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ARGUMENT
Într-o lume în care devine tot mai greu să desprinzi tendinţele şi liniile directoare ale dezvoltării
societăţii omeneşti, întrucât numărul şi complexitatea factorilor ce trebuie luaţi în considerare creşte
dincolo de orice posibilitate de analiză şi prognoză, şcoala rămâne primul ,,pilon” de stabilitate, rămâne
temelia tuturor lucrurilor viitoare.
În perioada următoare, colectivul de cadre didactice și personalul didactic-auxiliar şi nedidactic
din unitatea noastră şi-au propus ca întreaga activitate să fie marcată de competenţă, calitate, seriozitate,
pentru realizarea idealului educaţional care constă „în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a
individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative”.
Liceul Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi promovează cu responsabilitate, prin cadrele
didactice, personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, dar şi prin elevii săi, valori etice şi profesionale:
Responsabilitate morală, socială şi profesională
Integritate morală şi profesională
Respect şi toleranţă
Onestitate şi corectitudine intelectuală
Imparţialitate, independenţă, obiectivitate
Cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ
Autoexigenţă în exercitarea profesiei
Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului şcolii
Implicare în viața comunității și în dezvoltarea societății românești
Principiile care conduc activitatea Liceului Teoretic „Miron Costin” Pașcani în asigurarea
echilibrului în sistemul de invăţământ şi în îndeplinirea rolului de interfaţă cu instituţiile deconcentrate
şi comunitatea locală sunt:
Orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie complexă (formală, nonformală, life long
learning);
Flexibilitate organizaţională şi informaţională în contextul descentralizării sistemului educaţional ;
Acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale şi susţinerea accesului egal la educaţie;
Cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală, comunitate ;
Dezvoltarea profesională continuă, iniţiativa, eficienţa, lucrul în echipă, comunicarea şi
creativitatea sunt caracteristicile definitorii ale activităţii echipei de cadre didactice din unitatea noastră.
Scopul Planului de dezvoltare instituţională este de a asigura un cadru coerent de prognoză a
organizării şi funcţionării eficiente a Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi, prin elaborarea
clară a obiectivelor strategice şi a planului de implementare a acestora.
În contextul modificărilor legislative, Liceul Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud.Iaşi a ales

ca implementare a Planului de dezvoltare instituţională perioada de 4 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, 4 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 4 ani acoperă cel puţin o legislatură a
administraţiei publice locale care susţine din punct de vedere financiar bugetul de venituri şi cheltuieli
ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi, implicit implementarea obiectivelor strategice.
În elaborarea PDI se ţine cont de structura şi conţinutul Planului de dezvoltare instituţională
anterior (2012-2016), 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 2015/ 2016
şi 2016/ 2017 şi planurile operaţionale anuale anterioare.
În anul şcolar 2017/2018 s-a optat pentru revizuirea PDI, pentru a corela obiectivele
strategice ale Liceului Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi cu direcţiile de acţiune ale ISJ, cu
schimbările survenite în reglementările legale din domeniul educaţiei și a dinamicii educaționale dar
şi cu schimbarea echipei manageriale.
Planul de dezvoltare instituţională a fost elaborat de o echipă de lucru coordonată de Director
(Anușca Mihaela), formată din reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie (Dăscălița Elena, Apostol
Adriana, Crăciun Alina) şi Consiliul Reprezentativ al părinţilor ( Atudorei Ionuț) pornind de la analiza
responsabilă a atuurilor şi slăbiciunilor interne, dar şi a oportunităţilor şi ameninţărilor externe. S-au folosit
informații publice de pe site-ul oficial al Primăriei Pașcani.

CONTEXT LEGISLATIV
1. Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
2. Regulamentul de organizare si functionare a unităților de învățământ preuniversitar, anexa la
O.M.E.N.C.Ș nr. 5079 /2016;
3. Ordin 4619 / 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
4. Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
ulterioare;
6. Ordonanța de urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările
ulterioare;
7. ORDIN MENCȘ nr. 4577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016 – 2017;
8. ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a
performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual;
9. OMECTS nr. 4390 / 7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în mediul şcolar;
10. ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469 / 12.06.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare
a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și
orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
11. ORDIN nr. 4576 din 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în
învățământul preuniversitar de stat;
12. ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea și
echivalarea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice
care ocupă funcții de educatori /educatoare, institutori / institutoare, învătători / învățătoare, maistru
instructor, antrenor, în vederea ocupării funcției didactice de profesor pentru învățământul preșcolar,
profesor pentru învățământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile
sportive școlare, palatele și cluburile copiilor;
13. ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de
învățământ preuniversitar;
14. ORDIN nr. 5549 din 6 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și
desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experți în
management educațional;
15. ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar;
16. ORDIN nr. 5552 din 7 octombrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei,

cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753 / 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
național de învățământ;
17. ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar
de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul
I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar;
18. ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea
concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;
19. ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a
personalului din învățământul preuniversitar;
20. ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și
echivalare a creditelor profesionale transferabile;
21. ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
22. ORDIN nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a
unităților care oferă activitate extraşcolară;
23. ORDIN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin
educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă;
24. OMECTS nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu,
respectiv înfiinţarea de grupe /clase în spitale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr. 797,
din 10 noiembrie 2011;
25. ORDIN nr. 6141 din 19 noiembrie 2011 privind aprobarea structurii și a Regulamentului de organizare
și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar;
26. ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității
personalului didactic și didactic auxiliar;
27. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1274 din 29 decembrie 2011 privind metodologia de calcul pentru
determinarea costului standard pe elev/ preşcolar / an şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev / preşcolar pentru anul 2012 privind
finanţarea unităților din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/ preşcolar pentru anul 2012,
aprobate prin hotărâre de Guvern;
28. Instrucțiunea MECTS nr. 6/2011 privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în învăţământul
preuniversitar;
29. Legea nr. 29 / 2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 35 /2007 privin creșterea siguranței în
unitățile de învățământ;

ISTORICUL LICEULUI
Evoluția învățământului pășcănean
După revoluția pașoptistă și unirea celor două principate române de la est și sud de Carpați în secolul
al XIX-lea, statul român începe în forță modernizarea economică și socială prin reforme susținute în toate
domeniile. Din timpul lui Al. I. Cuza datează prima lege destinată învățământului – „Legea organică pentru
instrucția publică în Principatele Unite” din 1864, în care era prevăzută obligativitatea și gratuitatea
învățământului primar.
În Moldova anului 1864 au fost înființate 253 de școli în care frecventau cursurile 61977 elevi, iar
prin eforturile revizorului N. Vicol la 2 decembrie 1864 o asemenea instituție a luat naștere și în satul
Pașcani – Școala de băieți Pașcani. În primăvară anului 1868 a fost creată și Școala de fete, desființată
temporar în 1874.
Dezvoltarea economică a localității a fost puternic potențată de construirea căilor ferate: Roman –
Suceava (Burdujeni) în 1869, Pașcani – Iași în 1870, precum și de ridicarea Atelierului CFR în 1869. La
toate aceste lucrări au fost aduși oameni ca muncitori, maiștri și conducători tehnici de către Societatea
Offenheim, însă au acceptat să rămână în localitate doar dacă li se construiau biserică (mulți erau catolici
polonezi și austrieci) și școli. În 1873 s-a înființat Școala particulară cu limba de predare străină,
transformată la finele secolului al XIX-lea în Școală particulară cu limbă de predare română, până în 1920.
În 1921 unitatea școlară a trecut în subordinea Casei Muncii, cu numele de Școala primară cu drept de
publicitate.
În timp scurt, până la finele secolului al XIX-lea, rețeaua școlară s-a extins, a crescut numărul
elevilor, s-a introdus lucrul manual, iar ministrul Spiru Haret a impus construcția unor localuri de școli
spațioase, care să cuprindă mai multe săli de clasă, atelier, bibliotecă, cantină și internat pentru elevii care
veneau din satele îndepărtate.
În 1883 s-au înființat școlile primare din satele Sodomeni și Gâștești, iar în 1886 Școala primară
mixtă din satul Lunca.
Prin fuzionarea școlilor primare de băieți și fete din sat a luat naștere Școala Mixtă Pașcani (16
martie 1894), sub dirigenția învățătorului Mihai Busuioc, în zona „vatră”.
În 1897 era în funcțiune Azilul confesional mozaic ce deservea însemnata comunitate de evrei, fapt
specific pentru toate orașele și târgurile Moldovei din acea perioadă.
La 1 septembrie 1908 s-a înființat Școala Fântânele – Pașcani, inițial cu sediul într-o casă
particulară, iar din 1928 într-o construcție realizată prin contribuția localnicilor.
După primul război mondial s-a creat și o școală profesională pentru absolvenții claselor primare
pentru a răspunde necesității educării unui personal calificat pentru domeniul transporturilor pe calea ferată.
În 1924 se înființează Școala primară din satul Boșteni.

