Cuprins
CAPITOLUL 1. Ethos. Prezentarea unităţii de învăţământ
1.1. Ethos/ Valori
1.2. Scopul Planului de dezvoltare instituţională
1.3. Prezentarea priorităţilor şi obiectivelor la nivel local/ regional/ naţional
1.4. Scurt istoric
1.5. Prezentarea stadiului actual al resurselor
1.5.1.
Cadrul instituţional şi administrativ (managementul)
1.5.2.
Curriculum şi ofertă educaţională
1.5.3.
Performanţele elevilor
1.5.4.
Resurse umane
1.5.5.
Resurse materiale şi financiare
1.6. Cultura organizaţională
CAPITOLUL 2. Analiza de nevoi
2.1. Diagnoza mediului extern - analiza PEST
2.1.1. Factorii politici
2.1.2. Factorii economici
2.1.3. Factorii sociali
2.1.4. Factorii tehnologici
2.1.5. Factorii ecologici
2.1.6. Factorii legislativi
2.2. Diagnoza mediului intern – analiza SWOT
 2.2.1. Puncte tari
 2.2.2. Puncte slabe
 2.2.3. Oportunități
 2.2.4. Amenințări
CAPITOLUL 3. Viziunea. Misiunea. Ţinte strategice.Obiectivele strategice. Obiectivele
generale.
CAPITOLUL 4. Planul de dezvoltare pe termen lung - 5 ani: funcţia managerială/ obiective/
termen de realizare/ stadiu de realizare/ resurse necesare/ responsabilităţi/ indicatori de performanţă/
rezultate aşteptate.

–2–

CAPITOLUL 1.
Ethos. Prezentarea unităţii de învăţământ
1.1. Ethos/ Valori
Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi promovează cu responsabilitate, prin cadrele
didactice, personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, dar şi prin elevii săi, valori etice şi profesionale:
- Responsabilitate şi integritate morală, socială şi profesională
- Respect şi toleranţă
- Onestitate şi corectitudine
- Imparţialitate, independenţă, obiectivitate
- Cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ
- Autoexigenţă în exercitarea profesiei
- Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului şcolii

Pentru realizarea misiunii sale, Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi îşi fundamentează
întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:
Adevărul
Toată activitatea desfăşurată de către angajaţii Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi va
urmări adevărul şi se va baza pe evidenţe şi fapte verificate.
Competenţa profesională
Personalul Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi, angajat pe diferite poziţii, trebuie să
dovedească prin CV şi prin activitatea desfăşurată cunoaşterea domeniului respectiv, deschiderea
către învăţare şi perfecţionare continuă, asigurarea calităţii şi urmărirea excelenţei.
Demnitatea
Personalul Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi va trata cu respect şi consideraţie toţi
purtătorii de interese din educaţie: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.
Responsabilitatea
Fiecare persoană din echipa şcolii trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru succes şi
eşec, pentru faptele, cuvintele şi atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecinţele.
Integritatea
În toate activităţile derulate, personalul Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi trebuie să
dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat de cei din jur.
Îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin:

evaluarea continuă a activităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar
şi nedidactic de către echipa managerială, în vederea asigurării profesionalismului, a
calităţii şi a integrităţii;

consultarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie (cadre didactice,
elevi, părinţi, comunitate locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere
creşterea calităţii serviciilor educaţionale;

comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanţii părinţilor, elevilor şi
comunităţilor locale în vederea obţinerii informaţiilor relevante ce au legătură cu
serviciile educaţionale oferite

realizarea de rapoarte semestriale şi informarea partenerilor cu privire la
activitatea Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi, a stării învăţământului din unitatea
şcolară, realizarea de parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din ţară şi din
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Europa, cu institutii non-guvernamentale, cu reprezentanţi ai autorităţilor naţionale,
regionale şi locale;

compararea continuă a rezultatelor activităţii şcolii cu rezultatele obţinute anterior
în vederea identificării particularităţilor şi specificului în formarea tinerilor care învaţă
în şcolară;

implicarea cadrelor didactice în programe de formare continuă, în proiecte
europene şi în cercetare.
1.2. Scopul Planului de dezvoltare instituţională

Scopul Planului de dezvoltare instituţională este de a asigura un cadru coerent de prognoză
a organizării şi funcţionării eficiente a Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi, prin elaborarea clară
a obiectivelor strategice şi a planului de implementare a acestora în conformitate cu DIRECŢIILE
DE ACŢIUNE ale ISJ Iaşi şi din perspectiva STRATEGIEI EUROPA 2020.
Justificarea perioadei alese pentru elaborarea Planului de dezvoltare instituţională
În contextul modificărilor legislative (Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat spre discuţie publică pe site-ul www.edu.ro), Şcoala
Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi a ales ca implementare a Planului de dezvoltare instituţională
perioada de 5 ani, ţinând cont şi de recomandarea Institutului pentru Ştiinţele Educaţiei: „Planul de
Dezvoltare Instituţională poate deveni un instrument al schimbării şcolii româneşti, dacă se va face
o repartiţie echilibrată şi transparentă a obligaţiilor şi responsabilităţilor între MECTS, ISJ, Primărie
şi şcoală” (ISE, 2011).
Perioada aleasă pentru PDI, 5 ani, reflectă o perioadă optimă în care se pot aplica
strategiile alese, pot fi operaţionalizate anual obiectivele generale şi specifice şi, mai ales, poate fi
realizată analiza rezultatelor pe termen lung. De asemenea, perioada de 5 ani acoperă cel puţin o
legislatură a administraţiei publice locale care susţine din punct de vedere financiar bugetul de
venituri şi cheltuieli ale Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi, implicit implementarea
obiectivelor strategice.
Fundamentarea actualului PDI pe conţinutul PDI-ului anterior
În elaborarea PDI se ţine cont de structura şi conţinutul Planului de dezvoltare
instituţională anterior (2010-2014), dar şi de rezultatele exprimate în Rapoartele de activitate ale
anilor şcolari anteriori. De asemenea, se iau în considerare Planurile manageriale ale directorului
din anii 2012-2013 şi 2013-2014 şi de planurile operaţionale anuale care completează aceste
documente de proiectare.
În anul şcolar 2014-2015 s-a optat pentru elaborarea unui nou PDI, pentru a corela
obiectivele strategice ale Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi cu direcţiile de acţiune ale ISJ, dar
şi cu schimbările survenite în reglementările legale din domeniul educaţiei. La începutul anului
şcolar 2015-2016, acest document a fost analizat din perspectiva PDI ISJ Iaşi 2015-2020 şi s-au
căcut corelările corespunzătoare.
Planul de dezvoltare instituţională a fost elaborat de o echipă de lucru coordonată de
director, formată din reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie şi Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor, pornind de la analiza avanzajelor şi punctelor slabe interne, dar şi a oportunităţilor şi
ameninţărilor externe.
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1.3. Prezentarea priorităţilor şi obiectivelor la nivel local/ regional/ naţional

Programul de guvernare 2012 – 2016 reflectă şi în acelaşi timp armonizează o serie de
principii ce fundamentează guvernarea europeană: prudenţa macroeconomică şi responsabilitatea
fiscal-bugetară, respectarea dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine plătită, la oportunităţi egale şi
protecţie împotriva nedreptăţii şi discriminării, combaterea sărăciei prin crearea locurilor de muncă
şi şanse egale pentru cei din mediul rural; principiul flexicurităţii, ce asigură convergenţa între
legislaţia muncii, politicile active de ocupare şi bunăstarea socială a unei forţe de muncă flexibile;
principiul reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană,
inclusiv prin preluarea solutiilor europene; principiul protejării şi încurajării familiei, ceea ce
înseamnă acces la locuinţe decente, la educaţie şi sănătate de calitate, la infrastructuri şi comunicaţii
moderne, la mediu sănătos, la timp liber.
Acest Program de guvernare este expresia unei viziuni privind viitorul României ca stat
puternic si va fi sustinut de o strategie naţională de dezvoltare pe termen mediu si lung. El nu se
reduce la obiective şi măsuri sectoriale, ci conţine un proiect de societate menit să refacă spiritul
comunitar, să întărească solidaritatea şi să repună instituţiile statului pe noi baze contractuale.
Guvernul României propune aşadar o bună guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea
şi mândria de a trăi în ţara lor.
Profilul funcţional al Polului de Creştere Iaşi – Pol regional de creştere economică, definit
prin prisma competitivităţii economice bazate pe industrii noi, creative, conectivităţii teritoriale,
serviciilor sociale (social, educaţional etc.), patrimoniului cultural-istoric-natural şi protecţiei
mediului înconjurător.
Stabilirea programelor prioritare s-a făcut prin corelarea viziunii, misiunii şi profilului
funcţional al Polului de Creştere Iaşi cu programele regionale şi naţionale (PND, POR, Strategia de
Dezvoltare NE etc.) urmărindu-se dezvoltarea economico-socială şi teritorială echilibrată a
întregului său areal, în context local, regional şi naţional, cu finalitate în creşterea calităţii vieţii
locuitorilor Zonei Metropolitane Iaşi.
Obiectivele prioritare pentru Regiunea Nord – Est sunt următoarele:
1. Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi
a opţiunilor elevilor.
2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de formare continuă
3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială
4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare
5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în formare
1.4. Scurt istoric

Clădirea şcolii a fost edificată în anul 1960 cu 16 Săli de clasă şi a funcţionat între 1960 –
1969 sub numele de Liceul “Ilie Pintilie” şi apoi Şcoala generală nr.11. În anul 1976 este construită
o anexă cu încă 8 săli de clasă şi un atelier pentru băieţi. După decembrie 1989 Şcoala nr. 11
primeşte numele de Şcoala “Otilia Cazimir”, redefinindu-şi personalitatea şi menirea, cu
preocuparea de a pune bazele unei temeinice culturi generale, oferind absolvenţilor claselor a VIII-a
perspective diverse de realizare. Sub acest nume şcoala noastră s-a afirmat şi s-a impus ca una din
şcolile gimnaziale reprezentative ale învăţământului ieşean.

