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ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,FLORENTA ALBU” VILCELELE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Fundamentarea Planului operațional pentru (implementarea PDI) anul școlar 2018-2019

T1 - Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi
personalizarea procesului instructiv-educativ;
T2 - Dezvoltarea parteneriatelor şcoală-comunitate prin promovarea consilierii părinţilor şi
implicarea lor în diverse activităţi;
T3 - Asigurarea finalităţii educaţionale;
T4 - Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice;
T5 - Promovarea educaţiei ecologice în scopul protecţiei mediului.

În plan operațional, pentru opțiunile strategice, curriculum, resurse umane, resurse materiale/
financiare și relația cu comunitatea, echipa managerială angajează resurse umane, materiale, temporale, în
vederea realizării obiectivelor specifice și a activităților propuse.
Rezultatele așteptate vor fi evaluate în raport cu indicatorii și criteriile de performanță urmărinduse prin toate acestea îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor Şcolii gimnaziale ,,Florenţa Albu”
Vîlcelele.

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 1 – Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea
performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv-educativ.
Obiective specifice:
 Desfăşurarea unor activităţi didactice variate şi antrenante cu elevii şcolii.


Constituirea de opționale atractive pentru elevi : Educaţie pentru sănătate, Tradiţii şi obiceiuri locale,
Literatura ca abilitate de viaţă.



Corelarea nevoilor de formarea ale elevilor, părinţilor, contextului cultural-social al şcolii cu oferta
CDS.
ACTIVITĂŢI

RESPONSABIL

TERMEN

RESURSE

Umane
Organizarea
variată a
activităților de
învățare:
lecții clasice,
lectorate, sesiuni
de informare,
ateliere de lucru.

Cadrele
didactice
Responsabilii
comisiilor
metodice

Financiare

Elevi
Permanent

Învăţători
Diriginţi

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Activități formale și
nonformale
antrenante, motivante,
ca : lecții
experimentale, ateliere
de lucru, lectorate,
sesiuni de informare,
activităţi sportive .

Directorul
Aplicarea de
chestionare
părinţilor şi
elevilor
referitoare la
oferta de
discipline
opţionale din anul
şcolar în curs şi
propuneri pentru
anul şcolar
următor

Armonizarea
ofertei CDȘ cu
nevoile elevilor,
dar și cu
contextul
cultural,
educațional și
social al școlii

Anual
Şefii
comisiilor
metodice

Elevi
Părinţi

Chestionarele privind
oferta de opționale din
anul școlar în curs.

Învăţători
Martie 2019
Diriginţi
Diriginţii

Cadre
didactice

Octombrie
2018
Aprilie mai
2019

Directorul

Chestionar
e aplicate
elevilor,
Bugetul
parintilor;
Lista de
şcolii .
nevoie
educationa
le;

Analiză relevantă a
nevoilor de educație și
formare a elevilor,
părinților, comunității
locale;
Gradul de satisfacție/
mulțumire al
beneficiarilor pentru
oferta CDȘ;
Oferta de programe
opționale variată,
adecvată nevoilor de
formare identificate.

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 2 - Dezvoltarea parteneriatelor şcoală-comunitate
prin promovarea consilierii părinţilor şi implicarea lor în diverse activităţi :
Obiective specifice:
 Comunicarea eficientă între şcoală, părinţi şi comunitate.
 Promovarea imaginii şcolii.
 Realizarea unui schimb de experienţă şi transfer de bune practici.
ACTIVITĂŢI

RESPONSABIL

TERMEN
Umane

Identificarea
problemelor din
comunitate care sar putea rezolva
prin activităţi ale
şcolii.
Identificarea
activităţilor prin
care părinţii vor fi
sprijiniţi pentru
conştientizarea
rolului în educaţia
propriilor copii
Încheierea de
parteneriate cu
Primăria, Poliţia,
Biserica, Muzeul
,,Dunării de Jos”,
şcoli şi grădiniţe
din alte localităţi.
Încheierea
acordurilor de
parteneriat cu
ONG-uri si
instituţii şcolare
Implicarea elevilor
în organizarea şi
desfăşurarea
activităţilor
prevăzute de
proiectele de
parteneriat.
Monitorizarea
activităţilor incluse
în proiectele de
parteneriat
educaţional

Directorul

RESURSE
Financiare

Anul şcolar
2018-2019

INDICATORI
DE
PERFORMANŢĂ
Lista problemelor
potenţiale

Cadre
didactice

Profesorii
diriginţi

Lista propunerilor de
activităţi
Directorul

Cadrele didactice

septembrie
2018

Cadre
didactice

Septembrie
2018

Cadre
didactice

Acorduri de parteneriat

Directorul.

Directorul

Octombrie
2018

Directorul

Conform
graficelor
proiectelor
de
parteneriat

Cadre
didactice

Anul şcolar
2018-2019,
semestrial

Elevi, cadre
didactice

Directorul

Acorduri de
parteneriat: Clubul
elevilor, Licee, alte
şcoli din judeţ şi din
ţară.
Implicarea elevilor în
organizarea
activităţilelor .
Chestionare.

Rapoarte de
monitorizare.