După cea de-a doua conflagrație mondială se extinde rețeaua școlară prin creșterea numărului de
clase gimnaziale și consolidarea învățământului profesional și liceal. Se înființează Liceul Teoretic de
băieți CFR Pașcani în 1946 (actualul Colegiu Național „Mihail Sadoveanu”), Școala Generală nr. 3 (1965),
Școala primară nr. 4 (1962), Școala Ajutătoare (1973), Școala Generală nr. 5 (1980) și Școala Generală nr.
6 (1981).
Evoluția Liceului Teoretic „Miron Costin” Pașcani, județul Iași
La 1 septembrie 1962 a fost înființată în zona „vale” Școala primară Nr. 4 Pașcani – Gara. Aceasta
a funcționat în perioada 1962-1976 în clădirea Școlii Ajutătoare (strada Gării, nr. 157), fiind singura școală
din această parte a orașului ce pregătea copiii pentru clasele I-IV. Pentru a continua studiile gimnaziale
elevii au fost nevoiți ca timp de 14 ani să frecventeze cursurile școlilor din zona „deal”.
Extinderea zonei de locuit Gara-Pașcani a impus necesitatea construirii unor obiective edilitare cu
funcție școlară, stabilite prin Proiectul nr. 4059/1972: Grupul Școlar CFR Pașcani, Școala cu 16 săli de
clasă, Creșa cu 100 de locuri și Grădinița cu 120 de locuri. La realizarea obiectivului „Școala cu 16 săli de
clasă – zona Gării Pașcani” conform Proiectului nr. 4997/1975 întocmit de Institutul de Cercetare și
Proiectare Iași s-a ținut cont de problemele topografice, astfel că pentru a fi protejată de inundațiile din
zona albiei majore a Siretului studiul geotehnic a condus la sistematizarea verticală a incintei construite
prin înălțarea platformei cu 1,40 m față de cota terenului înconjurător.
Școala cu 16 săli de clasă din zona Gara-Pașcani a fost dată în folosință la 15 septembrie 1976,
preluând denumirea, elevii și cadrele didactice de la fosta Școală primară Nr. 4 Pașcani. Unitatea școlară
situată în partea de nord-est a orașului pe strada Izvoarelor nr. 11 avea o suprafață de 7280 mp și se învecina
în nord cu strada Ceferiștilor, la vest cu Grupul Școlar CFR Pașcani, la sud cu blocul de locuințe A4 și la
est cu strada Izvoarelor. Prin construcție, școala cuprindea următoarele spații:
-

16 săli de clasă

-

3 laboratoare (fizică, biologie și chimie)

-

bibliotecă

-

depozite pentru materiale didactice

-

cancelarie

-

cabinet director

-

secretariat

-

cabinet medical

Pentru a se asigura desfășurarea orelor de practică tehnico-productivă (PTP) cu elevii claselor V-X s-a
dat în folosință Atelierul școală în septembrie 1977, amplasat lângă clădirea principală (Corpul A), conform
Proiectului nr. 5440/1976. În perioada 1976 – 1985, unitatea de învățământ a funcționat sub titulatura de
Școala Nr. 4 cu clasele I-X, asigurând școlarizarea și promovarea a numeroase serii de elevi, 429 de
absolvenți de clasa a VIII-a și 498 de absolvenți cu profilurile mecanic, textil și construcții.

Pe baza propunerilor care aveau în vedere realitatea de la acea dată înaintate către Primăria orașului
Pașcani, Inspectoratul Școlar al Județului Iași și M. E. N., s-a aprobat obiectivul de investiție „Extinderea
Școlii Nr. 4 Pașcani” conform Proiectului nr. 10411/1990, întocmit de ICPROM Iași, realizat în mai multe
etape:
-

extinderea Școlii generale nr. 4 Pașcani cu 11 săli de clasă cu un corp nou de clădire (Corpul B),
dat în funcțiune la 15 septembrie 1994

-

sală de sport (dimensiuni: 9/18 m), dată în uz la 15 septembrie 1996

-

îmbunătățiri: construcția șarpantei, amenajarea unui laborator de informatică, modernizarea fațadei,
realizarea platoului de recreație, a terenurilor sportive și a spațiilor verzi

Prin decizia nr. 59/1994 emisă de Inspectoratul Școlar al Județului Iași, unitatea și-a schimbat numele
în Școala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Pașcani.
Odată cu 1 iulie 2000 s-a înființat Liceul Teoretic cu clasele I-XII „Miron Costin” Pașcani, în baza
ordinului M.E.N. nr. 3587/01.03.2000. Conducerea Inspectoratului Școlar al Județului Iași a hotărât prin
decizia nr. 223/16.06.2000 reorganizarea Școlii cu clasele I-VIII „Miron Costin” Pașcani și înființarea
Liceului Teoretic „Miron Costin” Pașcani, cu clasele I-XII, pentru a se asigura planul de școlarizare adaptat
nevoilor din zona municipiului Pașcani. Această decizie care făcea parte din viziunea de conducere a
directorului în funcție, Paul Nechifor, a fost susținută de argumente precum:
-

resursele umane (școala avea personal didactic calificat, format în majoritate din titulari, cu
preocupări pentru perfecționarea continuă și susținerea gradelor didactice)

-

resursele materiale ale școlii (27 săli de clasă, laboratoare de chimie, informatică, biologie, fizică,
rețea de calculatoare, bibliotecă, sală de sport, bază sportivă)

-

rețeaua liceelor din zona Pașcani era subdimensionată (doar două licee: Liceul Teoretic „Mihail
Sadoveanu” și Grupul Școlar „Unirea”)

RESURSE EXISTENTE
În septembrie 2017 activitatea din liceu se desfăşoară în 2 corpuri de clădire cu: 27 săli de
clasă, 2 laboratoare de informatică cu reţele de c â t e 26 calculatoare conectate la Internet, un
laborator de chimie dotat cu sticlărie, ustensile, reactivi chimici, calculator, videoproiector; un laborator
de biologie, un club de teatru, o sală de sport renovată, o bibliotecă dotată cu 11975 de volume, 7 cabinete
profesori (matematică, om și societate, fizică, chimie, biologie, informatică, arte și sport) .
Există un cabinet de asistenţă psihopedagogică şi un cabinet de logopedie unde elevii beneficiază
de asistenţă de specialitate. Nu există cabinet medical.
Resurse umane
În anul şcolar 2017 - 2018, în urma înscrierii în clasa pregătitoare și a repartiţiei computerizate
pentru admiterea în clasa a IX-a s-au constituit următoarele clase şi efective de elevi:
3 clase pregătitoare cu 84 elevi;
3 clase a V-a cu 90 de elevi;
1 clasa a IX-a, specializarea filologie, intensiv engleză, cu 28 de elevi;
1 clasa a IX-a, specializarea științe sociale, intensiv franceză, cu 28 elevi;
1 clase a IX-a, specializarea matematică-informatică, cu 28 de elevi;
3 clase a IX-a, specializarea ştiinţe ale naturii cu 84 de elevi.
În anul şcolar 2017 - 2018, în liceu sunt 1541 de elevi, cuprinşi în 53 de clase, după cum urmează:
Pregatitoare /
clasa a V-a/
clasa a IX-a
N Total fete
r
elevi
cl
3 81
39
3 102 43
6 174 118

clasa I/
clasa aVI-a/
clasa a X-a
N Total fete
r
elevi
cl
4 97
51
3 105
41
6 178
114

clasa a II-a/
clasa aVII-a/
clasa a XI-a
N Total fete
r
elevi
cl
4 92
37
3 89
47
6 180
109

clasa a III-a /
clasa a VIII-a/
clasa a XII-a
N Total fete
r
elevi
cl
3 77
38
3 90
41
7 203
136

clasa a IV-a

Nr Total fete
cl elevi
3

73

29

Situaţia comparativă a populaţiei şcolare în ultimii șase ani, învăţământ de masă, zi, clasele I-XII
CICLUL
TOTAL
PRIM PRIMA GIMNA GIMNA LICEU LICEU
Anul școlar AR
R
ZIU
Nr.
Nr.
Nr. clase ZIU
Nr. elevi Nr.
Nr.
Nr. clase Nr.
clase elevi
clase elevi
elevi
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

13
13
17
17
17
17
17

338
338
430
423
432
428
420

11
11
11
12
12
12
12

305
305
291
321
315
349
386

19
27
27
28
28
25
25

550
774
777
804
807
736
735

43
51
55
57
57
54
54

1193
1417
1498
1548
1554
1513
1541

Nr clase in ultimii 7 ani școlari
30
25
20
15
10
5
0
2010 2011
PRIMAR
13
GIMNAZIU 11
LICEU 19

2011
2012
13
11
27

2012
2013
17
11
27

2013
2014
17
12
28

2014
2015
17
12
28

2015
2016
17
12
25

2016
2017
17
12
25

Resurse umane
Pentru anul şcolar 2016 - 2017 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi a aprobat pentru liceul nostru,
un număr de 81.9 norme didactic, 8,5 norme didactic auxiliar, 10 norme nedidactic, după cum urmează:
Personal
didactic

Profesor
invatamant
primar
Profesori
TOTAL

Din care ocupate cu personal care are gradul:

Total
posturi/
catedre

Debutant

17

Def.

II

I

Doctor în
ştiinţe

Necalificat

0

0

0

17

0

0

69

7

13

5

41

3

0

86

7

13

5

58

3

0

Personal didactic auxiliar
TIP POST
secretar
administrator financiar
bibliotecar
informatician
laborant

NR
PERSOANE
3
2
1
1
2

Nr norme

NR
PERSOANE
2
5
3

Nr norme

3
2
1
1
1.5

Personal nedidactic
TIP POST
muncitor intretinere
ingrijitoare
paznic

2
5
3

Încadrarea s-a realizat în proporţie de 100% cu personal didactic calificat. Din totalul de 95 de profesori si
învățători, 57 (60.00%) sunt titulari, 31(32.63%) sunt suplinitori calificaţi şi 7 (7.37%) sunt detașați.
Resurse financiare
În anul școlar 2016-2017, 2017—2018,

activitatea financiar-contabilă a Compartimentului

Contabilitate din cadrul Liceului Teoretic ”Miron Costin” Pașcani s-a derulat în conformitate cu
prevederile legale care reglementează această activitate, respectiv: Legea finanțelor publicenr 500/2002,
legea contabilității nr 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr 1917/2005
pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
OMFP nr 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea
și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor
bugetare,

OMFP nr 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale privind exercitarea

controlului financiar preventive, OMFP nr 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea
și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
Situaţiile financiare întocmite se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor din
trezorerie, contul de execuţie bugetară şi anexe, având rolul de a reda o imagine fidelă a modului de
utilizare a resurselor precum şi de a oferi şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de instituţia
noastră.
Veniturile şi cheltuielile aferente acestei perioade au fost înregistrate în contabilitate cronologic şi
sistematic, în conturi analitice şi sintetice, pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare.
Toate operaţiunile contabile au fost supuse controlului financiar preventiv propriu, în conformitate
cu prevederile O.M.F.P. nr. 522/2003 privind aprobarea normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv.