–5–

În cei peste 50 de ani de existenţă, generaţii după generaţii de profesori au desăvârşit
destine exemplare, oameni care au păşit în viaţă de pe băncile acestei şcoli, şi care fie sunt
personalităţi publice ale oraşului nostru, sau oameni obişnuiţi, părinţi care au învăţat în şcoala şi
care doresc ca şi copiii lor să fie elevii aceste şcoli.

Scoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi
1.5. Prezentarea stadiului actual al resurselor

1.5.1.

Cadrul instituţional şi administrativ

Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi este o unitate de învăţământ preuniversitar
acreditată şi face parte din reţeaua şcolară naţională. Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi are
personalitate juridică şi are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare,
dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.
Managementul Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi este asigurat in conformitate cu
prevederile legale. Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi este condusă de Consiliul de
Administraţie, director şi un director adjunct.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir”
Iaşi, respectiv Consiliul de Administraţie, se consultă, după caz, cu toate organismele interesate:
Consiliul Profesoral, organizaţiile sindicale, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul
Consultativ al Elevilor precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale.
Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi funcţionează pe baza Regulamentului Intern
actualizat anual, iar structura organizatorică este descrisă prin Organigramă. Conţinutul
Regulamentului Intern şi Organigrama sunt aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor, elevilor şi
părinţilor, în vederea asigurării cunoaşterii, de către aceştia, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în
raport cu Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi.

–6–

1.5.2.

Curriculum şi ofertă educaţională

Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” este situată în partea central-sudică a municipiului
Iaşi, în cartierul Podu Roş, pe malul drept al râului Bahlui. Deşi amplasată în imediata apropiere a
unor mari licee ieşene (Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri”,
Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”), fiind situată în vecinatatea centrului civic al oraşului, şcoala
se adresează unei populaţii şcolare situate în toate cartierele, deservind şi suburbiile pe o rază de 15
km.
Şcoala cuprinde nivelul primar şi nivelul gimnazial, funcţionând cu un număr de
aproximativ 40 (41-42) de clase şi circa 1150 de elevi cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani.

PLAN DE ȘCOLARIZARE
Clasa

20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

Grupa mică Grădiniţa
PN6/PP11

-

-

-

3/3

3/3

3/3

Grupa mijlocie
Grădiniţa PN6/PP11

-

-

-

3/3

3/3

3/3

Grupa mare
Grădiniţa PN6/PP11

-

-

-

3/3

3/3

3/3

Pregătitoare

-

-

-

3

6

I

6

5

6

6

II

6

6

5

III

7

6

IV

6

V

2015- 20162016 2017
-

-

-

-

-

-

5

6

6

3

6

6

6

6

6

3

6

6

6

5

6

6

3

6

6

6

6

5

6

6

3

4

3

2

3

4

4

3

3

VI

3

4

4

2

4

4

4

3

VII

4

3

4

4

2

4

4

4

VIII

4

4

3

4

4

2

4

4
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Curriculum la decizia şcolii (CDS)
a fost elaborat prin consultarea beneficiarilor educaţiei şi a părinţilor:
Are în vedere desfăşurarea unor activităţi care să completeze educaţia tinerilor, aprofundarea
unor competenţe (lingvistice, digitale, “a învăţa să înveţi”, antreprenoriale, sociale) şi dezvoltarea
gândirii critice.
AN ŞCOLAR 2014-2015
Clasele pregatitoare: A, B, C,D, E, F – „Traista cu poveşti”, literatură pentru copii
Clasa II A, C, F– „Matematică distractivă”
Clasele a II-a B, F– „Traista fermecata”, literatură pentru copii
Clasa a II-a D Pictura grafica
Clasa a III-a A, E "Le francais par les jeux"
Clasele a III-a B, C, D, F"Minunata lume a lui Mate"
clasa a III-a E – „Limba engleză prin poveşti,
Clasa a IV-a A, B, C, E" Le francais par des chansons"
Clasele a IV-a D - Limba engleza prin povesti
Clasele a V-aA, B, C, D - „Prietenul meu, calculatorul”
Clasa a VI-a A ,B, C, D– „Prietenul meu, calculatorul”
Clasa a VII-a A, B – „Prietenul meu, calculatorul”
Clasa a VIII-a A, C "Matematica aplicata"
Clasa a VIII-a D-"Arta icoanei"
Clasa a VIII-a B-"Educatie pentru cetăţenie democratica"
AN ŞCOLAR 2015-2016
DISCIPLINE OPŢIONALE
Clasa Pregătitoare D – English Fun
Clasa pregătitoare E – English Fun
Clasa I E – English Fun +
Clasa I F – Having Fun with English
Clasa a IV-a A – Matematică distractivă
Clasele a IV-a B, C, E, F – Le français par des jeux
Clasa a IV-a D – Matematică distractivă
Clasele a V-a – Prietenul meu, calculatorul
Clasa a VI-a A – Turist pe glob
Clasele a VI-a B, C, D - Prietenul meu, calculatorul
Clasele a VII-a A, B – Artă şi tehnică
Clasele a VII-a C, D – Educaţie pentru sănătate
Clasele a VIII-a A, B – Matematica în practică
Clasele a VIII-a C, D – Lectura şi abilităţile de viaţă
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1.5.3.

Performanţele elevilor

ANUL ȘCOLAR 2013-2014
REZULTATELE ELEVILOR OBŢINUTE DE ELEVII CLASELOR I-IV
Total
Premiul Premiul Premiul Menţiune Premiul
participanţi
I
II
III
special

Titlul concursului
SMART, concurs naţional
SMARTY JUNIOR

43

10

16

12

6

EUCLID, concurs naţional

221

43

52

55

71

EVALUARE ÎN EDUCAŢIE
MATEMATICĂ
EVALUAREA ÎN EDUCAŢIE LB.
ROMÂNĂ

55

9

13

10

23

106

34

8

18

46

PITICOT

75

31

39

5

-

EUROJUNIOR

89

42

19

9

19

COMPER

205

94

55

56

-

Concursul naţional “Sărbătorile iernii –
Cel mai frumos brad!”, III D, E, F

12

9

3

-

-

Concursul de eseuri “O zi primar – 2013”,
III F
Concurs interjudeţean “Grigore Moisil”

1

-

-

1

-

17

2

2

4

9

1

Alte rezultate concursuri şcolare- ciclul primar
Concursul naţional COMPER
LB. ROMANA
ETAPA I
• Premiul I: 127 elevi
• Premiul al II-lea: 61 elevi
• Preniul al III-lea: 29 elevi
• Mentiune: 36 elevi
ETAPA A II-A
• Premiul I: 131 elevi
• Premiul al II-lea: 59 elevi
• Preniul al III-lea: 37 elevi
• Mentiune: 34elevi
MATEMATICA
ETAPA I
• Premiul I: 131 elevi
• Premiul al II-lea: 39 elevi
• Preniul al III-lea: 41elevi
• Mentiune: 26 elevi
ETAPA A II-A
• Premiul I: 129 elevi
• Premiul al II-lea: 34 elevi
• Preniul al III-lea: 52 elevi
• Mentiune: 19 elevi