Analiza şi
evaluarea derulării
parteneriatelor

Directorul

Iunie 2019

CPPE

Difuzarea
informaţiilor
rezultatele
parteneriatelor
către comunitatea
şcolară
Realizarea
materialelor
promoţionale de
promovare a
imaginii şcolii

Directorul,

Iunie 2019

Elevi, cadre
didactice

Responsabilul
echipei.

Semestrial

Cadre
didactice,
părinţi

Analiza efectuată de
mangementul şcolii;
concluzii, propuneri de
îmbunătăţire.
Publicitate lunară la
avizierul şcolii şi pe
site-ul şcolii

Bugetul
şcolii

Materiale
promoţionale: buletin
informativ, pliante,
materiale pentru site-ul
şcolii

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 3 - Asigurarea finalităţii educaţionale :
Obiective specifice:
• Întărirea suportului şi statutul social al elevului.
• Stimularea resposabilităţii profesionale şi a răspunderii publice prin depăşirea rutinei.
• Aplicarea planurilor remediale la nivel de grup şi individual şi pregătirea suplimentară a elevilor clasei a
VIII a în vederea Evaluării Naţionale.

ACTIVITĂŢI

RESPONSABIL

TERMEN
Umane

Înscrierea în
calendarul
activităţilor
educative a
proiectelor ce au
ca obiectiv
educarea
elevilor.

Consilii
profesorale cu
participarea
reprezentanţilor
comunităţii
locale.

CPPE

Permanent

RESURSE
Financiare

Cadrele
didactice

CPPE

Directorul

Directorul

Profesorii de
limba română şi
matematică

Discuţii

Conform
graficului

Cadre didactice

Pregătire
suplimentară la
limba română şi
matematică;
Organizarea
simulării pentru
evaluarea
naţională.

Pregătirea echipei
de cadre didactice
implicate în
proiecte;
Educaţia în spiritul
comunicării
interculturale,
educaţie
informaţională,
educaţie
antreprenorială,
educaţie moral
civică;
Activităţi didactice
de performanţă

Directorul
Şefii comisiilor
metodice

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Portofolii

Conform
calendarului

Legislaţia în
vigoare
pentru
Evaluarea
Naţională

Directorul
Cadrele
didactice.
Elevii.

Interviuri
Implicarea
motivantă,
frecventă a cadrelor
didactice şi a
elevilor

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 4 - Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor
didactice;
• Identificarea nevoilor şi posibilităţilor de formare
• Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă;
• Asigurarea cu personal calificat ce evoluează motivat în cariera didactică ;

ACTIVITĂŢI

RESPONSABIL

Identificarea
nevoilor şi
posibilităţilor de
formare.

Responsabilul
comisiei pentru
dezvoltare
profesionala şi
evoluţie în carieră

Septembrie
–octombrie
2018

Participarea
cadrelor didactice
la programe de
formare continuă.

Director

Semestrial

Membrii C.A

Anual

Motivarea cadrelor
didactice pentru
evoluţie în cariera
didactică.

Responsabilul
comisiei pentru
dezvoltare
profesionala şi
evoluţie în carieră.

Director

TERMEN

Anual

RESURSE
Umane
Financiare
Oferte de la
CCD, ONG,
CJRAE,
universităţi
chestionar.

Oferte de
formare,
furnizori
competitivi

Cadre
didactice
înscrise sau
care obţin
grade
didactice si
recunoaşteri
profesionale

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Chestionare
aplicate
cadrelor didactice
Dezbatere în CP
privind nevoia de
formare
profesională.
Numar crescut de
cadre care au
participat la
cursuri de formare.
Activităţi didactice
de calitate.

Numar de cadre
didactice motivate
pentru evoluţie în
cariera didactică.
Numar de cadre
didactice calificate
pe discipline.
Proceduri de
selecţie şi evoluţie
în cariera didactică

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ŢINTA 5 - Promovarea educaţiei ecologice în scopul
protecţiei mediului :
Obiective specifice:
• Posibilităţi de colectare selectivă a deşeurilor;
• Implicarea în proiecte educaţionale a partenerilor specializaţi în protecţia mediului.

ACTIVITĂŢI

RESPONSABIL

TERMEN

Lucrări de întreţinere a
spaţiului verde al şcolii;

Învăţătorii

An școlar
2018-2019

Ecologizarea parcului
din localitate

Profesorii
diriginţi

Colectarea de
maculatură;
Participarea elevilor la
activitatea :
Let*s do it
Romania Săptămâna
curăţeniei

CPPE
Învăţătorii
Profesorii
diriginţi

Conform
graficului

RESURSE
Umane
Financiare
Elevi
sponsorizări
Părinţi
Învăţători
Diriginţi

Elevi
Părinţi
Învăţători
Diriginţi

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Sensibilizarea
comunităţii locale
privind problemele
mediului;
Implicarea
comunităţii locale
în acţiuni de
ecologizare.
Creşterea calităţii
mediului

ANALIZA AVANTAJELOR OPŢIUNII

Am ales ţintele strategice deoarece consider că:



Ţintele stabilite sunt necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare ;



Respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale, regionale şi locale ;



Sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile ;



Folosesc mai eficient resursele disponibile ;



Conduc la creşterea calităţii educaţiei în şcoală ;



Lărgesc accesul la educaţie al copilului .