Sursele de finanţare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sunt:
bugetul de stat;
bugetele locale;
venituri extrabugetare;
FINANȚARE BUGETUL DE STAT
=524,100
FINANȚARE CHELTUIELI DE PERSONAL
=4.734.000
FINANȚARE BUGET LOCAL TITLUL BUNURI SI SERVICII =953.000
FINANȚARE BUGET LOCAL BURSE ( ASISTENȚĂ SOCIALĂ) =38.300
VENITURI EXTRA BUGETARE
=35.780

BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN UNITATE, AN ȘCOLAR 2016-2017
BURSE MERIT: 33
BURSE DE BOALǍ: 11
BURSE SOCIALE (VENIT MIC): 8
BANI DE LICEU: 133
BURSE ORFAN: 23
Obiectivele urmărite de şcoala noastră sunt:formarea competenţelor cheie la elevi, pentru a-i ajuta
să fie performanţi şi de succes în societatea cunoaşterii;creşterea calităţii procesului de învăţământ prin
atingerea standardelor educaţionale de către elevi; creşterea numărului de elevi promovaţi comparativ cu
anii şcolari precedenţi.
Informații generale despre elevi
2014-2015
nr
Elevi înscriși la început an
școlar

%

1554

Ramași in înscriși la sfârșit
an școlar

1545

Elevi promovați

1542

Nesc./sit sc neîncheiata

0

Repetenți

3

99.
42
%
99.
23
%
0.0
0%
0.1

2015-2016
din care
rromi
nr
%
0.45
7
%

nr

%

15
13
15
13
15
12
0
2

100
.00
%
99.
93
%
0.0
0%
0.1

2016-2017
din care
rromi
nr
nr %
0.4 154
6
0% 1

%

din care
rromi
nr %
8

153
0

6

152
4

5

5

1

9%
Frecvena la ore

90%

Note scăzute la purtare

88

Veniți

31

Plecați

17

Alte situații

18

Elevi in situația de abandon
școlar

5

3%
87%

5.6
6%
1.9
9%
1.0
9%
1.1
6%
0.3
2%

39
25
11
11
2

2.5
8%
1.6
5%
0.7
3%
0.7
3%
0.1
3%

23
21
12

2

1

Abandonul şcolar reprezintă un fenomen care persistă datorită acţiunii conjugate a unor cauze
predispozante, favorizante şi declanşatoare, de natură:
-

economico-financiară: lipsa sau nivelul foarte scăzut al veniturilor constante în cadrul familiilor
cu mulţi copii (părinţi fără ocupaţie, şomeri, beneficiari ai venitului minim garantat, familii
monoparentale etc.);

-

socio-culturală: modul de interpretare şi aplicare a unor modele culturale şi comportamentale facil
asimilate (tradiţiile rromilor, modelul grupurilor delincvente, modelul „vedetă", modelul
„emigratului cu bani şi maşină de lux", căsătoria la eleve), plasarea responsabilităţii educaţiei şi
îngrijirii copilului la alte persoane decât părinţii, în diverse situaţii (părinţi plecaţi în străinătate,
divorţul părinţilor sau dezorganizarea familiei, părinţi cu un nivel socio-economic ridicat şi cu un
program foarte încărcat etc.);

-

psiho-pedagogică: lipsa motivaţiei pentru învăţare, lipsa stimulării, încurajării şi susţinerii de către
adulţi (membri ai familiei, cadre didactice), erori şi carenţe în educaţia formală şi informală a
elevului, în mediul familial şi/sau şcolar, controlul inadecvat (exagerat sau foarte redus) din partea
familiei asupra copilului, depăşirea vârstei specifice nivelului de clasă şi inadaptarea la grupul
şcolar;

-

medicală: boli sau malformaţii anatomo-funcţionale grave;

Promovabilitate pe clase la examenul de Bacalaureat 2017
XII-a G

100%

XII-a F

100%

XII-a E

100%

XII-a D

92.59%

XII-a C

7.41%

96.55%

XII-a B

3.45%

85.19%

14.81%

XII-a A

92.86%
75%

80%

PROMOVATI

NEPROMOVATI

7.14%

85%

TOTAL
INSCRISI
NEPREZENTATI
PREZENTATI
ELIMINATI
PROMOVATI
NEPROMOVATI

90%

197
1
196
0
187
9

95%

100%

0.51%
99.49%
0.00%
95.41%
4.59%

Situație comparativă privind promovabilitatea la examenul de Bacalaureat din ultimii patru ani (%)

Anul
scolar
BAC
2014
BAC
2015
BAC
2016
BAC
2017

Transe medii
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 promovabilitate
26.6

30.5

19.8

5.6

82.49

26.4

20.5

19.2

18.0

84.10

24.2

27.5

24.2

10.1

85.96

19.49

24.10

32.31

19.49

95.38

Proveniența elevilor de liceu de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani în anul școlar 2017-2018

UAT/Nr. elevi
Pașcani
Tătăruși
Ciohorăni
Stolniceni-Prăjescu
Mogoșești-Siret
Todirești
Valea Seacă
Costești
Hărmănești
Miroslovești
Lespezi
Cristești
Hălăucești
Moțca
Sirețel
Vânători
Ruginoasa
Mircești
Dolhasca
R. Moldova

Clasa a
IX-a A
30
6
1
1
2
1
4
3
1
1
2
1
2
1
2
1
1

Clasa a
IX-a B
30
14
2

Clasa a
IX-a C
29
11

Clasa a
IX-a D
29
14

Clasa a Clasa a
IX-a E
IX-a F
28
31
10
19
5

1
1

1

1
5

1

4

1
3

3
1

3

1
2
1
2

1
3
1

2

2

2

2

1
1
2

3
1
1
4
1
1

4
2
3
1

3

Total
177
74
8
1
6
7
8
14
1
2
4
8
7
1
6
8
12
5
1
1
3

UAT/Nr. elevi
Pașcani
Valea Seacă
Lespezi
Vânători
Heleșteni
Sirețel
Tătăruși
Stolniceni-Prăjescu
Hălăucești
Bălțați
Todirești
Moțca
Mogoșești-Siret
Miroslovești
Cristești
Hărmănești
Ruginoasa
Ciohorăni
R. Moldova

UAT/Nr. elevi
Pașcani
Todirești
Stolniceni-Prăjescu
Moțca
Vânători
Mogoșești-Siret
Lespezi
Ruginoasa
Cristești
Sirețel
Valea Seacă
Cotnari
Tătăruși
Mircești
Hărmănești
Costești
Miroslovești
Heleșteni
R. Moldova

UAT/Nr. elevi
Pașcani
Moțca

Clasa a
X-a A
31
12
3

Clasa a
X-a B
30
11
2
3

2

3
2

2

1
1
4

Clasa a
X-a C
28
14
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2

2
1
1

Clasa a
X-a E
30
22
2
2

Clasa a
X-a F
24
6
3
3

1

1
1

1
4
1

3
4
2
1
1

3
3

Clasa a
X-a D
28
12
2
2

1
2
1

3
1
1

1
1
1

Clasa a
XI-a E
30
19
1

Clasa a
XI-a F
31
17
1
3

1
Clasa a
XI-a A
30
9
3
1
3
2
2
3
1
3
1
1

Clasa a
XI-a B
28
11
1
1
5
1
1
2

Clasa a
XI-a C
28
13
3
1

1

1

7
2

Clasa a
XI-a D
27
7
1
1

2
3

1
1
2
2

6

2
1
1
4

3

2

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
2

1
Clasa a
XII-a A
30
11
4

1
Clasa a
XII-a B
29
10
2

Clasa a
XII-a C
26
6
2

Clasa a
XII-a D
30
11
2

Clasa a
XII-a E
30
24

Clasa a
XII-a F
31
17
1

Total
171
77
14
11
5
2
4
14
4
1
1
2
10
6
3
6
3
6
1
1
Total
174
76
10
7
9
4
9
18
3
10
7
6
1
3
1
2
1
2
3
2
Total
176
79
11

Vânători
Lespezi
Al. I. Cuza
Miroslovești
Tătăruși
Ruginoasa
Cristești
Todirești
Ciohorăni
Sirețel
Hărmănești
Heleșteni
Valea Seacă
Mogoșești-Siret
Stolniceni-Prăjescu
Hălăucești
Cotnari
R. Moldova

UAT/Nr. elevi
Pașcani
Lespezi
Moțca
Todirești
Valea Seacă
Stolniceni-Prăjescu
Mogoșești-Siret
Tătăruși
Sirețel
Vânători
Miroslovești
Heleșteni
Ruginoasa
Hărmănești
Ciohorăni
Cristești
Costești
Mircești
Hălăucești
Bălțați
Cotnari
Al. I. Cuza
Dolhasca
R. Moldova

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

3
2

4

3
1
2

2
3
2
1

1
3

2
2

2
1

1

1
2

1
1

2

3

2

1
1

1

5
1

1
2
3

1

2
1
1

1
1
Clasele a
IX-a
177
74
8
6
8
14
6
7
8
8
12
4
5
2
1
7
1
1
1

1
3

2
1

1
Clasele a
X-a
171
77
11
10
2
14
4
6
14
4
5
3
2
6
3
1
6

Clasele a
XI-a
174
76
18
9
10
6
7
9
3
7
4
2
3
3
2
10
1
1

1
1

1

Clasele a
XII-a
176
79
9
11
7
7
7
5
3
5
4
10
1
6
3
2
11

1
1

2
1

2

2

Total
698
306
46
36
27
41
24
27
28
24
25
19
6
20
10
4
34
2
2
3
1
3
1
1
8

4
9
1
10
3
6
11
7
2
5
3
1
7
5
7
1
2
2

Proveniența elevilor de gimnaziu de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani

UAT/Nr. elevi
Pașcani
Tg. Frumos
Ruginoasa
Lespezi
Sirețel
Valea Seacă
Todirești

UAT/Nr. elevi
Pașcani
StolniceniPrăjescu
Vânători
Valea Seacă
Hălăucești
Moțca
Cristești
Lespezi