Concursul naţional COMUNICARE ŞI ORTOGRAFIE
• Premiul I: 21 elevi
• Premiul al II-lea: 18 elevi
• Premiul al III-lea: 22 elevi
Concursul judetean URMASII LUI MOISIL
• Premiul I: 6 elevi
• Premiul al II-lea: 5 elevi
• Premiul al III-lea: 9 elevi
• Mentiuni: 7 elevi
Concursul judetean AL. MYLLER:
Premiul I: 4 elevi
• Premiul al II-lea: 8 elevi
• Preniul al III-lea: 6 elevi
• Premiu special: 9 elevi
• Mentiune: 7 elevi
Concursul judetean N. LABIS:
• Premiul I: 4 elevi
• Premiul al II-lea: 9 elevi
• Premiul al III-lea: 5 elevi
• Premiu special: 5 elevi
• Mentiune: 7 elevi
Concursul naţional ENGLISH MY LOVE
• Premiul I: 16 elevi
• Premiul al II-lea: 12 elevi
• Premiul al III-lea: 6 elevi
• Mentiune: 12 elevi
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Concursul naţional EUROJUNIOR
EDITIA NOV. 2013
• Premiul I(Medalie de aur): 54 elevi
• Premiul al II-lea(Medalie de argint): 36 elevi
• Premiul al III-lea(Medalie de bronz): 14 elevi
• Mentiune: 26 elevi
EDITIA MAI 2014:
• Premiul I(Medalie de aur): 51 elevi
• Premiul al II-lea(Medalie de argint): 39 elevi
• Premiul al III-lea(Medalie de bronz): 14 elevi
• Mentiune: 26 elevi
Concursul judeţean EURISTICA
• Premiul I: 31 elevi
• Premiul al II-lea: 23 elevi
• Premiul al III-lea: 23 elevi
• Mentiune: 46 elevi
Concursul national SMART
• Premiul I(Medalie de aur): 78 elevi
• Premiul al II-lea(Medalie de argint): 47 elevi
• Premiul al III-lea(Medalie de bronz): 40 elevi
• Mentiune: 9 elevi
Concursul national FII INTELIGENT LA
MATEMATICĂ
• Premiul I: 18 elevi
• Premiul al II-lea: 17 elevi
• Premiul al III-lea: 23 elevi
Concursul judeţean FLORICA T. CÂMPAN
• Premiul I: 19 elevi
• Premiul al II-lea: 17 elevi
• Premiul al III-lea: 11 elevi
• Premiu special: 8 elevi
• Mentiuni: 23 elevi
Concursul judeţean EUCLID (Liceul „V.
Alecsandri”)
• Premiul I: 10 elevi
• Premiul al II-lea: 9 elevi
• Premiul al III-lea: 7 elevi
• Premiul special: 4 elevi
• Mentiune: 6 elevi
Concursul judeţean TRAIAN LALESCU
• Premiul I: 5 elevi
• Premiul al II-lea: 4 elevie
• Premiul al III-lea: 7 elevi
• Premiu special: 7 elevi
• Mentiune: 6 elevi
Concursul judeţean MICII ALECSANDRIŞTI
• Premiul I: 5 elevi
• Premiul al II-lea: 4 elevi
• Premiul al III-lea: 7 elevi
• Premiu special: 3 elevi

Concursul national EVALUARE IN EDUCATIE
ETAPA I:
• Premiul I: 57 elevi
• Premiul al II-lea: 64 elevi
• Premiul al III-lea: 59 elevi
• Mentiune: 9 elevi
ETAPA a II-a
• Premiul I: 63 elevi
• Premiul al II-lea: 62 elevi
• Premiul al IIl-lea: 57 elevi
• Mentiuni: 19 elevi
Concursul naţional EUCLID
MATEMATICA
• Premiul I(Medalie de aur): 24 elevi
• Premiul al II-lea(Medalie de argint): 17 elevi
• Premiul al III-lea(Medalie de bronz): 60 elevi
• Mentiune: 73 elevi
ETAPA a II-a:
• Premiul I(Medalie de aur): 45 elevi
• Premiul al II-lea(Medalie de argint): 49 elevi
• Premiul al III-lea(Medalie de bronz): 27 elevi
• Mentiune: 32 elevi
ETAPA a III-a:
• Premiul I(Medalie de aur): 69 elevi
• Premiul al II-lea(Medalie de argint): 24 elevi
• Premiul al III-lea(Medalie de bronz): 38 elevi
• Mentiune: 38 elevi
LB. ROMANA
• Premiul I(Medalie de aur): 46 elevi
• Premiul al II-lea(Medalie de argint): 18 elevi
• Premiul al III-lea(Medalie de bronz): 114 elevi
• Mentiune: 14 elevi
ETAPA a II-a:
• Premiul I(Medalie de aur): 59 elevi
• Premiul al II-lea(Medalie de argint): 42 elevi
• Premiul al III-lea(Medalie de bronz): 27 elevi
• Mentiune: 39 elevi
Concursul judeţean LERIS
• MARELE PREMIU LERIS: Badarau V. C. Antonia
Ruxandra
MATEMATICA
• Premiul I: 1 elev
• Premiul al III-lea: 2 elevi
• Mentiune: 9 elevi
LIMBA ROMANA:
• Premiul I: 1 elev
• Premiul al II-lea: 1 elev
• Premiul al III-lea: 1 elev
• Mentiune: 8 elevi
Concursul judeţean MATE-ROM
• Mentiune: 1 elev
Concursul judeţean CANTEMIR JUNIOR
• Premiul I: 9 elevi
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• Mentiune : 8 elevi
Concursul judeţean IONEL TEODOREANU
• Premiul I: 4 elevi
• Premiul al II-lea: 6 elevi
• Premiul al III-lea: 3 elevi
• Mentiune: 5 elevi

• Premiul al II-lea: 13 elevi
• Premiul al III-lea: 7 elevi
• Mentiuni: 5 elevi
Concursul judeţean de limba engleză DISCOVER
ENGLISH
• Premiul al III-lea: 1 elev
• Mentiune: 2 elevi
Concursul judeţean EMINENT
• Premiul I: 2 elevi
• Premiul al II-lea: 9 elevi
• Premiul al III-lea: 7 elevi
• Mentiune: 9 elevi
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REZULTATELE ELEVILOR OBŢINUTE DE ELEVII CLASELOR V-VIII
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ, an şcolar 2013-2014
Nr.

Numele şi prenumele

crt.

elevului

Clasa

Premii

Profesor îndrumător

Profesor

LRO

îndrumător
Matematică

1.

Gălăţanu Marco

V

Menţiune

Lăcrămioara
Doncean

Marinela
Leşan

Menţiune

Lăcrămioara
Doncean

Marinela
Leşan
Delia
Macsiniuc
Elena Iurea

2.

Lărgianu Teodora

3.

Pintilie DanaIoana

VI

II

Roxana LupuŞtefan

4.

Sofian
Constantin Alin

VI

II

Adriana
Cazacincu

5.

Arghir
Andreea Melania

VI

III

Adriana
Cazacincu

Nr.
crt.

V

Elena Iurea

LITERATURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ
ETAPA JUDEŢEANĂ, AN SCOLAR 2013-2014
Numele şi prenumele
Clasa
Premii
Profesor îndrumător
elevului
LRO
Vasiluţă Diana

1.

V

III

Lăcrămioara Doncean

2.

Budeanu Otilia

VI

III

Roxana Lupu-Ştefan

3.

Pintilie Dana- Ioana

VI

III

Roxana Lupu-Ştefan

4.

Arghir Andreea Melania

VI

III

Adriana Cazacincu

5.

Livadaru Cristina Elena

VI

Menţiune

Roxana Lupu-Ştefan

6.

Vîrlan Adriana Lorena

VII

III

Lăcrămioara Doncean

7.

Andronache Daniel

VII

Menţiune

Lăcrămioara Doncean

8.

Imbrea Diana

VIII

II

Adriana Cazacincu

9.

Zmuschi Ananda

VIII

Menţiune

Lăcrămioara Doncean

– 12 –

REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVII CLASELOR V-VIII
LA CONCURSUL SACROSANCTA SCIENTIA
– LICEUL „D. CANTEMIR” –
Nr.
crt.

Numele și
prenumele elevului

Clasa

Premii

Profesor îndrumător
Matematică

1.

Plăieșanu Ioana

a V-a D

Marele Premiu
Cantemir

Marilena Leșan

Marele Premiu
Cantemir

Delia Macsiniuc

2.

Pintilie Dana-Ioana

a VI-a A

3.

Vîrlan Lorena

a VII-a B

Marele Premiu
Cantemir

Delia Macsiniuc

4.

Florea Dănuț

a VIII-a A

Marele Premiu
Cantemir

Elena Iurea

5.

Gălățanu Marco

a V-a A

I

Marilena Leșan

6.

Sofian Alin

a VI-a B

I

Elena Iurea

Florea Robert

a VII-a A

I

Marilena Leșan

Ursache George

a VIII-a A

I

Elena Iurea

7.
8.

