare online
I.1.
Reabilitare şi investiţii noi
I.2.
Achiziţionarea de mobilier modern, funcţional şi de mijloace didactice apte a spori calitatea derulării demersului didactic pe platformele de
învățare online
I.3.
Sensibilizarea comunităţii pe direcţia implicării acesteia în modernizarea condiţiilor de studiu din colegiu

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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II. Amplificarea valenţelor formative şi informative ale serviciilor educaţionale oferite, prin motivarea superioară a resurselor umane și prin activităţi de
wellbeing
II.1. Eficientizarea rezultatelor prin aplicarea unei politici de wellbeing
II.2. Consolidarea unui climat organizaţional pozitiv, stimulativ, optim dezvoltat din punct de vedere comunicaţional, ca suport pentru satisfacerea
nevoilor de automotivare şi autorealizare la nivelul personalului didactic şi al elevilor, prin activităţi de wellbeing
II.3. Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare şi dezvoltare profesională, în scopul asigurării calității procesului de predare - învățare evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID - 19
III. Optimizarea rezultatelor şcolare prin implicarea unităţii în programe şi proiecte locale, judeţene, naţionale şi europene
III.1. Creşterea gradului de implicare a comunităţii în viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a sprijinului acordat organizaţiei de
către instituţiile comunitare
III.2. Amplificarea dimensiunii europene a educaţiei furnizate și promovarea multiculturalismului la nivelul comunităţii şcolare prin implicarea în proiecte
europene
III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin realizarea de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/ sau naţionale
I. Sporirea atractivității şcolii, prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor, inclusiv a celor necesare derulării
demersului didactic pe platformele de învățare online
Activităţi
I.1: Reabilitare şi investiţii noi
 Finalizarea amenajării foișorului din curtea
interioară a școlii, dedicat învățării nonformale

Termene

2021-2022

 Amenajarea de spații non-formale de studiu,
în curtea interioară a școlii, pentru activități
în condiții de distanțare fizică

Sept.-oct.
2021

 Reamenajarea parcurilor din curtea școlii

2021-2022

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

Responsa
bilităţi

Rezultate aşteptate

Evaluare

manager
Este finalizată acțiunea de dotare  Procese verbale încheiate
contabil şef cu bănci individuale pentru o clasă  Procese verbale ale CA
administrator de învățare/ cca. 30 de elevi
 Documente contabile
 Activități derulate în noul spațiu
manager
În spațiul verde din spatele școlii  Procese verbale ale CA
contabil şef sunt recondiționate și amplasate trei  Documente contabile
administrator seturi a câte 10 bănci, creându-se 3  Activități derulate în noul spațiu
spații de învățare/ 3 grupe de elevi
manager
Este regândit designul spațiului verde  Documente contabile
administrator al școlii, atât pentru eficientizarea  Aspectul refăcut al spațiului verde
folosirii lui, cât și pentru creșterea
valențelor lui estetice
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 Dotarea cu mobilier a spațiului interior
(reamenajat), al fostei centrale

 Compartimentarea și amenajarea a minim încă
un spaţiu la mansardă (cu funcție de Izolator,
în contextul pandemic actual)
 Demararea demersurilor necesare restaurării
statuii lui Spiru Haret – monument de patrimoniu
(sculptor: Ion Jalea) din fața colegiului

2021-2022

manager
Se amenajează, cu mobilier specific,
contabil şef spațiul interior al fostei centrale,
administrator făcându-l apt pentru activități nonformale
Sem. I
manageri
Sunt create condiţii optime pentru
2021-2022 contabil şef preîntâmpinarea descoperirii unor
eventuale situații de infectare cu
COVID 19 în rândul elevilor
Semestrul II manageri
Dosarul este realizat și transmis,
2021-2022 contabil şef spre aprobare, forurilor competente
în domeniu

 Demararea demersurilor necesare ridicării, în Semestrul II manageri
fața colegiului, a unei statui închinate ctitorului 2021-2022 contabil şef
instituției, Tache Anastasiu