UAT/Nr. elevi
Pașcani
StolniceniPrăjescu
Lespezi
Valea Seacă
Hărmănești
Sirețel

UAT/Nr. elevi
Pașcani
Valea Seacă
Ruginoasa
Lespezi
Sirețel
Vânători
Hărmănești
StolniceniPrăjescu
Tătăruși
Miroslovești

Clasa a V-a A
30
29
1

Clasa a V-a B
25
23
1
1

Clasa a VI-a A
35
30
2

Clasa a VI-a B
33
31
1

1
1
1

1

Clasa a V-a C
25
20

1
1
1
2
Clasa a VI-a C
36
33

Total
80
72
1
1
2
1
1
2
Total
104
94
3

1
1
1

1
2
1
1
1
1

102
85
3

Clasa a VII-a A
34
27
1

Clasa a VII-a B
33
30

Clasa a VII-a C
35
28
2

4
1
1

1
2

2
1
2

Clasa a VIII-a A Clasa a VIII-a B Clasa a VIII-a C
30
28
31
24
23
24
1
2
2
3
2
1
1
1
1
2
1
1

7
4
1
2
Total
89
71
5
3
2
1
2
1
2
1
1

Clasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

80

104

72
1
1
2
1
1
2

94

UAT/Nr.
elevi
Pașcani
Tg. Frumos
Ruginoasa
Lespezi
Sirețel
Valea Seacă
Todirești
StolniceniPrăjescu
Vânători
Hălăucești
Moțca
Cristești
Hărmănești
Tătăruși
Miroslovești

Total

102

Clasa a VIIIa
89

85

71

2

7
2
4

3
2
1
5

3

3

2

322
1
4
12
4
12
2
8

1

1
1
1
1

2

1

375

3
1
1
1
2
1
1

1
1
1

Principala concluzie: în comparație cu anul școlar 2012-2013 când ponderea celor din municipiul
Pașcani era de cca. 23%, în anul școlar 2017-2018 aceasta a crescut la 43,83%, aproape o dublare, ceea
ce arată că Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani a devenit atractiv inclusiv pentru elevii din zona
„deal”, arie tradițională de recrutare a elevilor pentru Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani,
fapt care se observă într-o măsură mai mică și pentru elevii de la gimnaziu deoarece pe acest sector
realizarea claselor se face preponderent prin păstrarea colectivelor existente în clasele pimare.
PERFORMANȚE ELEVI
Pe parcursul anului școlar 2016-2017, elevii Liceului Teoretic “Miron Costin” Pașcani au
participat la un număr important de concursuri școlare, obținând un număr mare de premii. Majoritatea
cadrelor didactice s-au implicat în pregătirea și îndrumarea elevilor către obținerea unor rezultate foarte
bune la concursurile și olimpiadele școlare.
Concursuri școlare
Număr

total

premii

obținute :

246,

87 premii II, 85 premii III, 69 mentiuni, 2 premii speciale

Diploma Arhimede
Diploma Copernic
Diploma Jules Verne

1
2
4

din

care

-88

premii

I,

Diploma Newton
Diploma PROCOPIU

4
2

Olimpiade școlare
Număr total premii obținute : 77, din care -15 premii I
-18 premii II
-17 premii III
-26 mentiuni
-1 premiu special
Elevii liceului participă la numeroase activități și concursuri școlare și extrașcolare, locale,
județene, naționale obținând premii însemnate.
N. Crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Obiectul
Scolar
Limba Engleza
Limba Engleza
Limba Engleza
Limba Engleza
Limba Engleza
Religie
Religie
Religie
Religie
Religie
Religie
Religie
Biologie
Biologie
Biologie
Biologie
Muzica
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba

Faza
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana

Premiul
I
II
III
Mentiune
Mentiune
Mentiune
Mentiune
II
II
III
Mentiune
Mentiune
II
Mentiune
Mentiune
Mentiune
III

Nume si prenume elev
Moglan Eliza
Balint David
Gherman Alexandru
Damian Patricia
Petrescu George
Andrei Cristina
Ghervase Cristian
Ghiorghiu Vasile
Moglan Cosmina
Ghiorghiu Teodor
Iacoboaia Monica
Taraboi Georgiana
Haratu Codrin
Costan Tudor
Lupu Paula
Grosu Elena
Corul "Raza de Soare"

Clasa
VII
VII
VII
VII
VIII
XI
X
XI
VII
VII
IX
IX
XI
IX
X
X

Profesor Coordonator
Prodan Geanina
Prodan Geanina
Prodan Geanina
Prodan Geanina
Marcu Popa Adina Delia
Popa Irina
Pirlea Elena
Ghiorghiu Monica
Ghiorghiu Monica
Ghiorghiu Monica
Ghiorghiu Monica
Ghiorghiu Monica
Doroftei Cristina
Doroftei Cristina
Doroftei Cristina
Doroftei Cristina
Paval Cristina

Judeteana

Mentiune

Buha Maria Isabela

V

Albu Emilia

Judeteana

Mentiune

Toma Ioana Adriana

V

Ungureanu Maria

Judeteana

Mentiune

Vasluianu Sabina

VI

Baciu Simona

Judeteana

III

Costan Mara

VII

Baciu Simona

Judeteana

Mentiune

Gherman Alexandru

VII

Baciu Simona

Judeteana
Judeteana

Mentiune
III

Oatu Alexia Miruna
Boghean Andreea

VII
VIII

Baciu Simona
Albu Emilia

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Limba
Romana
Stiinte Socio
Umane
Limba Engleza
Limba
Franceza
Limba
Franceza
Limba
Franceza
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale

58
59
60
61

Arte Vizuale
Arte Vizuale
Arte Vizuale
Religie

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Bianca
Judeteana

Mentiune

Harasim Maria Malina

VIII

Albu Emilia

Judeteana

Mentiune

Florea Iulia Elena

VIII

Albu Emilia

Judeteana

III

Hobinca Flavian

IX

Baciu Simona

Judeteana

Mentiune

Duca Alina

IX

Baciu Simona

Judeteana

III

Jitniuc Delia Andreea

X

Albu Emilia

Judeteana

III

Lupu Elena Beatrice

X

Ungureanu Maria

Judeteana

Mentiune

Lipovanu Maria

X

Albu Emilia

Judeteana

Mentiune

X

Albu Emilia

Judeteana
Judeteana

I
Mentiune

Mihalache Diana
Botezatu Mihnea
Nicolaie
Tesu Georgiana

XI
XI

Ilade Felix
Vieru Irina

Judeteana

I

X

Loghin Alice

Judeteana

III

Haratu Mihnea
Badarau Catalina
Florentina

IX

Pirlog Ionela

Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana

Mentiune
II
III
II
I
I
III
I
I
Mentiune
III
II
I
III
III
Mentiune
II
I
I
II
III

X
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
IX
X
X
X
X
X

Pirlog Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela

Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana

II
II
III
Mentiune

Baiceanu Eduard Lucian
Vasile Mihai
Nita Melisa Maria
Huci Rares
Rosu Bianca
Gheorghica Elena
Florea Daria Stefania
Cozma Stefan
Sabina Vasluianu
Olteanu Delia
Atudorei Stefania
Pavel Denisa
Balan Cosmina
Panainte Alexandra
Huminiuc Simina
Moglan Cosmina
Ghioc Diana
Mihalache Diana
Judele Madalina
Casian Delia
Paduraru Ioana
Podeanu Beatrice
Georgiana
Puiu Ioana
Cucos Alina Andreea
Dolhascu Mihaela

XI
XI
XI
IV

Luca Ionela
Luca Ionela
Luca Ionela
Popa Irina

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Religie
Religie
Limba Engleza
Limba Engleza
Educatie
Tehnologica
Educatie
Tehnologica
Limba
Franceza
limba franceza
Matematica

71 Istorie
72 Istorie
Limba
73 Romana
Limba
74 Romana
Limba
75 Romana
Limba
76 Romana
Limba
77 Romana
Limba
78 Romana
Limba
79 Romana
80 Fizica
81 fizica

Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana

III
Mentiune
Mentiune
Mentiune

Apostol Daria
Grigoroaea Daria
Ivan Alin Constantin
Grigore Maria

VI
IV
XI
X

Ghiorghiu Monica
Ghiorghiu Monica
Marinescu Ramona
Paval Vlad

Judeteana

II

Vasluianu Sabina

VI

Lipovanu Elena Marinela

Judeteana

III

Ghiorghiu Teodor

VII

Judeteana
Judeteana
Judeteana
Judeteana

Mentiune
III
Mentiune
Mentiune

VII
XII
VIII
XI

Judeteana
Judeteana

Mentiune
Mentiune

Costan Mara
Negru Zinaida
Harasim Maria Malina
Botezatu Mihnea
Nicolaie
Vasile Andreea Mihaela
Tesu Georgiana

Lipovanu Elena Marinela
Hritcu Mesenschi
Gabriela
Dascalita Elena
Anusca Mihaela

XII
XI

Oatu Mircea
Oatu Irina
Haratu Ionut

Judeteana

Mentiune

Haratu Codrin

XI

Haratu Ionut

Judeteana

Mentiune

Grosu Elena

X

Ungureanu Maria

Judeteana

Mentiune

Iacoboaia Monica

IX

Baciu Simona

Judeteana

Mentiune

Costan Mara

VII

Baciu Simona

Judeteana

Mentiune

Balan Andreea

VII

Ungureanu Maria

Judeteana
Judeteana
Judeteana

III
III
Mentiune

Vasluianu Sabina
Tcaci Alexandru
Buzatu Stefan

VI
VI
VII

Dirlea Teofana
Buchila Daniela
Buchila Daniela

Se constată o creștere importantă a premiilor obținute de elevi la olimpiadele școlare de
specialitate, în comparație cu anul școlar 2015-2016, 2016-2017 acest lucru demonstrând o creștere
calitativă a activității didactice în cadrul Liceului Teoretic “Miron Costin” Pașcani.
Calitatea activităţilor instructiv-educative desfăşurate a fost evidenţiată de-a lungul anilor cu
ocazia: inspecţiilor curente, inspecţiilor pentru acordarea definitivatului şi a gradelor didactice, activităţilor
metodice pe discipline de învăţământ, participări la etapele judeţene şi naţionale a concursurilor şcolare
pe discipline de învăţământ, "Zilele şcolii ", schimburi de experienţă etc.
Relaţiile între cadre didactice, cadre didactice-personal auxiliar, cadre didactice - personal
nedidactic, conducere - personalul şcolii sunt de respect şi stimă, de ajutor, se bazează pe o
comunicare cât mai deschisă.