Alte OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
2013-2014
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
Clasa a VI-a
1. Pintilie Dana Ioana, P III, prof. Macsiniuc Delia
CONCURSUL DE CHIMIE “Magda Petrovanu”, ediţia a VI-a 12 aprilie 2014
Clasa a VIII-a
1. Florea Dănuţ George, M, prof. Pui Mihaela
OLIMPIADA DE FRANCEZĂ
Clasa a VIII-a
1. Znunschi Ananda, P II, prof. Ionică Ramona
2. Zmunschi Shanti, M, prof. Ionică Ramona
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE
Clasa a VIII-A
1. Florea Dănuţ George, M, prof. Pîslă Anca
DISCOVER ENGLISH
Clasa a III-a A
1. Bucătaru Andrei, P I, prof. Lupu Carmen
2. Caliniuc Rareş, M, prof. Lupu Carmen
3. Grigoraş Gabriela, M, prof. Lupu Carmen
Clasa a III-a E
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4. Stoian Elena, P II, prof. Păduraru Ana
Clasa a IV-a
5. Roşu Tudor, P I, prof. Păduraru Ana
CALEIDOSCOP ŞTIINŢIFIC, prof. Pui M., Cojocaru M., Largu S.
Echipe:
1. Săcrieriu Vladislav, Lupu Raluca, Florea Dănuţ, Doman Teodora, P I, secţiunea Cultură
generală
2. Leuciuc Andrei, Zmunschi Ananda, Nica Alexandru, Belcianu Gagriel, P II, secţiunea
Cultură generală
3. Boca Laura, Olariu Ioana, Roca Andreea, P III, secţiunea Creaţie artistică
DIPLOMELE ŞCOLII
● Concurs Naţional de Matematică LuminaMath, ediţia a VII-a, 16 noiembrie 2013
● Diplomă de participare la Campania “Renunţând poţi dărui”, 2-13 decembrie 2013
● Diplomă pentru parteneriatul implementat de British Council în vederea susţinerii
Programului Cambridge English, 2013

!● Trupa “Albinuţa”, premiul II la Festivalul “Hai la teatru”, ed. a VIII-a, 19-20 martie
2014

!● “Atelier de fotografie”, coordinator prof. înv. pr. Ichim-Izvoran Nicoleta, premiul II,
Competiţia naţională “O activitate de succes”, 2014, faza judeţeană, domeniul artistic

!● Ansamblul folcloric “Otilienii”, prof. înv. pr. Sandu Mihaela, Festivalul judeţean de
folclor “Muguri de cântec şi joc”, ed, III, 17-18 mai 2014

AN ŞCOLAR 2014-2015
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Concursul naţional EUCLID (limba română, matematică)
Concursul naţional EUROJUNIOR
Concursul naţional COMPER
Concursul naţional COMUNICARE ŞI ORTOGRAFIE
Concursul naţional LUMINA MATH
Concursul naţional ENGLISH MY LOVE
Concursul judeţean EURISTICA
Concursul judeţean LECTURA-CUVÂNT ŞI IMAGINE
Concursul judeţean FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ
Concursul judeţean FLORICA T. CÂMPAN
Concursul judeţean EUCLID (Liceul „V. Alecsandri”)
Concursul judeţean PRÂSLEA CEL ISTEŢ
Concursul judeţean LERIS
Concursul judeţean TRAIAN LALESCU
Concursul judeţean MICII ALECSANDRIŞTI
Concursul judeţean AL. MYLLER
Concursul judeţean NICOLAE LABIŞ
Concursul judeţean IONEL TEODOREANU
Concursul judeţean URMAŞII LUI MOISIL
Concursul judeţean MATE-ROM
Concursul judeţean CANTEMIR JUNIOR
Concursul judeţean de limba engleză DISCOVER ENGLISH
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Concursul judeţean EMINENT
Concursul judeţean ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE
Concursul de muzică RITMURILE COPILĂRIEI (secţ. folclor P III, divertisment, P II),
Constanţa Cristea, II
Competiţie HAI LATEATRU! – Trupa Albinuţa, P II, Loredana Zapan, III E, P special – V
A, Ramona Ionică şi Lupu-Ştefan Roxana
Compeţitia O MASCĂ RÂDE, O MASCĂ PLÂNGE, P III, Premiul special pt. introducerea
elementelor de anumaţie, Loredana Zapan
Competiţia EDU TEATRU, Premiul pentru regie şi Premiul pentru actul educaţional,
Loredana Zapan
Concursul MICII SANITARI, faza naţională, P III, Loredana Zapan
Concursul naţional MĂRŢIŞOR 2015, P I şi Trofeul de excelenţă, IV E, Elena Nechifor
Festivalul concurs STARURI MOLDOVENE, P I, IV E, Elena Nechifor
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română, etapa judeţeană
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele și prenumele elevului

Clasa

Lupu-Ștefan Sabina-Maria
Atanasiu Agnes
Antal Simona
Rotaru Ingrid-Andreea
Arsene Diana
Smău Aida-Iuliana
Hrițcu Yasmina
Livadaru Cristina-Elena
Sofian Alin-Constantin
Andronache Daniel-Constantin
Vârlan Adriana-Lorena

a V-a A
a V-a D
a V-a A
a V-a A
a V-a A
a V-a A
a VI-a A
a VII-a A
a VII-a B
a VIII-a A
a VIII-a B

Profesor îndrumător
Roxana Lupu-Ștefan
Adriana Cazacincu
Roxana Lupu-Ștefan
Roxana Lupu-Ștefan
Roxana Lupu-Ștefan
Roxana Lupu-Ștefan
Lăcrămioara Doncean
Roxana Lupu-Ștefan
Adriana Cazacincu
Lăcrămioara Doncean
Lăcrămioara Doncean

Olimpiada de LINGVISTICĂ
Ionaşcu Noemi, VA, Menţiune, prof. Lupu-Ştefan Roxana
Mihai Răzvan Ionuţ, VB, Menţiune, prof. Cazacincu Adriana
Gălăţanu Marco, VI A, Premiul III, prof. Doncean Lăcrămioara
Lărgianu Teodora, VI A, Menţiune, prof. Doncean Lăcrămioara
Arghir Melania, VII B, Menţiune, prof. Cazacincu Adriana
Florea Robert, VIII A, Menţiune, prof. Doncean Lăcrămioara
Andronache Daniel, VIII A, Menţiune, prof. Doncean Lăcrămioara
Olimpiada de LECTURĂ CA ABILITATE DE VIAŢĂ
Lupu-Ştefan Sabina-Maria, VA, Premiul III, prof. Lupu-Ştefan Roxana
Rotaru Ingrid Andreea, VA, Menţiune, prof. Lupu-Ştefan Roxana
Pintilie Dana, VII A, Menţiune, prof. Lupu-Ştefan Roxana
Livadaru Cristina, VII A, Premiul III, prof. Lupu-Ştefan Roxana
Baş Armand, VII A, Menţiune, prof. Lupu-Ştefan Roxana
Sofian Alin, VII B, Premiul III, prof. Cazacincu Adriana
Arghir Andreea Melania, VII B, Menţiune, prof. Cazacincu Adriana
Puiu Sandra, VII B, Menţiune, prof. Cazacincu Adriana
Vîrlan Adriana Lorena, VIII B, Premiul III, prof. Doncean Lăcrămioara
Andronache Daniel, VIII A, Premiul III, prof. Doncean Lăcrămioara
Segărceanu Bianca, VIII A, Menţiune, prof. Doncean Lăcrămioara
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Premiul
obținut
II
II
III
III
Mențiune
Mențiune
II
II
III
I
II

Concursul „Cantemir Junior” – etapa județeană – aprilie 2015
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numele și prenumele
elevului
Lupu-Ștefan Sabina-Maria
Arsene Diana
Teutu Giulia

Profesor îndrumător

Clasa
a V-a A
a V-a A
a V-a A

Roxana Lupu-Ștefan
Roxana Lupu-Ștefan
Roxana Lupu-Ștefan

Premiul obținut
Premiu special
Premiu special
Premiu special

Concursul „Bulgăre de humă” – etapa națională – aprilie 2015
Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele
elevului
Ananei Laura-Maria

2.
3.

Lupu-Ștefan
Maria
Obreja Mălina

4.

Livadaru Cristina-Elena

5.

Trupa de teatru ,,Otilian
Band”

6.

Echipaj

Sabina-

Clasa

Profesor îndrumător

a V-a A

Roxana Lupu-Ștefan

a V-a A

Roxana Lupu-Ștefan

a VI-a A

Lăcrămioara Doncean

a VII-a A

Roxana Lupu-Ștefan

a V-a A

Ramona Ionică
Roxana Lupu-Ștefan

a VI-a

Constantina Balan

Secținuea
Creație
literară
Creație
literară
Creație
literară
Creație
literară
Dramatizare

Artă şi
tehnică

Premiul
obținut
II
III
II
II
Mențiune
III

Concursul ,,Lumea copiilor în opera lui Ionel Teodoreanu - etapa judeţeană - aprilie 2015
Nr.
Clasa
Profesor îndrumător
Premiul
Numele și prenumele
Secținuea
crt.
elevului
obținut
1.
Obreja Mălina
a VI-a A
Lăcrămioara Doncean
I
Creație
literară
2.
Hriţcu Yasmina
aVI-a A
Lăcrămioara Doncean
III
Creație
literară
3.
Cotiugă Ana-Maria
aVI-a A
Lăcrămioara Doncean
M
Creație
literară
4.
Roşanu Delia
aVI-a A
Lăcrămioara Doncean
M
Creație
literară
1.
Ananei Laura-Maria
a V-a A
I
Roxana Lupu-Ștefan
Creație
literară
2.
a V-a A
III
Lupu-Ștefan Sabina-Maria
Roxana Lupu-Ștefan
Creație
literară
3.
Teutu Giulia
a V-a A
II
Roxana Lupu-Ștefan
Creație
literară
4.
a V-a A
M
Ionașcu Noemi-Rodica
Roxana Lupu-Ștefan
Creație
literară
5.
Livadaru Cristina-Elena
a VII-a A
II
Roxana Lupu-Ștefan
Creație
literară
6.
Pintilie Dana-Ioana
a VII-a A
Premiu
Roxana Lupu-Ștefan
Creație
special
literară
7.
Puiu Sandra
a VII-a B
Adriana Cazacincu
II
Creație
literară
8.
Arghir Melania
a VII-a B
Adriana Cazacincu
II
Creație
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9

Sofian Alin

10.