 Documente contabile

 Procese verbale de informare şi
analiză în CA
 Liste de inventar
 Documente contabile
 Procese verbale de informare şi
analiză în CA
 Număr de înregistrare al dosarului
depus la Primăria Tecuci
 Acordul de principiu și termenii
înțelegerii, acceptate de ambele
părți
 Contract semnat de părțile implicate
 Copii ale solicitărilor
 Documente contabile

Este identificat și contactat un artist
care să realizeze lucrarea
Sunt identificate sursele extrabugetare
necesare plății lucrării
 Demararea demersurilor de eliminare, din 2021-2022 manageri
Este realizată și aprobată solicitarea
spațiul verde din fața școlii, a stâlpului de
contabil şef Este eliminat stâlpul și, implicit, dispar
susținere a firelor electrice și a cablurilor
potențialele pericole privind siguranța
internet/telefon
comunității școlare generate de
alcătuirea artizanală a lucrării de
transport curent/ telefonie/ internet
I.2: Achiziţionarea de mobilier modern, funcţional şi de mijloace didactice apte a spori calitatea derulării demersului didactic pe platformele de învățare
online
 Achiziționarea de mijloace didactice noi (table Semestrul II manager
Sunt achiziționate table interactive  Liste de inventar
interactive) în minim cinci săli de curs, în 2021-2022 contabil şef pentru minim cinci săli de curs
 Documente contabile
vederea îmbunătățirii derulării demersului
administrator
 Activități derulate cu noile
didactic
echipamente
 Achiziționarea de noi tablete conectate la 2021-2022 manager
Elevii cu situație socio-economică  Liste de inventar
internet, funcție de necesități, în vederea
contabil şef deficitară vor primi, în custodie, pe  Documente contabile
ajutorării elevilor lipsiți de resurse materiale să
administrator timpul pandemiei, câte o tabletă
 Activități online derulate
participe la activitățile derulate online
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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 Analizarea stării mobilierului şcolar

Dec. 2021

manageri
contabil şef
manageri
contabil şef

 Prezentarea informării privind situația și starea Dec. 2021
actuală a mobilierului în Consiliul reprezentativ
al părinţilor
 Achiziţionarea de mobilier şcolar nou (bănci, Sem. II – manageri
scaune, catedre) în sălile de clasă unde acest 2021-2022 contabil şef
lucru se impune
 Investigarea necesarului de mijloace și Permanent manageri
materiale didactice impus de parametrii de
contabil şef
calitate la care trebuie să funcţioneze şcoala

Este fundamentat demersul privind
noi achiziții de mobilier şcolar
Se obține sprijin în achiziţionarea de
mobilier şcolar din partea Consiliului
reprezentativ al părinţilor
Se înnoiește mobilierul şcolar acolo
unde este necesar acest lucru

 Documente contabile
 Informare în CA

Se cunoaşte, la zi, necesarul de  Investigaţiile realizate
mijloace de învăţământ şi de materiale  Informările din CA şi CP
didactice moderne apt a asigura  Procese verbale ale CA/ CP
derularea eficientă a activității școlare

I.3: Sensibilizarea comunităţii pe direcţia implicării acesteia în modernizarea condiţiilor de studiu din colegiu
Informarea comunității în legătură cu nevoile de 2021-2022 manageri
Școala este ancorată în comunitate
modernizare a spațiilor interioare și exterioare
Asociația de prin calitatea serviciilor oferite, iar
părinți
comunitatea sprijină procesul de
CȘE
modernizare
Identificarea de sponsori pentru realizarea Cf. grafic diriginţi;
Se obține sprijinul necesar.
scopului propus
elevi;
Comunitatea este implicată în
Asociația
realizarea proiectului
de părinți
Permanentizarea acțiunilor de voluntariat în Cf. grafic diriginţii
Este ecologizată curtea colegiului şi
domeniul ecologic, în colaborare școală –
Consiliul
împrejurimile, ca și alte spații din
comunitate
elevilor
oraș
Asociația de Se realizează o strângere a legăturilor
părinți
şcoală – comunitate
Extinderea sferei de cercetare a ansamblului Cf. grafic responsabil
Elevii romi sunt integrați deplin în
Altiţa în studierea culturii şi tradiţiilor romilor,
ALTIŢA
comunitatea şcolară a CNSH
cu implicarea membrilor acestei etnii şi cu
popularizarea rezultatelor