COMUNITATEA LOCALĂ
Prezentarea priorităţilor şi obiectivelor la nivel local/ regional/ naţional
Programul de guvernare 2016 – 2020 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 și va fi susținut de o strategie natională de dezvoltare pe termen mediu și 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. Se 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.
POTENȚIALUL DEMOGRAFIC AL MUNICIPIULUI PAȘCANI
Municipiul Pașcani, al doilea ca mărime din județ, după municipiul Iași, este situat în partea
de nord-est a României, în vestul județului Iași (47º15’ latitudine nordică și 26º44’ longitudine estică).
Municipiul are în componență orașul Pașcani și 5 suburbii (Blăgești, Boșteni, Gâștești, Lunca Pașcani și
Sodomeni) și se învecinează cu următoarele comune: Valea Seacă și Lespezi (la nord), StolniceniPrăjescu (la sud), Ruginoasa, Hărmănești și Vânători (la est), Moțca, Miroslovești (la vest), StolniceniPrăjescu (la sud).
În conformitate cu Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) – Secțiunea a IV-a –

Rețeaua de localități, municipiul Pașcani este o localitate de rang II, municipiu de importanță
interjudețeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități. În perioada 2007- 2013, municipiul Pașcani
a fost încadrat la categoria centre urbane, reprezentate de orașe/municipii cu peste 10.000 de locuitori,
altele decât polii de creștere și polii de dezvoltare urbană, iar în propunerea MDRAP pentru perioada
2014 – 2020, se încadrează la categoria poli urbani/centre urbane, subregionali, cu potențial de zone
urbane funcționale. Municipiul Pașcani este centrul polarizator al părții de est a județului Iași, cu o
populație totală de circa 130.000 de locuitori (aproape 20% din populația județului), însă influența se
resimte și în județele învecinate (Neamț și Suceava), mai ales prin statutul de nod de comunicații de primă
importanță. La nivelul acestui areal există potențial pentru înființarea unei zone urbane funcționale în
jurul municipiului Pașcani, după cum indică și noua Strategie de Dezvoltare Teritorială a României.
Rezultatele finale ale Recensământului General al Populaţiei din anul 2011 indică o
populaţie stabilă a municipiului Pașcani de 33.745 de locuitori, respectiv 4,4% din populaţia judeţului
Iași. Municipiul Pașcani este, din punct de vedere demografic, al doilea centru urban din judeţ, fiind
depășit doar de municipiul Iași, reședință de județ (care este însă de circa 9 ori mai populat), ocupând
locul 10 în topul orașelor din Regiunea Nord-Est.
Din totalul locuitorilor, 75% locuiesc în orașul Pașcani, iar restul de 25% în cele 5 suburbii,
cei mai mulți în Gâștești și Lunca. În comparație cu anul 2002, se observă că populația a scăzut mai
rapid în nucleul urban în comparație cu suburbiile (excepție face localitatea Sodomeni), deoarece
dispun de terenuri mai multe și mai ieftine pentru construcția de locuințe și pentru practicarea
agriculturii, ceea ce a atras locuitorii din Pașcani.
Volumul și evoluția populației pe localități componente, în perioada 2002-2011
Localitatea

Populația stabilă (RGPL
2011)

Dinamica populației (%,
2011 vs 2002)

Pașcani
Blăgești
Boșteni
Gâștești
Lunca
Sodomeni
TOTAL

25.231
1.275
1.386
2.472
2.333
1.048
33.745

-22,2
-10,8
+10,6
-16,2
-8,9
-27,7
-19,8
Sursa: Institutul Național de Statistică

Din punct de vedere al structurii pe sexe, 16.670 locuitori erau de sex masculin (49,4%) iar 17.075
locuitori erau de sex feminin (50,6%). Ponderea populaţiei feminine este similară cu cea de la nivel
județean, dar mai scăzută decât cea înregistrată la nivel regional sau național, cu precădere pe fondul
migrației externe a numărului mai mare de femei, dar și a supranatalității masculine.

Dinamica populației municipiului Pașcani, în perioada 1930-2011

Locuito
Sursa: Institutul Național de Statistică

Scăderea mai rapidă a populației municipiului Pașcani în comparație cu alte localități
din județ și din țară poate fi pusă pe seama mai multor factori:
- amploarea mai mare a fenomenului migrației externe a forței de muncă locale, cu
precădere a celei tinere și calificate. Principalele destinații externe vizate de locuitorii
municipiului sunt Italia, Spania, Franța și Marea Britanie;
- apariția unui fenomen de migrație urban – rural (remigrație), mulți pășcăneni născuți
în localitățile rurale preferând să se întoarcă în localitățile de proveniență, unde costul vieții
este mai redus și unde pot practica diferite activități complementare (de ex. agricultura
de subzistență în cadrul propriei gospodării), mai ales după pensionare sau pierderea locului de
muncă;
- proximitatea față de municipiul Iași, care atrage un număr mare de forță de muncă
locală, cu precădere tineri care doresc să urmeze studii superioare sau caută un loc de muncă
mai bine remunerat.
Structura pe grupe de vârstă de la Recensământul General al Populației din 2011 indică
o pondere tot mai scăzută a populației tinere (0 - 14 ani), care la nivelul municipiului Pașcani
peprezenta doar 16,1%. Această pondere, în scădere față de recensămintele anterioare, este chiar
mai scăzută decât cea a populației tinere de la nivelul județului Iași (18,9%) și a Regiunii
Nord-Est (18,6%), fiind similară cu cea înregistrată la nivelul întregii țări (15,9%). Acest fapt
este explicabil prin natalitatea tot mai scăzută și prin prezența unei populații adulte mai
numeroase, ca urmare a generațiilor născute în perioada comunistă.

Astfel se constată ponderea foarte ridicată (65,5%) a populației adulte (15 - 59 ani), ceea
ce indică prezența unei importante forțe de muncă la nivelul municipiului Pașcani. Valoarea
este chiar mai ridicată decât cea de la nivelul județului Iași (61,6%), a Regiunii Nord-Est
(59,2%) și de la nivelul României (61,8%). Această stare de fapt se datorează fluxurilor de forță
de muncă atrase de municipiu din zona rurală, precum și ratei ridicate a natalității din perioada
comunistă, ceea ce explică mai ales ponderea foarte ridicată a persoanelor cu vârsta de 40 59 de ani.
Pe de altă parte, populația vârstnică (de 60 ani și peste) reprezintă 18,4%, o valoare
în creștere constantă de la un recensământ la altul (de ex., în anul 2002, procentul vârstnicilor
era de doar 11,5%), reflectând accelerarea procesului de îmbătrânire demografică. Valoarea este
mai scăzută în comparație cu cea de la nivel județean (19,5%), regional (22,2%) sau național
(22,3%). Tendința de creștere se va menține cu siguranță și în viitor, pe măsură ce generațiile
numeroase născute în perioada comunistă vor intra în această categorie de vârstă. Astfel, la nivelul
anului 2020, se prognozează un procent al vârstnicilor de peste 25% din populația stabilă.
La recensământul din 2011, procentul populației de etnie română a fost de 91,1%,
însă ponderea reală a românilor este în realitate de peste 95%, în condițiile în care pentru mai
mult de 7% din populația stabilă a municipiului, această informație nu este cunoscută (pentru că
respectivele persoane nu au fost găsite la reședință). Al doilea grup etnic ca importanță este
cel al romilor, care reprezintă oficial 1,5% din populația totală, însă al căror număr este probabil
mai ridicat decât cifrele oficiale, mulți dintre aceștia declarându‐se români la recensământ.
Structura confesională este mai diversificată, dar și în acest caz datele sunt doar
parțiale, întrucât pentru 7,3% din populație, apartenența confesională este nedisponibilă. Chiar
și așa, populația de confesiune ortodoxă este evident majoritară, cu 87,5%.
Următoarele trei confesiuni sunt cea romano-catolică (2,4%), cea creștină după
Evanghelie (0,9%), cea penticostală (0,8%) și creștină de rit vechi (0,4%), în timp ce numărul
persoanelor care s-au declarat de altă confesiune decât cele deja menționate (baptistă,
adventistă de ziua a 7-a, musulmană, Martorii lui Iehova, etc.) sau atei este foarte redus.
În ceea ce privește mișcarea naturală a populației, se constată că natalitatea la
nivelul municipiului Pașcani se menține la cote scăzute în perioada 2007 - 2013, tendința fiind
una descrescătoare. Nivelul maxim al intervalului a fost atins în anul 2008 (10,4‰), iar cel
minim în 2011 (8‰), sub valorile de la nivel național, regional și județean (care au fost cu 1- 2‰
mai ridcate în fiecare an de referință). În anul 2013, rata natalității a crescut la 8,9‰, însă trebuie
menționat că doar 84% dintre copiii născuți au reședința obișnuită în municipiu. Valorile

foarte mici ale ratei natalității sunt deosebit de îngrijorătoare, având în vedere și ponderea
oricum scăzută a populației tinere din municipiu și îmbătrânirea demografică accelerată. Mai
ales după 2008, o explicație ar fi criza economică prelungită, care afectează și bugetele familiilor
tinere.
Rata natalității în municipiul Pașcani, în județul Iași, regiunea Nord-Est și România (2007-2013)
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Județul Iași

Municipiul

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
( date preluate din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI PAȘCANI
PENTRU PERIOADA 2014 – 2020)