Macarie Andrei

a VII-aB

Adriana Cazacincu

a V-a B

Adriana Cazacincu

literară
Creație
literară
Creație
literară

I
M

Olimpiada de FRANCEZĂ: Pintilie Dana, prof. Horobeţ Nicoleta
Olimpiada de RELIGIE
Olimpiada de EDUCAŢIE PLASTICĂ, P I, îndrumător prof. Brînduşa Verdeşi
Concursul MICII CANTEMIRIŞTI MATEMATICIENI, îndrumător prof. Elena Iurea
Concursul TERRA, etapa judeţeană, P III-VII Negru Sabin, Budeanu Otilia, M-VI Lărgeanu
Teodora, Cozma Daniel, îndrumător prof. Cătălina Holic

Concursul interjudeţean MĂRŢIŞOR ÎN MOLDOVA, secţiunea Felicitări, P II, îndrumător,
prof. Constantina Balan




Proiectul ERASMUS + EURopes in School Education- Imaginative Lessons across the
Curriculum, reuniunea de proiect 24-27 noiembrie 2014, părinţi Văcaru C. , Ylderim
Participarea la competiţia Made for Europe
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-

-

Organizarea şi desfăşurarea Cursului pentru cadre didactice şi elevi cu titlul
Responsabilizarea elevului prin mentorat
Implementarea Proiectului POSDRU de orientare şcolară şi profesională Primii paşi sunt
importanţi: Fiţi orientaţi!, cu elevii claselor a VII-a
Cercuri pedagogice (5): geografie, diriginţi, educaţie plastic, limba română, lecţii
demonstrative – elevii şi-au demonstrat abilităţile şi achiziţiile
Organizarea etapelor judeţene ale Olimpiadelor de Geografie şi Religie ortodoxă (clasele
IV-VI)
Săptămâna Scoala altfel, un real parteneriat şcoală-familie
Proiectul Paşi de copil în Iaşii marilor zidiri
Proiectul Cultură, civilizaţie, societate, interculturalitate

Ziua Şcolii
lansarea Revistei „Otiliana” cu sprijinul Asociaţiei Părinţilor

Concursul judeţean interdisciplinar EURISTICA
Simpozionul judeţean de didactică EURISTICA cu tema „Tradiţie şi modernitate în
învăţământul românesc: abordări euristice, abordări inter/intra/transdisciplinare ale
situaţiilor de învăţare”, aprobat ISJ Iaşi
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1.5.4.

Resurse umane

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care îşi desfăşoara activitatea în Şcoala
Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi cuprinde un număr aproximativ de 70 de persoane, număr care
variază anual, ca şi cel al claselor şi elevilor, în funcţie de planul de şcolarizare şi încadrare.
învăţământ

I. ASPECTE CANTITATIVE

Nr. claserealizate

clasa pregătitoare 6
clasa I
6
clasa a II-a
6
clasa a III-a
3
clasa a IV-a
6

clasa pregătitoare 6
clasa I
6
clasa a II-a
6
clasa a III-a
3
clasa a IV-a
6
TOTAL
27

gimnazial

clasa a V-a
clasa a VI-a
clasa a VII-a
clasa a VIII-a

clasa a V-a
clasa a VI-a
clasa a VII-a
clasa a VIII-a
TOTAL

Resurse umane
a. elevi

ELEVI,
PREŞCOLARI

Nr. clase prognozate

primar

3
4
4
4

3
4
4
4
15

grădiniţe

primar

gimnaziu

TOTAL

664

349

1013

2011-2012

-

674

312

986

2012-2013

486

786

331

1117

2013-2014

142

830

334

1306

2014-2015

174

832

302

1308

2015-2016

-

843

318

1161

2010-2011

I. ASPECTE CANTITATIVE
Resurse umane
b. personal didactic,
didactic auxiliar
şi nedidactic

primar

gimnaziu

27

31

2015-2016
personal didactic
personal didactic auxiliar

5
10

personal nedidactic
TOTAL

Nivel de
învăţământ

primar
gimnaziu
total

total cadre
didactice

total cadre didactice titulare
ale şcolii

I. ASPECTE CANTITATIVE
Resurse materiale

27
31
58

73
Definitivat

Grad
didactic
II

Grad
didactic I

1
1
2

21
18
39

● manuale
asigurate în proporţie de 100%
responsabil prof. înv. primar Ichim Izvoran Dinu

26
● dotări-echipamente
informatic ă
20 -- laborator
● spaţiu
casetofoane
- 24 săli de clasă (+2+1)
- videoproiectoare
- 4 laboratoare
46
- retroproiector
- 1 bibliotecă (13 400 volume)

4
1
5

Calculatoare (PC) utilizate în

19

-utilizate de elevi

14

-utilizate de personalul didactic

- tablă interactivă
- 1 cabinet medical
administraţie
- copiator
- 1 cabinet metodic arie curriculară
La acestea se adaugă dotările realizate
an şcolar 2015-2016
Limbă şi comunicare
de colegi cu sprijinul Asociaţiei Părinţilor.
- 1 cabinet orientare şi consiliere

Matematică digitală
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19

procesul de învăţământ, din care:

2
3

1.5.5.
Resurse materiale şi financiare
SPAŢIUL ŞCOLAR ŞI STAREA CLĂDIRILOR
În anul şcolar 2004-2005 clădirea unităţii (corpul A si B) a fost expertizata in vederea
inceperii lucrarilor de consolidare si RK si a fost realizat proiectul lucrarilor, iar in anul scolar
2006-2007 a fost organizata licitatia pentru inceperea lucrarilor. In sem. I 2007-2008 au inceput
lucrarile de reparatii capitale, care s-au desfasurat intr-un ritm bun; astfel a fost inlocuita tamplaria
ferestrelor cu ferestre de tip termopan, fatada a fost refacuta aproape in totalitate.
● manuale

Resurse materiale
● spaţiu
- 24 săli de clasă

asigurate în proporţie de 100%
responsabil prof. înv. primar Ichim Izvoran Dinu

● dotări-echipamente
- laborator informatică
- 5 casetofoane
- 4 laboratoare
- 3 videoproiectoare
- 1 bibliotecă (13 400 volume)
- 1 retroproiector
- 1 cabinet medical
- tablă interactivă
- 1 cabinet metodic
- 1 cabinet orientare şi consiliere - copiator
La acestea se adaugă dotările realizate
GRĂDINIŢE
de colegi cu sprijinul Asociaţiei
- 6 săli de clasă
Părinţilor.
- 2 copiatoare
Calculatoare (PC) utilizate în
19
- DVD
procesul de învăţământ, din care:
19
- 2 calculatoare
-utilizate de elevi
14
- TV
-utilizate de personalul didactic
2
- 2 casetofoane
administraţie
3
- 2 videoproiectoare

In anul 2008 au inceput si lucrarile de consolidare si reparatii capitale in interiorul scolii iar
in sem. I, 2008-2009 au fost finalizate lucrarile la parter, etajul II si o buna parte din etajul I al
cladirii. In septembrie 2009 a fost finalizata intreaga lucrare. Spatiul scolar este insuficient pentru
numarul de elevi din scoala, procesul de invatamant desfasurandu-se in doua schimburi. Sala de
sport lipseste, fiind amenajata intr-o sala de clasa.
ECHIPAMENTE:
19 sisteme de calculatoare + server AEL (12 calculatoare - 1 laborator de informatica, 1 calculator cabinet de asistenta psihopedagogica, 1 calculator – cabinet director, 2 calculatoare – secretariat, 1
calculatoare – serviciul contabilitate,1 calculator serviciul administrativ; videoproiectoare, 2 sisteme
mimio.
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1.6. Cultura organizaţională