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

 Procese verbale de informare şi
analiză în CA
 Proces verbal al CRP
 Material de informare în CRP

 Procese verbale CA și CP
 Procese verbale de informare a
Asociației de părinți
 Pliante de informare
 Materiale de construcţie
 Documente contabile

 Tabele
nominale
cu
elevii
participanți în activităţile de
voluntariat
 Dovezi ale derulării activităţilor
(poze)
 Lista elevilor romi participanți la
activitățile desfășurate
 Rapoarte de cercetare
 Dovezi ale derulării activităţilor (poze)
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II: Amplificarea valenţelor formative şi informative ale serviciilor educaţionale oferite, prin motivarea superioară a
resurselor umane și prin activităţi de wellbeing
Activităţi

Termene

Responsa
bilităţi
II.1: Eficientizarea rezultatelor prin aplicarea unei politici de wellbeing
Aplicarea în proiecte cu finanțare europeană, în
2022
Manageri
scopul îmbunătățirii înzestrării bazei didactice și
CA
materiale, cu efecte asupra stării de bine a
Responsabil
colectivității de cadre didactice și elevi
proiecte
Îmbunătățirea Wellbeing prin recunoaşterea Permanent Manageri
publică a meritelor cadrelor didactice
CA
performante
Contabilitate
Comisia
pentru
imagine

Wellbeing prin premierea anuală a elevilor
performanţi

Festivitate
de final de
an școlar

Recompensarea
membrilor
personalului
didactic și nedidactic al școlii, în conformitate
cu rezultatele obținute, prin acordarea de zile
suplimentare de concediu de odihnă

După caz

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

Rezultate aşteptate

Se aplică cu succes
Se demarează proiect cu finanțare
europeană
(care
va
permite
îmbogățirea dotării școlii)
Includerea recunoașterii meritelor, ca
parte din cultura CNSH
Pentru orice realizare, cadrele didactice
sunt evidențiate, primesc un feedback
pozitiv, cu rol de stimul motivaţional în
eficientizarea implicării în activitate
Cadrele
didactice
găsesc,
în
recunoaşterea publică, un suport
motivaţional pentru amplificarea
eforturilor de eficientizare
Manageri
Includerea recunoașterii meritelor, ca
CA al CNSH
parte din cultura CNSH.
Contabilitate Se identifică resursele financiare
necesare susţinerii activităţii
Elevii performanți primesc recompense
(premii) și, prin acestea, sunt
motivaţi pentru continuarea acţiunii
de performanţă
Manageri
Cresc cointeresarea personalului în
derularea de activități și gradul de
satisfacție în urma implicării

Evaluare

 Anunțul
aprobate

privind

proiectele

 Lista conținând cadrele didactice
performante
 Procedura privind activitatea de
recompensare a cadrelor didactice
cu rezultate performante

 Lista
premiilor/
distincţiilor
obţinute de elevi
 Lista elevilor performanţi
 Procedura privind activitatea de
recompensare
 Procedura nr. 73…

 Evidenţa zilelor libere ale angajaţilor
 Evidenţa performanţelor personalului
 Procedura privind activitatea de
recompensare…
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Încheierea de acorduri de parteneriat, în
scopul antrenării comunităţii în promovarea
publică a meritelor cadrelor didactice
performante

Permanent

Manageri

Sunt încheiate acorduri de parteneriat  Acordurile de parteneriat încheiate
cu instituţii locale şi judeţene, în  Procedura 121, privind încheierea
vederea susţinerii activităţii (obţinerii şi derularea de parteneriate cu
suportului necesar)
reprezentanții comunităţii