MEDIUL ECONOMIC
În mod tradițional, locuitorii de pe Valea Siretului s-au ocupat cu practicarea culturii plantelor
și creșterea animalelor, la care se adaugă eventual exploatarea și prelucrarea lemnului din pădurile
din zonă. Amplasarea municipiului la întretăierea unor drumuri importante care străbăteau regiunea
istorică a Moldovei au transformat Pașcaniul, cu precădere în a doua jumătate a Evului Mediu într-un
important târg, acesta având dreptul de a ține periodic iarmaroc. Din 1831 municipiul Pașcani a avut
drept de târg, iar în 1842 primeşte statutul de târg al Moldovei.
Către sfâșitul secolului al XX-lea Municipiul Pașcani cunoaște o dezvoltare economică
importantă, odată cu construcția rețelei de cale ferată, devenind unul dintre principalele noduri
feroviare ale Moldovei. Compania națională de căi ferate construiește aici ateliere pentru repararea
materialului rulant (1869), activitate care a dominat peste un secol economia locală și care se păstrează
până astăzi.
O altă etapă care a marcat decisiv economia locală este perioada comunistă (1945-1989),
când au fost înființate la Pașcani numeroase întreprinderi industriale, din diferite ramuri: industria
construcțiilor de mașini (material rulant, scule și accesorii speciale, traductoare și regulatoare directe),
alimentară și a băuturilor (zahăr, panificație, brânzeturi), mobilei, textilelor și confecțiilor (țesături de

in și cânepă, tricotaje, perdele, tricoturi), mai multe ferme agro-zootehnice de stat, peste 100 de unități
comerciale, un hotel, etc. La finele anilor 90 în aceste întreprinderi lucrau peste 25.000 de salariați, atât
din municipiu, cât și din comunele învecinate.
După 1990, pe fondul trecerii de la economia de tip centralizat la cea de piață, precum și a
numeroșilor factori macroeconomici (liberalizarea prețurilor la energie, la materii prime, gradul redus
de tehnologizare, desființarea CAER, concurența produselor vest-europene și asiatice, etc.), cele mai
multe dintre aceste întreprinderi s-au desființat (de ex. Fabrica de Zahăr), s-au reprofilat sau și-au
redus semnificativ activitatea și numărul de salariați, adaptându-se la noul context economic (de ex.
REMARUL, SCUDAS, RETROM, SIRETUL, etc.). Efectul cel mai important al acestui proces de
restructurare a fost dispariția a peste 20.000 de locuri de muncă, în perioada postdecembristă. Acest
important recul economic nu a fost decât în mică măsură compensat de instalarea unor investitori
autohtoni și străini, care au preluat și dezvoltat, în general, activele unora dintre întreprinderile
comuniste din municipiu. Spre deosebire de alte municipii și orașe din România, cei mai mulți
investitori sunt români, aceștia fiind activi în industria alimentară, textilă, a materialului rulant, etc., în
timp ce prezența investitorilor străini este nesemnificativă (supermarket-uri și diverse rețele
comerciale, industria alimentară, industria textilă).
În prezent, principalele activităţi economice sunt industria textilă, industria alimentară,
industria construcțiilor de mașini, comerțul, transporturile și serviciile pentru populație

MEDIUL SOCIO – CULTURAL
Primul eveniment major care a contribuit la creşterea gradului de cultură şi civilizaţie a
oraşului a fost construirea de către localnici a Clubului „Unirea” cu sală pentru concerte, teatru şi mai
apoi cinematograf, în 1873. În cadrul aceluiaşi club s-a înfiinţat şi o sală de lectură la finele anului
1896. Tot în 1873 s-a construit şi o „Sala de Tir”, în care se exersa tragerile, erau două popicării şi un
teren de tenis. Tot aici se jucau piese de teatru în limbile polonă, germană şi română. Această sala, din
păcate, a fost distrusă în timpul bombardamentelor din 1944.
Un alt loc în Paşcanii sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în care
localnicii se puteau întâlni pentru a-şi petrece timpul în compania teatrului şi a muzicii, pentru a
asculta conferinţe sau pentru a împrumuta cărţi de la sala de lectură, a fost Clubul „Unirea” C.F.R..
În anul 1950, s-a înfiinţat Biblioteca orăşenească, funcţionând iniţial în localul Casei de
Cultură „Mihail Sadoveanu”; dispunea atunci de 3.500 volume. Din 1960 e instalată într- un local
propriu, cu dotări specifice unei biblioteci publice. În prezent numără 110 mii volume şi îi trec anual
pragul 40 de mii de cititori.
Primul cinematograf din Paşcani a fost inaugurat „în deal”, proprietar fiind Gh. Cristea;
ulterior, tot în parte de sus a oraşului, funcţiona „Cinematograful Stern”. La Clubul „Unirea” se succedau
proiecţii cu săli pline în toate cele şapte zile ale săptămânii. Până în anul 1992 au fost proiectate filme,
câte 2 – 3 săptămânal, în satele din apropiere. Din anul 1992 la Clubul „Unirea” s-a întrerupt activitatea

cinematografică. A rămas cinematograful de la Casa de Cultură, care, din 1996 a programat filme
doar sâmbăta şi duminica. În prezent la Paşcani nu mai funcţionează nici un cinematograf.
La Paşcani, Casa de Cultură a luat fiinţă în anul 1949. La început a funcţionat într-o încăpere
improvizată din parcul oraşului, apoi într-un spaţiu de lângă vechea poştă; activităţile se rezumau la
momente de divertisment, la improvizaţii, condiţiile materiale fiind precare. Actuala clădire a Casei
de Cultură a fost inaugurată în anul 1960, când Ministerul de resort a aprobat, în cadrul unui
proiect de construcţie cu caracter naţional, construcţia a patru astfel de edificii. Activitatea Casei de
Cultură Municipale „M. Sadoveanu” este susţinută prin cercuri culturale, cursuri, precum şi prin
Ansamblul folcloric „Rapsozii Siretului”, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Rudi Nesvadba”, Trupa de
dans de societate „Dream Dance”. Casa de Cultură are colaborări cu Teatrul Naţional „Vasile
Alecsandri” Iaşi, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, Teatrul „George Bacovia” Bacău, Filarmonica
din Botoşani şi Filarmonica din Iaşi şi cu Muzeul Literaturii Române din Iaşi.
Muzeul Municipal Paşcani a fost înfiinţat în decembrie 1997 şi îşi desfăşoară activitatea în
cadrul Casei de Cultură „M. Sadoveanu” şi Palatului Copiilor „Iordache Cantacuzino”. Muzeul
deţine un număr de 375 exponate şi este organizat în trei secţii: istorie, etnografie şi religie. Încă de
la începutul anului 1998, Muzeul Municipal Paşcani s-a aflat în strânsă colaborare cu Complexul Muzeal
Moldova Iaşi.
Situația în ceea ce privește numărul unităților de învățământ din municipiu se prezintă astfel:
2 Colegii: Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” Pașcani, Colegiul Tehnic de Căi Ferate
“Unirea” Pașcani ;
3 Licee: - un liceu teoretic, Liceul Teoretic “Miron Costin” Pașcani,
două licee tehnologice, Liceul Tehnologic

“Mihai Busuioc” Pașcani, Liceul Tehnologic

Economic “Nicolae Iorga” Pașcani;
3 Şcoli gimnaziale: Școala Gimnazială Iordachi Cantacuzino, Școala Lunca, Școala Gîștești
2 Grădiniţe ;
Școala Gimnazială Specială
În cadrul Clubului Copiilor Pașcani preşcolarii, elevii din învăţământul primar şi gimnazial
pot participa la cursuri din sfera cultural -artistică (pictură, coregrafie, orchestră, muzică ușoară) tehnicoștiințifică (karting, ecologie, modelism, informatică, chimie) și sportivă (tenis de masă). Acesta
funcționează într-un sediu nou și are înscriși aproape 1.000 de copii anual, care urmează cursurile gratuit.
De asemenea, la nivel local funcționează două unități de învățământ private: Școala
Postliceală Sanitară „Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt”, respectiv Grădinița cu program prelungit
și normal „Agape”.
În ceea ce priveşte populaţia şcolară, în perioada 2007 – 2013 trendul urmat este unul
descrescător şi astfel putem observa o scădere cu 9,7% a numărului total de şcolari (de la 8.785 în
anul 2007, la 7.934 în anul 2013). Scăderea populației școlare poate fi pusă pe seama reducerii

natalității, dar și a migrației externe a populației din zonă.
În intervalul menționat, au fost înregistrate scăderi ale numărului de preşcolari (-20,4%), ale
elevilor din învăţământul primar şi gimnazial (-8,9%), ale elevilor din învăţământul profesional
(-84,7%) și s-a înregistrat o creștere a numărului elevilor de liceu (+3,9%) și a celor din școlile postliceale
(+240,7%). Scăderea mai accentuată a populației preșcolare poate fi pusă pe seama înființării clasei
0, iar cea a elevilor din învățământului profesional pe seama politicii naționale de sprijinire a
învățământului liceal în defavoarea școlilor profesionale, trend care a fost reversat în 2013, când
numărul de elevi de la acestea din urmă a reînceput să crească, fiind înființate noi clase.
Relaţii cu comunitatea locală
În activitatea sa liceul nostru colaborează cu:
Primăria şi Consiliul Local ale Municipiului Paşcani – proprietarii clădirilor şi terenurilor
aflate în administrarea şcolii noastre, principalii finanţatori ai cheltuielilor legate de buna desfăşurare
a procesului instructiv-educativ;
O.N.G.-uri şi fundaţii non-profit – parteneri în obţinerea unor surse alternative de finanţare pentru
educaţie;
Poliţia Municipiului Paşcani – partener în activitatea de combatere a delicvenţei juvenile;
Direcţia pentru Sănătate Publică – colaborator al şcolii pentru realizarea condiţiilor optime
necesare bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ;
Direcţia Finanţelor Publice – monitor şi evaluator al derulării finanţării;
Universităţile ieşene – parteneri în activitatea de formare continuă a cadrelor didactice;
C.C.D. Iaşi - furnizor de servicii de formare a cadrelor didactice.
Optimizarea procesului instructiv educativ are la bază parteneriatul real cu părinţii elevilor. În
acest sens menţionez constituirea Comitetului reprezentativ al părinţilor care-şi aduce un aport deosebit
în susţinerea financiară a acţiunilor extracurriculare. Întâlnirile cu părinţii pe clase au condus la analiza
a ceea ce s-a realizat şi la prospectarea dinamicii liceului în acest an şcolar şi în anii ce vor veni. O
atenţie deosebită se acordă prospectării şi cristalizării variantelor opţionale în funcţie de elevi-părinţi/
profesori. A fost realizat un program de consiliere a părinţilor pe probleme de orientare şcolară şi
profesională.

