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ARGUMENT

“Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici;nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.”
(J. W. Goethe)
Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerului Educaţiei Naționale:











calitate
descentralizare
performanţă
eficienţă
standarde europene
accesibilitate la educaţie
învăţare continuă
oferte educaţionale
resurse umane
responsabilitate

Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” proiectează,fundamentează şi aplică politica educaţională a ministerului privind
asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie în învăţământul preuniversitar al compatibilizării cu cerinţele de educaţie şi formare
profesională existente în Uniunea Europeană.Pentru aceasta scoala şi-a stabilit obiectivele pentru anul şcolar 2018-2019 ,în
concordanţă cu priorităţile Ministerului Educaţiei Naționale şi strategia Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, care propune căi de
optimizare a managementului democratic-participativ, bazat pe consensualitate în aplicarea politicilor educaționale
În acest context, esenţială este stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a activităţii specifice, deoareceînvăţarea pe
tot parcursul vieţiitrebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe
cunoaştere, perfecţionarea continuă a capitalului uman devenind factor hotărâtor în progresul durabil.Pentru elaborarea planului
managerial şi a programului operațional pentru anul şcolar 2018-2019 ,s-a realizat analiza contextului general exterior sistemului
de învăţământ preuniversitar la sfârşitul anului şcolar 2017/2018.
Obiective generale :









Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural, sportiv, ecologic, laic;
Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii
educative;
Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare;
Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării;
Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact;
Complementarizarea educației formale cu cea non-formale prin initierea de activități educative interdisciplinare diverse;
Consilierea și evaluarea activităților educative școlare și extrașcolare pe baza standardelor, criteriilor și indicatorilor de
calitate.

Nr. Domeniul
Crt
.
1. Proiectare
şi
organizare

Obiective

Asigurarea
instrumentelor
manageriale şi
logistice pentru
activităţile
Comisia
diriginţilor educative

Activități

Termen

Responsabili

Resurse

Cunoaşterea şi respectarea actelor
normative care reglementează
activitatea educativă;
Repartizarea
dirigintilor/învățătorilor pe clase;
Elaborarea Programului activităţilor

1. 10. 2018

Director, cons.
educativ

18. 09. 2018

Cons. de
administraţie
Dirig.,

Cadre
Comit
didactice,
etul de
consiliul de părinţi
adminitraţie,
Comisii
metodice

10. 10. 2018

Parte
neri

Indicatori de
evaluare
întocmirea
integrală a
documentelor;
fişe de
monitorizare;

planificate;
Permanenta
actualizare a
conţinutului
învăţării şi
accentuarea
dimensiunii
educative a
acestuia;

/ proiectelor educative şcolare şi
extraşcolare;
Organizarea Comisiei metodice a
ariei curriculare Consiliere şi
orientare şi activităţi educative
şcolare şi extraşcolare;
Întocmirea proiectărilor anuale şi
semestriale a activităţii de consiliere
şi orientare / a activităţilor
extracurriculare;

25. 09. 2018

30. 09. 2018

Cons. educativ

1. 10 2018

Întocmirea graficului elevilor şi
profesorilor de serviciu pe şcoală;
Constituirea comisiei pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar;
Organizarea Consiliului
reprezentativ al părinţilor;
Întocmirea graficului de
interasistenţe la orele de consiliere;
Întocmirea graficului de desfăşurare
a activităţilor metodice.

22. 09. 2018

Director
Cadre didactice
Consiliul de
administratie
Director

15. 10. 2018

Director

14. 10. 2018
13. 10. 2018

Director
Cadre didactice
Cons. educativ

14. 10. 2018

Cons. educativ

Desfăşurarea orelor de consiliere
conform noilor reglementări privind
activitatea de consiliere şi orientare

săptămânal

Diriginţi

Acţiuni de prevenire a
absenteismului şi abandonului
şcolar, de ameliorare a disciplinei
şcolare

permanent

Director, cons.
educativ,
diriginţi

Revizuirea Regulamentului de
ordine interioară;

2.

Implemen- Recunoaşterea
activităţii
tare
educative
şi
concursuri şcolare
/festivaluri extraşcolare ca
dimensiune
, comisia
dirigintilo fundamentală

înv,educatoare,
cons. educativ
Director
Cons. educativ

Umane:
Cadre
didactice,
consiliul de
administrati
e, comisii
metodice,

Consil
iul
local,
ISJ
Teleor
-man,
ONG-

Numărul şi
calitatea
acţiunilor/proi
ectelor
iniţiate şi
realizate

r/ora de
dirigenție,
proiecte și
programe
din
calendarul
național,
parteneria
-te, noile
educații,
activități
pentru
timp liber,
activități
de
educație
ecologică,
rutieră

a procesului
instructiv
–
educativ;
Permanenta
actualizare a
conţinutului
învăţării
şi
accentuarea
dimensiunii
educative
a
acestuia;
Întărirea
statutului
activităţii
educative
şcolare
şi
extraşcolare ca
spaţiu
de
dezvoltare
personală;