II.2: Consolidarea unui climat organizaţional pozitiv, stimulativ, optim dezvoltat din punct de vedere comunicaţional, ca suport pentru satisfacerea nevoilor de
automotivare şi autorealizare la nivelul personalului didactic şi al elevilor, prin activităţi de wellbeing
Organizarea programului aniversar dedicat 28.10. 2021 Manageri
Se îmbunătățește ethos-ul școlii, crește  Programul manifestărilor
împlinirii a 123 de ani de la înființarea școlii (în
Colectivul
sentimentul de mândrie pentru tot ce  Dovezi ale derulării activităților
măsura în care o va permite contextul pandemic)
didactic
înseamnă istoria și spiritul acestei școli
(poze, articole de presă, tabele
CȘE
Se promovează principiile și valorile
participanți)
specifice CNSH în întreaga comunitate
 Documente contabile
Derularea anuală a întâlnirii cu fostele cadre 28.10.2021
Manageri
Este stimulată încrederea cadrului  Desfășurător activități
didactice ale școlii (în măsura în care o va
Consilier
didactic în forța organizației și se creează  Tabele cu invitații (cadre
permite contextul pandemic)
educativ
ocazii speciale de manifestare a prețuirii
didactice pensionare)
pentru înaintași (cu efecte directe și  Dovezi ale activității derulate
imediate implicit asupra stării psihice a
(fotografii)
cadrelor didactice încă active)
 Articole în mass-media
Realizarea de emisiuni de către elevi, pentru 2021-2022
Responsabilul Elevii își dezvoltă abilitățile de  Emisiunile realizate și postate
elevi, în cadrul radio-ului școlar
pentru
comunicare
online
proiecte
 Program radio
 Album fotografic
Organizarea şi derularea periodică de activităţi Ocazional
Manageri
Crește gradul de coeziune și se stâng  Tabele
participanți
la
în cadru informal, la nivelul colectivului
CA
relațiile de prietenie în cadrul colectivului
activitățile realizate
didactic (în măsura în care o va permite
Responsabili de cadre didactice, cu efecte directe  Album fotografic/ ipostaze din
contextul pandemic)
comisii
asupra climatului intern al organizației și
cadrul activităților derulate
asupra eficienței activității de ansamblu
a acesteia
Realizarea proiectului-provocare „O zi de Săptămânal Manageri
Se îmbunătățesc starea de spirit și  lista notată pe flipchart-ul din
recunoștință pe săptămână”
Responsabil sănătatea, se echilibrează reacțiile la
cancelarie
proiecte
lucrurile negative sau neplăceri
Lider
de (urmări, conform cercetărilor, ale
sindicat
practicării frecvente a recunoștinței)
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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 Tabele cu persoane de sprijin
(elevi, profesori)
 Planificare acțiuni
 Dovezi
ale
derulării
activităților
Îmbunătăţirea activităţii de comunicare internă Permanent
 Procese verbale ale CA, CP, CȘE,
în cadrul colectivității şcolare (cancelarie şi clasele
Asociația de părinți
de elevi)
 Procedura nr. 89, privind
comunicarea cu părinţii…
II.3: Motivarea resurselor umane prin acţiuni de formare şi dezvoltare profesională, în scopul asigurării calității procesului de predare - învățare evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei COVID - 19
Continuarea derulării, în CAER, a proiectului Oct. 2021 - Manageri
Colegiul devine difuzor de formare şi  Dosarul proiectului
CNSH intitulat Educația de calitate, o educație iun. 2022 Responsabilul promotor al exemplelor de bună  Listele participanților și ale
făcută cu dragoste (respectiv a celor două
cu proiectele practică
partenerilor în proiect
componente ale acestuia: Festivalul-concurs al
Responsabilul Activităţile de formare şi dezvoltare  Regulamentul proiectului
elevilor intitulat „Școala din inima mea și
cu activitatea de profesională sunt abordate novator şi  Lista premianților festivalului
Simpozionul Interdisciplinar „Împreună, pentru
formare
sunt fructificate disponibilităţile școlii
 Dovezi ale derulării activităților