PROIECTE EUROPENE

Colaborarea internaţională a vizat îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii
europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperarii transnaţionale între
şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele
pedagogice şi tehnicile informaţionale. S-a dorit, de asemenea, acordarea de şanse egale
tuturor elevilor, promovarea unor valori ca înţelegerea, respectul şi toleranţa.
În cadrul liceului s-au derulat următoarele proiecte europene:
2002-2006 "Spring Day for Europe”
2005-2006 Proiectul Phare Trăistuța europeană
2005-2008 Programul LeAF - Să învăţăm despre pădure
2005-2008 Tineri reporteri pentru mediul înconjurător
2005-2014 , 2017 Programul internațional Eco-școala- distincția Steagul Verde

2 burse de formare continuă a personalului din învăţământ, Comenius 2.2
2011-2012 Proiectul Life Long Learning “Practical and Logical Mathematics”.
2011-2013 proiectul MaST Networking- distincția de Școală MaST
2013-2014 Proiectul transfrontalier "Platforma virtuală pentru schimb transfrontalier între
tineri - Virtual platform for cross-border youth exchange".

Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani propune, alături de planul de şcolarizare prezentat
mai sus, o bogată ofertă extracurriculară.
An de an, s-au încheiat parteneriate fructuoase cu diverse instituţii și organizaţii furnizoare
de produse educaţionale ce ne-au permis sa realizăm diferite programe foarte bine primite de către
elevii noştri. (Asociația ,,Primul Pas” Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei Sectorul ,,Biserica și
Societatea” , Directia Judeţeană de Tineret Iaşi, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi,
Crucea Roşie, Agenţia naţională pentru prevenirea traficului de fiinţe umane).
Alături de aceste parteneriate încheiate anual şi devenite de acum adevărate tradiţii, în cadrul
colegiului nostru funcţionează trupele de teatru „Fenomenalii” și „Suflet și mască”, trupe în care elevii
îşi exercită aptitudinile artistice, transpunând sub formă dramatică experienţa dobândită de-a lungul
anilor.
În cadrul şcolii noastre, elevii vor putea participa activ în cadrul proiectelor ce sunt în derulare,

proiecte europene de tip ERASMUS, ROSE, proiecte de mediu - EcoŞcoala - precum şi la realizarea
revistei elevilor “Sfera”.
De asemenea, avem o asociaţie sportivă ,,Miron Costin” care funcţionează pe mai multe
discipline (handbal, fotbal, baschet) cu succese pe plan judeţean și Asociația părinților ce sprijină
activitatea extrașcolară a elevilor.

ANALIZA DE NEVOI
Diagnoza mediului intern şi extern
Pentru stabilirea misiunii şcolii, a obiectivelor şi strategiilor de dezvoltare a acesteia
am realizat o analiză a mediului intern şi extern în care operează şcoala, analiză care să evidenţieze
aspectele pozitive şi negative din şcoală pe plan instructiv-educativ şi administrativ, precum şi evoluţiile
economice, sociale şi tehnologice care pot afecta şcoala în mod pozitiv sau negativ.
Analiza PESTE
Pentru elaborarea planului managerial şi a programelor de activităţi semestriale pentru anii şcolari
2017-2018,2018-2019 s-a realizat analiza contextului general exterior sistemului de învăţământ (unităţii
şcolare) la sfârşitul anului şcolar 2016-2017, respectiv 2017-2018– P.E.S.T. E.
Factorii externi care influenţează calitatea învăţământului românesc sunt: factorii politici,
factorii economici, factorii sociali, factorii tehnologici şi factorii ecologici.
Contextul politic
Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale ministerului de resort, Liceul Teoretic „
Miron Costin” Paşcani îşi propune, cu prioritate, promovarea de politici privind:
-

consolidarea pregătirii şcolare şi sporirea creativităţii profesionale;

-

asigurarea calităţii educaţiei;

-

formarea resurselor umane.
Şcoala îşi desfăşoară activitatea coordonată şi condusă conform cadrului legislativ şi

organizatoric al învăţământului preuniversitar reglementat prin: Legea Educatiei naţionale nr 1/ 2011,
Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/ 12.07.2005; Regulamentul de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEdC nr.5079/ 2016;
Regulamentul actelor de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin
OMEdC 3502/ 03.03.2005; Decizii şi notificări ale ISJ Iasi; alte acte normative în domeniu, documente
şi convenţii specifice.
Modificările legislative introduse pe parcursul ultimilor ani în domeniul învăţământului
preuniversitar precum şi proiectele aflate în prezent în dezbatere, conturează tendinţe noi în dezvoltarea
politicii educaţionale pe termen lung cu efecte importante asupra întregului sistem. Din acest motiv în
colectivul profesoral precum şi în Consiliul de Admistraţie au fost lansate ca teme principale de discuţii
prognozele privind evoluţia şcolii în etapele următoare ca rezultat al preoiectelor lansate pe diferite
canale.
Trebuie avut în vedere:
1. Procesul de armonizare după integrarea României în Uniunea Europeană;
2. Fenomenul de descentralizare;
3. Apropierea şcolii de comunitate, prin adoptarea unor politici corespunzătoare în administraţie şi
finanţare;

4. Deplasarea interesului de la control la evaluare şi consiliere;
5. Liberalizarea unor sectoare, practici şi domenii, în general (piaţa manualelor, piaţa
programelor de formare etc.);
6. Adaptarea sistemului românesc de învăţământ la standardele europene.
Contextul economic
Factorii economici care influenţeaza calitatea învăţământului din Romania şi implicit din şcoala
noastră sunt:
1. Valoarea scăzută a procentului din PIB alocat învăţământului;
2. Posibilitatea atragerii unor fonduri rambursabile/ nerambursabile;
3. Instabilitatea monedei naţionale;
4. Descentralizarea mecanismelor financiare;
5. Finanţarea şcolii prin consiliile locale;
6. Apropierea dintre şcoală, mediu economic şi de afaceri.
Lipsa în municipiul Paşcani a unor obiective economice importante şi prezenţa doar a unor
întreprinderi mici şi mijlocii fără pondere însemnată în posibilitatea de a avea mai mulţi angajaţi are
ca rezultat o mare rată a şomajului. Zona este caracterizată de asemenea printr-un număr foarte mare
de persoane fără ocupaţie, fluctuaţie de populaţie însemnată, număr de persoane cu venituri modeste
mult sub medie. Se încearcă atragerea de fonduri guvernamentale sau europene prin intermediul unor
proiecte educaţionale.
Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului
acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice precum şi al celorlalte
mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc) poate
reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de
la dezinteres şi absenteism ridicat până la posibilul abandon şcolar.
Legislaţia financiară generală şi specifică nu permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul
unităţilor de învăţământ preuniversitar iar interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări
sau donaţii este scăzut. Cu toate acestea trebuie remarcat totodată faptul că fondurile sunt orientate în
principal către unităţile de învăţământ de prestigiu din oraş, printre care se situează şi liceul nostru.
Un efect pozitiv în acest contex îl are menţinerea programelor sociale: acordarea suplimentului
gratuit de hrană, asigurarea manualelor şcolare gratuite, acordarea rechizitelor şcolare gratuite, acordarea
burselor de ajutor social, burse de merit, de studiu, “bani de liceu” precum şi acordarea ajutorului
financiar în vederea achiziţionarii de calculatoare.
Contextul social
Factorii care influenţează calitatea învăţământului sunt: fluctuaţii demografice; modificări pe piaţa
muncii şi sistemul de absorbţie profesională ; schimbări privind aşteptările comunităţii faţă de şcoală;

rolul sindicatelor ; cerere crescândă pentru învăţarea adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot
parcursul vieţii;
Contextul tehnologic
În vederea eficientizării învăţământului românesc trebuie avut în vedere: răspândirea tehnologiilor
moderne de comunicare şi de tehnică de calcul; generalizarea unor practici educaţionale inovatoare;
apariţia noilor reţele şcolare şi accentuarea aspectelor economice; redimensionarea sistemului de formare
profesională iniţială a cadrelor didactice.
Având în vedere baza materială destul de bună a liceului nostru, putem oferi o pregătire
corespunzătoare elevilor din unitatea noastră şcolară.
Contextul ecologic
Liceul Teoretic ”Miron Costin“ a obţinut în anii 2007, 2010, 2013 și 2017 distincţia
“Steagul Verde” şi Certificatul de “Şcoala Eco”. Aceste distincţii au fost obţinute pentru
comportamentul ecologic al elevilor şcolii. Aceştia strâng selectiv gunoiul, reciclând hârtia, fierul,
plasticul. Deasemenea au plantat numeroşi arbori în curtea şcolii şi în parcurile din cartierul în care
este amplasată şcoala. Trebuie avut în vedere faptul că gunoiul se ridică selectiv de către SC ECOCLEP Paşcani, fapt ce contribuie decisiv la educaţia ecologică a copiilor.
Analiza SWOT
PUNCTE TARI
-

foarte buna pregătire de specialitate şi metodică a cadrelor didactice precum şi interesul susţinut
pentru continua perfecţionare profesională, metodică şi psiho-pedagogică, pentru transpunerea
componentelor reformei la nivelul actului didactic;

-

seriozitatea, dăruirea, responsabilitatea cu care se abordează actul didactic;

-

ponderea mare a cadrelor didactice titulare;