Ritualuri şi ceremonii
Cultura organizatională conturată în institutia Scoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi
reprezintă un ansamblu specific de valori, credinte şi semnificatii împărtăşite de către întregul
colectiv.
Astfel, de-a lungul timpului s-au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi
ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei institutii de a motiva şi dezvolta, de a stimula
şi forma.
Reprezentative sunt:
 Deschiderea oficială a anului şcolar
 Festivitatea de omagiere a personalitatii Otiliei Cazimir (12 februarie) care va
marca, începând cu anul şcolar 2015-2016, Zilele Şcolii
 Concursul interdisciplinar de cultură generală „Euristica” (aprilie)
 Simpozionul „Euristica” cu tema „Tradiţie şi modernitate în învăţământul
românesc: abordări euristice, abordări inter/intra/transdisciplinare ale
situaţiilor de învăţare” (mai-iunie)
 Ziua mondială a Educatiei (5 octombrie), Ziua europeană a limbilor, Zilele
francofoniei
 Premierea elevilor cu rezultate deosebite (luna iunie)
Sărbători, întâlniri informale pentru consolidarea echipei (aniversări, sărbătorirea unor
momente cu o semnificatie religioasă, de importanţă istorică sau culturală)
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CAPITOLUL 2
Analiza de nevoi
Analiza mediului extern şcolii (P.E.S.T)
Categori
de factori
Nivelul
efectelor

Politici

Economici

Sociali

Local

Interes la nivel local
pentru creşterea
calităţii învăţământului

Venituri de la
bugetul local si
MECS

Colaborarea cu
instituţiile de pe
raza oraşului:
primărie, poliţie,
instituţii religioase
şi ONG-uri

Judeţean

Plan regional de
acţiuni pentru formare
profesională

Rată relativ scăzută
a şomajului

Reducerea
populatiei şcolare

Naţional

Planuri pe termen lung
pentru dezvoltarea
învăţământului

Nivel de trai relativ
scăzut pentru marea
majoritate a
familiilor

Nivelul educaţional
al familiilor

European

Politici de integrare
europeană

Politica de finanţare
europeană pe bază
de programe a UE

Oportunitatea unei
oferte de muncă
extinse pe piaţa
muncii europene

Analiza relaţiei mediul intern (S.W.O.T)
PUNCTE TARI
 Existenţa unui colectiv de cadre didactice
cu pregătire profesională foarte bună şi care
formează o echipă cu principii comune în
abordarea problematicii şcolii : 27 cadre didactice
învăţământ primar din care 24 profesori
învăţământ primar, 26 cu grad didactic I; 31 cadre
învăţământ gimnazial, din care 21 titularii şcolii,
18 cu grad didactic I, 2 grad didactic II şi un cadru
didactic cu definitivat
 Condiţii bune de desfăşurare a procesului
de învăţare, în săli de clasă călduroase, bine
luminate;
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Tehnologici
Dotarea bazei
materiale cu
sprijinul
bugetului local
Dezvoltarea
rapidă a
infrastructurii
localităţii
Agenţi
economici
interesaţi
să
absoarbă forţa
de muncă de pe
raza oraşului
Domeniul
construcţiilor,
zona
industrială şi
domeniul
serviciilor in
dezvoltare
Acces
informaţional

PUNCTE SLABE
 Lipsa unei săli de sport;
 Lipsa unor spaţii în care să se
desfăşoare activităţi complementare, de
sprijin;
 Dotare insuficientă cu material
didactic (aferent laboratoarelor de fizică,
chimie, biologie, învăţământ primar);
 Număr insuficient de calculatoare;
calculatoare depăşite fizic şi moral;
 Numărul mare de familii aflate în
dificultate: familii monoparentale, copii cu
părinţi plecaţi în străinătate, în special la

 Interesul autorităţilor locale pentru învăţământul gimnazial, familii cu venituri
îmbunătăţirea calităţii învăţământului;
reduse;
 Acces la informaţie prin intermediul
INTERNET-ului;
 Colaborarea deosebită cu un număr mare
de părinţi care înţeleg misiunea şi rolul şcolii în
care au adus copiii
 Sistem educaţional informatizat, AeL
 Dorinţă de afirmare a personalului
 Reabilitarea şcolii.
 Acordarea de diplome şi premii în cărţi
elevilor care au contribuit, prin rezultatele obţinute
la concursurile şcolare, la menţinerea renumelui
şcolii
 Asigurarea aceesului la educaţie a tuturor
copiilor înscrişi
 Parteneriatele încheiate cu numeroase
instituţii şi organizaţii care implementează
programe educaţionale
 Deschiderea cadrelor didactice către o
formare eficientă prin programe locale (CCD),
regionale, naţionale şi internaţionale (Erasmus+)
OPORTUNITĂŢI
 Disponibilitatea autorităţilor locale, a
Primăriei, pentru susţinerea învăţământului;
 Acces la informaţie asigurat prin
conectarea la Internet;
 Posibilitatea dezvoltarii instituţionale prin
accesarea fondurilor externe;
 Interesul/disponibilitatea instituţiilor din
zonă (Secţia 3 de Politie, Biserica Sf. Constantin
şi Elena, ONG-uri) de a colabora cu şcoala;
 Finanţarea prin Programul Erasmus+ şi
alte surse de finanţare europeană a proiectelor de
dezvoltare şcolară;
 Posibilitatea implementării unor programe
de activităţi extraşcolare care să vină în
întâmpinarean nevoilor elevilor şi familiilor
acestora.
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AMENINŢĂRI
 Lipsa spaţiului pentru ca toate
clasele să funcţioneze în program de
dimineaţă
 Migrarea masivă a elevilor care
termină clasa a IV-a la licee de elită
 Aspiraţii scăzute ale elevilor cu
dificultăţi de învăţătură
 Preocuparea în mică măsură a unor
familii în educaţia şi instruirea propriilor
copii, în respectarea specificului şcolii, a
ROI.

CAPITOLUL 3
Viziunea. Misiunea. Obiectivele strategice. Obiectivele generale.
VIZIUNEA
Organizarea activităţii astfel încât elevii sa dobândească o pregătire generală bună,
cunoştinţe temeinice la disciplinele de examen, competenţe necesare inserţiei în învăţămâtul liceal
şi european, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, acestea
într-un un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale si morale înalte. Spaţiul
necesar fascinantei aventuri a devenirii nu poate fi decât o şcoală prosperă, deschisă spre experienţa
cunoaşterii, liberă, lipsită de constrângeri ideologice, concentrată pe ţelul imediat al calităţii
informaţiei şi învăţării, permanent conectată la realitate si atentă la perspectivele pe care le oferă
discipolilor ei.

Oportunitate în abordarea problemelor educţionale
Talent în derularea activităţilor
Initiativă în aplicarea inovaţiei didactice
Libertate în gândire şi acţiune
Inţelepciune în consiliere
Atitudine fermă în asigurarea securităţii elevilor
MISIUNEA ŞCOLII
Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim prin stimularea
dorinţei de cunoaştere, prin formarea de abilităţi şi deprinderi de utilizare eficientă a informaţiei,
dezvoltarea de valori şi atitudini care constituie esenţa cetăţeniei, pentru a fi capabili să-şi aleagă
viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice, o societate a cunoaşterii.

ŢINTE STRATEGICE
 ATRAGEREA POPULATIEI SCOLARE PRINTR-O OFERTA
CONCORDANŢĂ CU ÎNVĂŢĂMÂNTUL IEŞEAN ŞI EUROPEAN

EDUCAŢIONALĂ

ÎN

 ABORDAREA STRATEGICĂ ŞI COERENTĂ A DEMERSULUI DIDACTIC PENTRU
ÎMBUNĂTĂŢIREA CUNOŞTINŢELOR, ATITUDINILOR ŞI COMPETENŢELOR
 IDENTIFICAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNOR SOLUTII EFICIENTE DE IMBUNATATIRE A
CALITATII PROCESULUI DE INVATAMANT
 CREAREA IN SCOALA A UNUI CLIMAT DE SIGURANTA FIZICA SI PSIHICA
 COLABORAREA CU ALTE UNITATI SCOLARE DIN JUDET, TARA SI STRAINATATE IN
VEDEREA FORMARII SI EDUCARII ELEVILOR IN SPIRITUL VALORILOR EUROPENE
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OBIECTIVELE STRATEGICE. OBIECTIVELE GENERALE
OS.1. Dezvoltarea unui management participativ, adecvat reformelor din învăţământul

preuniversitar
OG.1.1. Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de
monitorizare şi control adecvate unui management educaţional eficace şi eficient
OG.1.2. Facilitarea participării tuturor categoriilor interesate la deciziile importante ale
Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi
OG.1.3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă
OG.1.4. Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea atingerii
obiectivelor specifice tuturor compartimentelor Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir”
Iaşi
OS.2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale

OG.2.1. Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de
conformitate cu standardele de acreditare reglementate
OG.2.2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul
instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe
OG.2.3. Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale
sistematice
OS.3. Realizarea implementării eficiente a Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la

Decizia Şcolii printr-o abordare orientată spre nevoile beneficiarilor direcţi ai
educaţiei
OG.3.1. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor potenţiali ai educaţiei la programele de
studii ale Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi
OG.3.2. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea Curriculumului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii cu oferta educaţională a Şcolii
Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi
OG.3.3. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva
dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe
cerinţele lor educaţionale
OG.3.4. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de evaluarea
naţională periodică
OG.3.5. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale
speciale
OG.3.6. Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea şi
participarea la olimpiade, concursuri, competiţii
OG.3.7. Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi
informale
OG.3.8. Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor
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beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv-educativ
OS.4. Dezvoltarea continuă a resurselor umane