o educație de calitate”)
Responsabili
Se îmbunătățește ethos-ul școlii
(Revista cu ISSN a simpozionului,
arii curriculare
poze, articole mass-media etc.)
Dezvoltarea, prin acţiuni de formare, a abilității Cf. grafic
Manager
Crește eficiența de ansamblu a  Strategia de formare
cadrelor didactice de a aborda procesul de
Responsabil
activității organizației, inclusiv pe  Planuri anuale şi operaţionale
predare - învățare - evaluare, inclusiv în sistem
comisia
de timpul pandemiei cu COVID 19
ale activităţilor de dezvoltare
blended learning și online (în contextul
formare
Sporește satisfacția pentru munca profesională a cadrelor didactice
pandemiei COVID – 19) și de a soluţiona
depusă
 Procedura nr. 119, privind
potențialele riscuri generate de evoluţia vieţii
Activităţile de formare şi de dezvoltare monitorizarea participării la
sociale în existenţa proprie şi în cea a
profesională sunt corect orientate şi programe de formare continuă
beneficiarilor educaţiei
organizate
 Procedura nr. 114, privind
participarea cadrelor didactice la
activitățile metodice organizate
la nivel de unitate, local şi/ sau
judeţean
şi
valorificarea
rezultatelor acestora
Organizarea de grupe de sprijin comunitar, în Ocazional
vederea susținerii membrilor organizației aflați
în impas
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Manager
Se diminuează potențialul sentiment de
CA
nesiguranță al personalului școlii în fața
Lider
de evenimentelor cu care se confruntă, fapt
sindicat
ce menține echilibrul sufletesc și face
posibilă derularea unei activități de calitate
Manageri
Cresc eficienţa activităţii şcolare şi
gradul de satisfacţie al cadrelor
didactice şi al elevilor
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Toate cadrele didactice sunt implicate  Lista
cadrelor
didactice
în acțiuni de formare.
participante
Cadrele didactice își dezvoltă acele  Dovezi ale activităţilor de
abilităţi care le permit rezultate de formare derulate (procese
calitate, cu accent pe competenţă, verbale încheiate, atestate şi
inovaţie şi diversificare şi cu efecte la adeverințe obţinute etc.)
nivelul eficienţei demersului didactic,  Evidenţa acţiunilor derulate:
inclusiv
în
perioada
derulării cercuri, sesiuni, asistenţe,
activităților în sistem blended learning interasistenţe,
simpozioane,
și online
dezbateri,
sesiuni
de
comunicări, seminare etc.;
 Procedura nr. 119, privind
monitorizarea participării la
programe de formare continuă
 Procedura nr. 114, privind
participarea cadrelor didactice
la
activitățile
metodice
organizate la nivel de unitate,
local şi/ sau judeţean şi
valorificarea rezultatelor acestora
Diminuarea/ eliminarea potenţialelor stări de Permanent Manager
Profesorii conștientizează necesitatea şi  Lista acţiunilor de formare în
dezechilibru profesional ale cadrelor didactice,
Responsabilul oportunitatea investiţiei în propria care au fost implicate cadrele
prin identificarea şi promovarea de noi
comisiei
de dezvoltare profesională, în condiţiile didactice
modalităţi de dezvoltare profesională
formare
aspiraţiei la rezultate profesionale de  Lista opţiunilor de formare şi de
Responsabilii înaltă calitate
dezvoltare profesională
de
arii Sunt diminuate/ eliminate efectele  Procedura nr. 119, privind
curriculare
oboselii profesionale, ale plafonării şi monitorizarea participării la
degradării treptate a posibilităţilor de programe de formare continuă
acţiune
ale
cadrului
didactic,
determinate de efortul depus
Se vor diversifica opţiunile de formare şi
dezvoltare profesională
Fructificarea oportunităţilor de formare şi Permanent Manager
dezvoltare profesională de către toate cadrele
Responsabilul
didactice/ participarea periodică benevolă şi
comisiei
de
activă a acestora la activităţi de formare
formare
continuă, îndeosebi în contextul pandemic și al
Responsabilii
provocărilor generate de acesta
de
arii
curriculare