Acţiuni de prevenire a consumului
de droguri, a delicvenţei juvenile, a
traficului de persoane

Conf.
calendarului

Diriginti, cons.
educativ

Acţiuni pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul
şcolar

Conf.
calendarului

Diriginţi, cons.
educativ

Acţiuni de cinstire a marilor
evenimente ale istoriei şi culturii
naţionale, europene, mondiale

Conf.
calendarului

Diriginţi

Acţiuni de însuşire şi respectare a
normelor de igienă, de prevenire a
îmbolnăvirii

Conf.
calendarului

Diriginţi

Acţiuni de cunoaştere şi respectare a
regulilor de protecţia muncii, a
normelor de circulaţie, de prevenire
a incendiilor

Conf.
calendarului

Responsabil
scoala

Conf.
calendarului

Consilier
educativ

permanent

Cons. educativ,
diriginţi, resp.
comisiilor
metodice

Acţiuni de cunoaştere şi respectare a
normelor de protecţia a mediului
Organizarea de programe specifice
pentru
- ed. ptr. dezv. personală
- ed. inter şi multiculturală
- ed. pentru pace
- ed. ptr. drepturile copilului
- ed. pentru sănătate
- prevenirea abandonului
şcolar
- prevenirea traficului de
persoane

elevi
- materiale:
Conform
planificărilo
r
activităţilor

uri,
massmedia,
instituţ
ii
locale,
judeţe
ne

proiecte ,
acorduri,
protocoale şi
rezultatecantitativ şi
calitativ
rapoarte de
activitate
fişe de
monitorizare

prevenirea exploatării
prevenirea violenţei şi
abuzului asupra copilului
prin muncă a copiilor
- promovarea egalităţii de
şanse (non-discriminare,
grupuri dezavantajate)
- ed. ptr. dezvoltarea
comunitară
- ed. ecologică
- ed. prin sport
ed. globală
-

Periodic,
conf.
calendarului

Director, cons.
educativ

Conf.
calendarului

Director, cons.
educativ

Coordonare si derulare proiecte
locale, judetene, nationale:
Festival Concurs « Pastram traditiile
strabune »
Simpozion Concurs « Verba volant,
exempla trahunt »
Concurs de cultura « Be another
man ! »
Concurs inv. primar « Magia
cuvintelor »

Conform
CAEJ/CAERI
/CAEN

Prof.
coordonatori

Implementare programe nationale :
Eco Scoala
Let’s do it, Romania !

Conform
planificarilor
nationale

Prof.
coordonatori

Derularea activităţilor tradiţionale
ale şcolii (Zilele Scolii, Ziua
educatiei, ziua învățătorului, etc).
Dezvoltarea parteneriatelor
interinstituţionale

Saptamana Educatiei Globale
SNAC
Scoala Altfel, etc.
Eficientizarea pregătirii elevilor
pentru concursuri, competitii,
examen admitere liceu

permanent

Cadre didactice

Permanentizarea parteneriatelor cu
autorităţile locale, mass-media,
agenţi economici

Conf.
calendarului

Director, cons.
educativ

periodic

Cons. educativ

permamnet

Cons. educativ

permanent

Cadre didactice

permanent

Cadre didactice

Conform
planificarii
Comisiei
Programe si
Proiecte
Europene

Director
Consilier
Educativ
Cadre didactice

Organizarea concursurilor civice,
artistice, sportive
Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin
ambientizarea personalizată, apariţii
în presă, pe site-uri educaţionale
Optimizarea relaţiei de comunicare
cadre didactice - părinţi
Responsabilizarea elevilor cu
responsabilităţi la nivelul claselor
pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi
asuma sarcini
Organizarea si desfasurarea de
actiuni si activitati pentru
programele internationale Erasmus
la care participa scoala

Cadre
didactice,
elevi

Parteneri
proiecte

3.

Control şi
evaluare

Asigurarea
eficienţei
activităţii
educative
şcolare
şi
extraşcolare
prin
monitorizarea
şi
evaluarea
impactului
acesteia
în
comunitate;

Realizarea unui număr de asistenţe
la orele de dirigenţie

periodic

Director

Analiza stadiului îndeplinirii
programelor de activităţi ale
comisiei diriginţilor
Evaluarea impactului activităţilor
educative asupra stării disciplinare a
elevilor

periodic

Director
Cons. educativ

semestrial

Cons. educativ

Rezolvarea eficientă a eventualelor
conflicte apărute în şcoală

periodic

diriginţi

Realizarea unor investigaţii
nemijlocite în rândul elevilor pentru
a evidenţia priorităţile educative

lunar

Cons. educativ

Cadre
didactice,
elevi

ISJ Tr

Fişe de
asistenţă
chestionare

Consilier educativ,

Director,

Prof. Rădiță Cristina Daniela

Prof. Unteșu Elvira Mihaela