OG.4.1. Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didacticauxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii Şcolii
Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi
OG.4.2. Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didacticauxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă
OG.4.3. Sprijinirea personalului didactic debutant în vederea adaptării la cerinţele de calitate
ale Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi
OG.4.4. Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi
promovarea de parteneriate cu mediul universitar
OS.5. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor financiare şi materiale

OG.5.1. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli adecvând obiectivele strategice ale
Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi cu cerinţele unei bune guvernări financiare
OG.5.2. Optimizarea bazei materiale în corelaţie cu cerinţele de implementare a unui
învăţământ modern şi cu cerinţele de îmbunătăţire a calităţii la standarde europene
OG.5.3. Conducerea activităţilor specifice Compartimentului Financiar-Contabilitate în
condiţii de eficienţă şi transparenţă
OG.5.4. Organizarea activităţilor aferente achiziţiilor publice în condiţii de legalitate,
economicitate şi oportunitate
OS.6. Promovarea de relaţii externe bazate pe implicarea unităţii de învăţământ în viaţa

comunităţii
OG.6.1. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinţilor
OG.6.2. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea unor proiecte
educaţionale complexe
OG.6.3. Promovarea imaginii Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi în comunitatea locală,
naţională şi internaţională bazată pe principii de marketing educaţional
OG.6.4. Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional
OS.7. Compatibilizarea sistemului de învăţământ implelentat în şcoală cu cel european
OG.7.1. Corelarea demersurilor unităţii de învăţământ cu politicile educaţionale ale Uniunii
Europene
OG.7.2. Crearea cadrului necesar implementării unor proiecte în colaborare cu ţări UE în
vederea diverdificării ofertei de formare a tinerilor din perspectivă europeană
OG.7.3. Identificarea unei echipe motivate şi abilitată în iniţierea proiectelor europene
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Şcoala Gimnazială “Otilia Cazimir” Iaşi

CAPITOLUL 4.
PLAN DE IMPLEMENTARE PDI
2014 – 2019
OS.1. Dezvoltarea unui management participativ, adecvat reformelor din învăţământul preuniversitar
Obiective generale
Organizarea şi
funcţionarea
organismelor de
conducere, de execuţie
şi de monitorizare şi
control adecvate unui
management
educaţional eficace şi
eficient

Facilitarea participării
tuturor categoriilor
interesate la deciziile
importante ale Şcolii
Gimnaziale “Otilia
Cazimir” Iaşi

Dezvoltarea unui
sistem eficient de
comunicare internă şi
externă

Termen de
realizare

Anual, în luna
septembrie

Permanent

Permanent

Stadiu de
realizare

În curs de
implementare

Resurse necesare

Responsabilităţi

Personal de
conducere

Consiliu
Profesoral,
Consiliu de
Administraţie,
Consiliul
reprezentativ al
Părinţilor,
Directori

În curs de
implementare

Personal de
conducere, sistem
de comunicare

În curs de
implementare

Personalul şcolii,
sistem de
comunicare,
proceduri de
comunicare
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Indicatori de
performanţă

Rezultate
aşteptate

Număr de
structuri
organizate şi
funcţionale

Organisme de
conducere, de
execuţie şi de
monitorizare şi
control
funcţionale

Consiliu
Profesoral,
Consiliu de
Administraţie,
Director

Număr de
structuri
organizate şi
funcţionale

Organisme de
conducere, de
execuţie şi de
monitorizare şi
control
funcţionale la
care participă
toate categoriile
interesate

Director, şefi de
compartimente

Creşterea
nivelului de
cunoaştere şi
utilizare a
procedurilor de

Proceduri de
comunicare
internă şi externă
aplicate

Termen de
realizare

Obiective generale

Promovarea strategiilor
de control adecvate,
concepute pentru
asigurarea atingerii
obiectivelor specifice
tuturor
compartimentelor
Şcolii Gimnaziale
“Otilia Cazimir” Iaşi

permanent

Stadiu de
realizare

În curs de
implementare

Resurse necesare

Responsabilităţi

Personalul de
conducere şi
control, Comisia
pentru sistemul de
control intern/
managerial
CSCIM

Director,
Şefii de
compartimente,
Responsabilii
comisiilor
metodice,
responsabilii
comisiilor
funcţionale

Indicatori de
performanţă
comunicare
internă şi externă

Reducerea
riscurilor de
neîndeplinire a
obiectivelor
specifice

Rezultate
aşteptate

Obiective
specifice
îndeplinite

OS.2. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale
Obiective generale
Autovaluarea instituţională
periodică internă cu scopul
identificării gradului de
conformitate cu standardele de
acreditare reglementate

Termen de
realizare

Anual, în
perioada mai
– septembrie

Stadiu de
realizare

În curs de
implementare

Resurse
necesare
Comisie CEAC
funcţională,
instrumente de
evaluare
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Responsabilităţi

CEAC

Indicatori de
performanţă
Creşterea
relevanţei
autoevaluării
instituţionale

Rezultate
aşteptate
Toate
standardele de
acreditare
îndeplinite cu
calificativ cel
puţin „foarte
bine”

Asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale prin măsuri active în
domeniul instructiv-educativ,
resurse umane, bază materială,
relaţii externe

Îmbunătăţirea continuă a calităţii,
bazată pe rezultatele evaluării
instituţionale sistematice

Permanent

Permanent

În curs de
implementare

Comsiie CEAC
funcţională,
Personal
didactic,
didactic-auxiliar
şi nedidactic

CEAC,
Întregul personal
didactic,
didactic-auxiliar
şi nedidactic

Număr de
măsuri de
asigurare a
calităţii

În curs de
implementare

Comsiie CEAC
funcţională,
Personal
didactic,
didactic-auxiliar
şi nedidactic

CEAC,
Întregul personal
didactic,
didactic-auxiliar
şi nedidactic

Număr de
propuneri de
îmbunătăţire a
calităţii

Toate
standardele de
acreditare
îndeplinite cu
calificativ cel
puţin „foarte
bine”
Toate
standardele de
acreditare
îndeplinite cu
calificativ cel
puţin „foarte
bine”

OS.3. Realizarea implementării eficiente a Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii printr-o abordare orientată spre
nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei
Obiective generale
Asigurarea accesului tuturor
beneficiarilor potenţiali ai
educaţiei la programele de studii
ale Şcolii Gimnaziale “Otilia
Cazimir” Iaşi
Implementarea măsurilor
legislative şi organizatorice pentru
corelarea Curriculum-ului
Naţional şi a politicilor europene
cu Curriculum la Decizia Şcolii,
şi oferta educaţională a Şcolii
Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi

Termen de
realizare

Permanent

Anual, în luna
septembrie

Stadiu de
realizare
În curs de
implementare

În curs de
implementare

Resurse
necesare
Oferta
educaţională,
cadre didactice,
baza materială,
resurse
financiare
Curriculum
Naţional, resurse
umane, resurse
financiare,
resurse
materiale,
resurse
informaţionale
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Responsabilităţi

Indicatori de
performanţă

Rezultate
aşteptate

Director, CA

Creşterea nr.
beneficiarilor
direcţi

Înmatricularea
tuturor
beneficiarilor
potenţiali

Director, CA,
Comisie
curriculum

Diversificarea
Curriculm-ului
la decizia şcolii

Curriculum
Naţional şi
CDŞ
implementate

Obiective generale

Termen de
realizare

Monitorizarea
procesului
de
predare – învăţare – evaluare din
perspectiva
dezvoltării
competenţelor cheie şi a centrării Permanent
activităţilor pe beneficiarii direcţi
şi pe cerinţele lor educaţionale

Anual,
Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare
conform
ale elevilor prin aplicarea
sistemului de evaluarea naţională graficelor
adoptate de
periodică
MECS
Promovarea
serviciilor
educaţionale adaptate la copiii cu Permanent
cerinţe educaţionale speciale

Susţinerea performanţelor elevilor
cu
aptitudini
înalte
prin
organizarea şi participarea la Permanent
olimpiade, concursuri, competiţii

Stadiu de
realizare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

Resurse
necesare

Responsabilităţi

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale

Director, CEAC,
Responsabili
Comisii
metodice,
Responsabili
comisii
funcţionale
Curriculum

Îmbunătăţirea
continuă a
procesului de
predare învăţare evaluare

Director,
diriginţi, cadre
didactice de
specialitate

Îmbunătaţirea
rezultatelor
şcolare cu 10%

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale
Resurse umane
specializate,
resurse materiale
şi financiare,
resurse informaţ
Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale
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Director,
învăţători,
diriginţi,
consilier şcolar

Director,
Responsabili
comisii metodice

Indicatori de
performanţă

Diversificarea
programelor
educaţionale
pentru copiii cu
CES
Nr. de
concursuri
organizate
Nr. de olimpiade
şi concursuri al
care participă
şcoala