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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III: Optimizarea rezultatelor şcolare prin implicarea unităţii în programe şi proiecte locale, judeţene, naţionale şi
europene
Activităţi

Responsa
Rezultate aşteptate
Evaluare
bilităţi
III.1: Creşterea gradului de implicare a comunităţii în viaţa şcolii şi invers; eficientizarea participării elevilor şi a sprijinului acordat organizaţiei de către
instituţiile comunitare
Încheierea de protocoale de parteneriat cu
Sept.-noi.
Manageri
În primele două luni ale anului şcolar  Parteneriatele încheiate cu
reprezentanţii comunităţii relevanţi pentru 2021, apoi
se încheie acorduri de parteneriat, în familiile elevilor, cu toate
organizaţie: familii, autorităţi publice locale şi permanent
vederea colaborării în cadrul programelor instituțiile și organizațiile
judeţene, alte instituţii comunitare: alte şcoli,
(conform
şi proiectelor şcolii, cu familiile elevilor relevante din comunitate
poliţia, unităţile sanitare, biserica, agenţii nevoilor de
şi cu toţi ceilalţi reprezentanţi ai
economici, organizaţiile nonguvernamentale etc.
colaborare)
comunităţii relevanţi pentru organizaţie
Derularea proiectului „Festivalul zilelor şcolii
12-13.10.
Manageri;
Începând cu a doua zi de marţi a lunii  Evidenţa/
lista
părinţilor
pentru părinţi” – în format online, pe
2021
Responsabil octombrie (Ziua europeană a părinţilor), înscrişi în activităţi
platforma ZOOM (context pandemic)
Comisie
pe parcursul a două zile, toţi părinţii  Dovezi
ale
participării
proiecte
dornici de a se informa în legătură cu părinților la activităţile iniţiate
Comisia
diferite aspecte din viața şcolii şi de a în proiect (imagini foto,
diriginților
interacţiona direct cu profesorii, participă procese verbale etc.)
la programul dedicat lor, la întâlnirile
formale şi nonformale organizate online
Şcoala va deveni tot mai mult o valoare
pentru familie (familia îşi va dezvolta
atitudini adecvate faţă de şcoală – va
fi „pro-şcoală” şi va influenţa, astfel,
rezultatele şcolare ale copilului)
Realizarea şi aplicarea de proiecte orientate Permanent
Manageri;
Unitatea se implică în viaţa comunităţii  Planuri de activitate
către sprijinul comunităţii:
Responsabil şi derulează o varietate de proiecte şi  Dovezi ale implicării şcolii în
 acţiuni de voluntariat
Comisie
programe, obținând sporirea propriului comunitate (articole în mass acţiuni de educare a comportamentului
proiecte
prestigiu, remedierea unor deficiențe media, fotografii, scrisori de
civic la nivel comunitar
ale vieţii comunitare și, totodată, un spor mulţumire etc.)
 acţiuni de sondare a nevoilor locale
de eficienţă organizaţională
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

Termene
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Realizarea de proiecte orientate spre eficientizarea
Cf. grafic
Manageri;
Organizaţia va obţine sprijinul necesar  Planuri de activitate
gradului de implicare a elevilor în demersul de
proiecte
Responsabil din partea beneficiarilor direcţi ai  Dovezi ale implicării elevilor şi
proiectare a activităţilor şcolii şi către obţinerea de
Comisie
educaţiei furnizate şi din partea comunităţii
în
activităţile
sprijin comunitar (resurse material-financiare,
proiecte
diferitelor instituţii comunitare, în derulate (articole în massresurse informaţionale, sprijin logistic etc.)
vederea eficientizării activităţilor media, fotografii, scrisori de
necesar derulării diferitelor activităţi propuse
organizate
mulţumire etc.)
III.2: Amplificarea dimensiunii europene a educaţiei furnizate și promovarea multiculturalismului la nivelul comunităţii şcolare prin implicarea în
proiecte europene
Constituirea de echipe de proiect şi implicarea permanent
Manager;
Colegiul va fi implicat în minim un nou  Fişa de proiect aprobată
în realizarea de proiecte europene
Responsabil proiect european
 Decizia de constituire a echipei
Comisie
Se va îmbunătăți calitatea educaţiei, se de proiect
proiecte
va consolida dimensiunea europeană  Dovezi ale derulării proiectelor
a educației furnizate, vor fi încurajate
învățarea limbilor străine și cooperarea
transnațională, vor fi promovate conștiința
interculturală și inovația metodelor
pedagogice și tehnicilor informaționale
Încheierea de parteneriate şcolare între cf. grafice
Manager;
Se realizează cadrul formal necesar  Lista parteneriatelor încheiate
colegiu şi şcoli din UE
Comisie proiecte implicării în proiecte
 Acorduri de parteneriat încheiate
Motivarea elevilor şi a cadrelor didactice permanent
Manager;
Creşte interesul elevilor şi al cadrelor  Statistici
comparative
ale
pentru dezvoltarea unor programe inter şi
Responsabil
didactice pentru dezvoltarea de rezultatelor şcolare
transcurriculare opţionale şi de formare
Comisie proiecte programe inter şi transcurriculare
 Lista elevilor şi a cadrelor
continuă, focalizate pe cunoaşterea limbilor
Crește prestigiul școlii în plan județean, didactice implicate în proiecte
străine şi a elementelor de specificitate
național/ internațional
 Lista proiectelor realizate
naţională şi culturală europeană
Se îmbunătățește imaginea şcolii
(promovată național și internațional)
III.3. Creşterea eficienţei educaţiei furnizate, prin realizarea de parteneriate şi proiecte locale, judeţene şi/ sau naţionale
Constituirea de echipe de proiect şi implicarea permanent
Manageri;
Anual, în colegiu se derulează minim  Lista proiectelor derulate
în realizarea de proiecte locale, judeţene/
Responsabil un proiect la fiecare nivel (local,  Dovezi ale derulării proiectelor
interjudeţene, naţionale
Comisie
judeţean/ interjudeţean, naţional),
proiecte
fapt ce permite o îmbunătățire a
rezultatelor, o creştere a eficienţei
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci
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Dezvoltarea, la nivelul comunităţii de elevi, a
abilităţii de a iniţia şi dezvolta proiecte

permanent

Manager
Responsabil
Consiliul
elevilor

CȘE derulează, anual, minim un proiect
iniţiat din interior
Creşte gradul de satisfacţie al elevilor,
se îmbunătățesc rezultatele şcolare şi
relaţiile interumane din unitate
Se propun spre avizare şi se vor aplica,
cu sprijinul nemijlocit al agenţilor
comunitari, noi proiecte de CDŞ

 Lista proiectelor derulate
 Dovezi ale derulării proiectelor
Statistici
ale
rezultatelor
şcolare

Valorificarea,
cu
sprijinul
partenerilor
conform
Manager
 Lista CDŞ din unitate
educaţionali, a disponibilităţilor oferite de cadrul graficelor
CA
 Programele CDŞ-urilor avizate
CDŞ, în vederea dezvoltării de competenţe
de
Responsabili
de IŞJ
multiple (etice, estetice, economice, ecologice propunere
de comisii
etc.), a aprofundării cercetărilor şi îmbunătăţirii
de CDŞ
metodice
datelor privitoare la diferite aspecte ce ţin de
specificul local/ zonal/ regional
Abilitarea cadrelor didactice interesate în
conform
manager
Se dezvoltă abilităţile cadrelor didactice  Atestate/ adeverinţe/ certificate
derularea proiectelor şi familiarizarea cu calendarului Responsabil de a aplica în concursurile de proiecte
de absolvire a cursurilor de
algoritmii specifici de completare a aplicaţiilor
de formare Comisie proiecte
formare
Director,
Prof. Grecu Ion
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Director adjunct,
Prof. Eugenia Olariu
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