Rezultate
aşteptate
Competenţecheie
identificate
Proces de
predare –
învăţare –
evaluare
monitorizat
Aplicarea
sistemului de
evaluare
naţională
periodică
Programe
educaţionale
adaptate pentru
copiii cu CES
Concursuri
organizate
Creşterea nr. de
olimpiade şi
concursuri al
care participă
şcoala . Premii

Susţinerea
activităţilor
extracurriculare din perspectiva
educaţiei nonformale şi informale Permanent
cu
accent
pe
formarea
competenţelor cheie europene
Prevenirea abandonului şcolar
prin măsuri active de identificare
a nevoilor beneficiarilor direcţi şi Permanent
de optimizare a procesului
instructiv-educativ

În curs de
implementare

În curs de
implementare

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse informat

Resurse umane

Director,
Responsabil
comisie,
învăţători,
diriginţi
Director,
Responsabil
comisie,
învăţători,
diriginţi

Creşterea cu
15% a nr. de
activităţi
extracurriculare

Activităţi
extracurriculare
organizate

Rata
abandonului

Scăderea cu
20% a ratei
abandonului
şcolare

OS.4. Dezvoltarea continuă a resurselor umane
Obiective generale

Termen de
realizare

Evaluarea anuală a performanţelor
individuale
ale
personalului
didactic,
didactic-auxiliar
şi Anual, lunile
nedidactic utilizând indicatori de septembrie şi
performanţă adecvaţi misiunii ianuarie
Şcolii Gimnaziale “Otilia Cazimir”
Iaşi

Stadiu de
realizare

În curs de
implementare

Resurse
necesare

Responsabilităţi

Resurse umane,
resurse
materiale,
resurse
informaţionale

Director, CA,
Responsabili
comisii
metodice, şefi de
compartimente
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Indicatori de
performanţă
Proiectarea
Realizarea
activităţilor
didactice
curriculare şi
extracurriculare
Evaluarea
rezultatelor
învăţării
Managementul
clasei de elevi
Managementul
carierei şi al
dezvoltării
personale

Rezultate
aşteptate

Menţinerea
procentului de
100%
calificative
FB
personalului

Obiective generale

Termen de
realizare

Identificarea nevoilor de dezvoltare
profesională
a
personalului
didactic,
didactic-auxiliar
şi Anual, lunile
nedidactic şi crearea de oportunităţi septembrie şi
de formare continuă
ianuarie

Stadiu de
realizare

În curs de
implementare

Sprijinirea personalului didactic
debutant în vederea adaptării la
cerinţele de calitate ale Şcolii Permanent
Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi

În curs de
implementare

Susţinerea activităţilor de cercetare
ştiinţifică, didactică a specializării
şi promovarea de parteneriate cu Permanent
mediul universitar, ONG-uri, şcoli
din UE, comunitatea locală

În curs de
implementare

Resurse
necesare

Responsabilităţi

Resurse umane,
resurse
materiale,
resurse
informaţionale

Director, CA,
Responsabili
comisii
metodice, şefi de
compartimente,
Responsabil
comisiei de
formare continuă

Nr. direcţiilor de
dezvoltare
profesională

Director,
Responsabili
comisii metodice

Nr. activităţi de
sprijinire

Personal
didactic
debutant
integrat

Director,
Responsabili
comisii metodice

Nr. lucrări
ştiinţifice
publicate

Personal
didactic
specializat

Resurse umane,
resurse
materiale,
resurse
informaţionale
Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale
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Indicatori de
performanţă
Contribuţia la
dezvoltarea
instituţională şi
la promovarea
imaginii unităţii

Rezultate
aşteptate

Nevoi de
dezvoltare
profesională
identificate
Plan anual de
dezvoltare
profesională

OS.5. Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor financiare şi materiale
Obiective generale

Termen de
realizare

Elaborarea bugetului de venituri şi
cheltuieli adecvând obiectivele
strategice ale Şcolii Gimnaziale Permanent
“Otilia Cazimir” Iaşi cu cerinţele
unei bune guvernări financiare
Optimizarea bazei materiale în
corelaţie
cu
cerinţele
de
implementare a unui învăţământ Permanent
modern şi cu cerinţele de
îmbunătăţire a calităţii
Conducerea activităţilor specifice
Compartimentului
FinanciarContabilitate în condiţii de eficienţă Permanent
şi transparenţă

Organizarea activităţilor aferente
achiziţiilor publice în condiţii de
legalitate,
economicitate
şi Permanent
oportunitate

Stadiu de
realizare
În curs de
implementare

Resurse
Indicatori de
Responsabilităţi
necesare
performanţă
Resurse umane,
resurse materiale
Buget de
Director, CA,
şi financiare,
venituri şi
Contabil şef
resurse
cheltuieli
informaţionale

În curs de
implementare

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale

Director, CA,
Contabil şef,
personal didactic

În curs de
implementare

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale

Contabil şef

În curs de
implementare

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale
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Plan de achiziţii
Lista de inventar

Situaţii
financiare

Plan de achiziţii
Contabil şef

Nr. sesiuni de
achiziţie

Rezultate
aşteptate
Buget de
venituri şi
cheltuieli
optimizat
Îmbunătăţirea
dotărilor la
laboratoare:
informatică,
chimie, fizică,
bibliotecă
Elaborarea
corectă şi la
timp a
situaţiilor
financiare
Achiziţii
publice
transparente,
organizate în
condiţii de
legalitate,
economicitate
şi oportunitate

OS.6. Promovarea de relaţii externe bazate pe implicarea unităţii de învăţământ în viaţa comunităţii
Obiective generale

Termen de
realizare

Crearea de oportunităţi pentru
dezvoltarea rolului de partener
Permanent
educativ al părinţilor

Crearea de oportunităţi pentru
dezvoltarea şi implementarea unor Permanent
proiecte educaţionale complexe

Promovarea
imaginii
Şcolii
Gimnaziale “Otilia Cazimir” Iaşi în
comunitatea locală, naţională şi Permanent
internaţională bazată pe principii de
marketing educaţional

Stadiu de
realizare

Resurse
necesare

Responsabilităţi

În curs de
implementare

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse informat

Director,
învăţători,
diriginţi

În curs de
implementare

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale

Director,
învăţători,
diriginţi,
responsabili
comisii metodice

În curs de
implementare

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale
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Director,
învăţători,
diriginţi,
responsabili
comisii metodice

Indicatori de
performanţă
Nr. activităţi
realizate pentru
părinţi

Nr. proiecte
educaţionale

Nr. activităţi
organizate în
comunitatea
locală
Nr. activităţi de
promovare a
imaginii şcolii

Rezultate
aşteptate
Creşterea
implicării
părinţilor în
activitatea
şcolii
Creşterea cu
10% a nr.
proiecte
educaţionale
Vizibilitatea
activităţilor
organizate în
comunitatea
locală
Articole şi
interviuri în
presă
Publicaţii
Vizibilitatea la
nivel naţional
şi internaţional
prin site-ul
şcolii şi site-ul
proiectelor
europene

Obiective generale

Termen de
realizare

Promovarea de parteneriate pe plan
local,
regional,
naţional, Permanent
internaţional

Stadiu de
realizare

În curs de
implementare

Resurse
necesare

Responsabilităţi

Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
resurse
informaţionale

Director,
învăţători,
diriginţi,
responsabili
comisii
metodice,
responsabil
pentru programe
comunitare şi de
integrare
europeană

Indicatori de
performanţă

Rezultate
aşteptate

Nr. parteneriate

Proiecte
educaţionale,
Erasmus,
Statutul de
Şcoală
Euroeană

OS.7. Compatibilizarea sistemului de învăţământ implelentat în şcoală cu cel european
Obiective generale

Termen de
realizare

Corelarea demersurilor unităţii de
învăţământ
cu
politicile Permanent
educaţionale ale Uniunii Europene
Crearea cadrului necesar
implementării unor proiecte în
colaborare cu ţări UE în vederea
diverdificării ofertei de formare a
tinerilor din perspectivă europeană

Permanent

Stadiu de
realizare
În curs de
implementare

În curs de
implementare

Resurse
necesare
Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
informationale
Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
informationale
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Responsabilităţi
Directori,
învăţători,
diriginţi
directori,
responsabil
comisie
programe
comunitare şi de
integrare
europeană

Indicatori de
performanţă
Nr. activităţi
realizate

Nr. de proiecte
implementate

Rezultate
aşteptate
Dezvoltarea, la
elevi, a
valorilor
europene
Creşterea nr. de
proiecte
europene
implementate

Obiective generale

Identificarea unei echipe motivate
şi abilitată în iniţierea proiectelor
europene

Termen de
realizare

la începutul
fiecărui an
şcolar

Stadiu de
realizare

În curs de
implementare

Resurse
necesare
Resurse umane,
resurse materiale
şi financiare,
informationale
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Responsabilităţi

directori, CP,
responsabil
proiecte
europene

Indicatori de
performanţă
nr. membrilor
comisiei pentru
programe
comunitare şi de
integrare
europeană

Rezultate
aşteptate
creşterea nr. de
proiecte
europene
aprobate şi a
activităţilor
specifice
acestora