-

încadrarea cu personal didactic calificat în proporţie de 100%;

-

comunicarea reală, dinamică între palierele instituţiei (director – cadre didactice - elevi – părinţi),
transparenţa deciziilor;

-

desfăşurarea de activităţi care ţin seama de solicitările elevilor, părinţilor şi ale comunităţii
locale;

-

existenţa unei baze didactice adecvate pentru fiecare disciplină;

-

rezultatele foarte bune obţinute la olimpiade, concursurile şcolare, examenele naţionale şi
examenele de admitere în liceu/ instituţiile de învăţământ superior;

-

existenţa, la nivelul întregului colectiv, a unui climat moral – afectiv adecvat desfăşurării unui
proces didactic eficient;

-

atitudinea pozitivă a elevilor faţă de învăţătură, faţă de şcoală în general;

-

starea fizică corespunzătoare şi încadrarea în normele de igienă a spaţiilor şcolare;

-

existenţa unei săli de teatru necesară desfăşurării activităţilor extracurriculare;

-

existența unei săli de sport la standarde europen

-

realizarea paginii web: www.lmcpascani.ro;

-

îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii scolii

-

obținerea titulaturii de Eco-Școala și Școala MaST

-

Implicarea elevilor în acțiuni destinate colegilor cu nevoi speciale

PUNCTE SLABE:
-

personal nedidactic insuficient;

-

lipsa de formatori în probleme specifice disciplinelor de învăţământ;

-

lipsa unor cursuri de perfecționare pe teme de actualitate, de exemplu, bullying-ul ;

-

fluctuația cadrelor didactice la discipline, precum informatica, religia, disciplinele socio-umane,
ceea ce influențează negativ evoluția elevilor ;

-

lipsa spaţiului, care obligă la învăţământul în două schimburi;

-

lipsa unei unei săli de festivităţi dotată la standarde europene si care ar permite derularea în cadrul
școlii a unor spectacole de anvergură.
OPORTUNITĂŢI:

-

contextul politic favorabil continuării şi adâncirii Reformei în sistemul educaţional prin:
programele de parteneriat educaţional oferite de UE, diversificarea ofertei de perfecţionare a
cadrelor didactice prin apariţia de furnizori externi de formare;

-

descentralizarea şi autonomia instituţională;

-

bunele relaţii de colaborare cu şcolile, fundatiile, ONG-urile, comunitatea locală;

-

receptivitatea comunităţii locale la problemele cu care se confruntă şcoala;

-

cereri de închiriere a unor spaţii pentru cursuri de perfecţionare, activităţi recreative;

-

populaţie şcolară numeroasă, concurenţă la admitere;

-

interesul universităţilor din Iaşi, Suceava, Bacău de a-şi prezenta oferta educaţională;

-

organizarea de cursuri de formare în şcoală;

-

antrenarea şcolii în programe şi parteneriate naţionale şi internaţionale

-

alocarea de fonduri de către CL pentru burse de merit, sociale, de studiu și de performanță
AMENINŢĂRI

-

slaba finanţare a învăţământului de la bugetul local pentru achiziţionarea de materiale didactice
moderne;

-

scăderea motivaţiei pentru dezvoltarea carierei;

-

influenţa negativă a contextului socio-economic asupra procesului de şcolarizare şi educaţie;

-

criza de timp a părinţilor, datorată actualei situaţii economice, care reduce implicarea familiei

în viaţa şcolară;
-

ritmul accelerat de uzură a echipamentelor şcolare;

-

instabilitatea la nivel economic şi social a instituţiilor potenţial partenere;

-

instabilitatea cadrului legislativ;

-

procentul ridicat de şomaj în rândul părinţilor elevilor, de unde rezultă o disponibilitate foarte
redusă de a investi în procesul educării copiilor lor;

-

demotivarea elevilor de către părinţi;

-

intervenţia factorului politic (instabilitate legislativă în domeniu);

-

insuficienta conștientizare a factorilor de decizie și a grupurilor de interese față de prioritățile
învățământului
Conducerea şcolii va avea în vedere implicarea tuturor grupelor de interese în deciziile luate la

nivelul şcolii. Se are în vedere găsirea nivelului optim de participare la toate nivelurile. Pentru a
obţine realizarea obiectivelor comune trebuiesc implicate toate părţile interesate in bunul mers al şcolii:
participarea cadrelor didactice prin inducerea sentimentului proprietăţii şi al apartenenţei "noi" şi „al
nostru"; participarea părinţilor privită sub două aspecte : grija, sprijinul acordat propriului copil;
disponibilitatea participării active la viaţa şcolii.
Trebuie avut în vedere că în etapa actuală părinţii sunt dezorientaţi, neştiind cum să acţioneze
pentru binele copiilor lor. Aici va trebui să intervenim noi, dascălii, să întindem o mână de ajutor
părinţilor pentru a-i coopta alături de problemele şi interesele şcolii şi, mai ales, să reuşim să le obţinem
încrederea, căci părinţii au încredere în şcoală atunci când sunt convinşi că aceasta lupta alături de ei
pentru viitorul copiilor lor; participarea membrilor comunităţii în viaţa şcolii - o participare financiară
dar şi de adecvare socială (şcoala trebuie să satisfacă nevoile comunitare de educaţie). Din acest motiv
trebuie să se cunoască tendinţele de natură economico - socială a comunităţii; implicarea sau mai bine zis
consultarea elevilor în probleme ce-i privesc deoarece ei trebuie consideraţi „ parteneri în educaţie” participanţi activi la propria lor dezvoltare.
Se va avea în vedere aplicarea unui management centrat pe angajament implicativ, având în
vedere: extinderea responsabilităţii individuale pentru creşterea performanţei de sistem, răspunderea
individuală în cadrul echipei, prioritatea menţinerii, formării şi reconversiei personalului existent,
încurajarea participării multilaterale a personalului şi a exprimării deschise a opiniilor şi difuzarea largă
a întregii informaţii.
Între diversele compartimente ale şcolii există o comunicare eficientă ce permite o difuzare
largă a informaţiei. Pentru bunul mers al şcolii se va avea în vedere cunoaşterea foarte bună a
principalelor grupuri de interese (personalul şcolii, părinţii, elevii, administraţia locală, agenţii
economici, biserica, poliţia, alte instituţii si organizaţii de interes local), a cerinţelor acestora privind
educaţia, precum şi a relaţiilor lor cu unitatea şcolară, cât şi crearea unor condiţii necesare implicării
şi participarea conştientă a tuturor părţilor interesate prin: consultarea elevilor, părinţilor în proiectarea

CDS; consultarea consiliilor consultative ale elevilor; implicarea comitetelor de părinţi în deciziile
privind dotarea şcolii cu echipamente auxiliare, curriculare şi reparaţii la nivelul şcolii şi a claselor;
realizarea unei analize reale a gradului de dotare a unităţii şcolare cu mijloace didactice şi mobilier
şcolar; elaborarea de proiecte de scurtă şi lungă durată privind dotarea şcolii pe nivele de învăţământ şi
pe arii curriculare, în conformitate cu Normativele de dotare minimală; obţinerea de fonduri băneşti de
la Primăria municipiului Paşcani, în vederea efectuării de reparaţii curente la instalaţia interioară de
încălzire, instalaţia electrică şi instalaţia sanitară; întreţinerea bazei sportive şi a spaţiilor de recreaţie
din curtea şcolii; continuarea colaborării cu alte şcoli, cu organizaţii ale societăţii civile, autorităţile
publice şi instituţiile de cultură, în vederea dezvoltării unor proiecte în strânsă legătură cu evoluţia
comunităţii locale.

PROIECTUL DE DEZVOLTARE A ŞCOLII - STRATEGIE
Echipa managerială va prioritiza integrarea unor categorii de copii cu cerinţe educative speciale în
învăţământul de masă, întărirea rolului societăţii civile, implicarea școlii în proiecte europene, va pune
accent pe un parteneriat social în creştere
Viziunea școlii
Împreună, pentru o educație de calitate!
Atenți la oportunitățile și amenințările generate de mediul social, politic, economic și cultural,
dorim ca imaginea liceului nostru în comunitate să fie una pozitivă. Mai mult decât atât, dorim a fi
cunoscuți ca o școală etalon în municipiu și județ. În acest sens, mizăm pe conjugarea eforturilor celor ce
cu mândrie își leagă numele de instituția noastră: profesori, elevi, personal auxiliar. Ne bazăm pe factorii
interesați de bunul mers al lucrurilor în școală: părinți și comunitatea locală. Știm că se poate. Garanția
reușitei o reprezintă calitatea actului educațional, determinată de competențe deosebite ale cadrelor
didactice, de interesele și motivația pentru învățare a colectivelor de elevi buni și foarte buni, de suportul
real pe care îl asigură părinții și comunitatea locală, școlii. Împreună, vom reuși.
Misiunea școlii
Misiunea Liceului Teoretic Miron Costin derivă din viziunea școlii. Dorindu-ne ca, prin asigurarea
unei educații de calitate, să ne construim o imagine pozitivă în comunitate și în afara ei, considerăm că
este prioritară dezvoltarea personală a elevului, la maximul său potențial, concomitent cu o reală
dezvoltare socială a acestuia. Performanțele deosebite obținute de elevii noștri la examene și concursuri,
în activități de natură științifică sau culturală, nu vor avea aceeași valoare în afara unei integrări
armonioase a acestora, elevi sau absolvenți, în mediul social în care trăiesc. De aceea, școala noastră își
punctează cu prioritate, ca parte a misiunii sale, preocuparea pentru educarea elevilor în spiritul toleranței,
al cooperării și înțelegerii, al comunicării asertive și creative, pregătindu-i pentru a deveni membri utili ai
societății, competenți în viitoarele lor meserii, dar și oameni bine integrați social, pe care comunitatea se
poate baza. În spiritul acestui deziderat, ne propunem a urmări imperativul Învață să trăiești împreună cu
ceilalți! în toate activitățile desfășurate în unitatea noastră. A diminua până la eliminare violența din
școală, a stimula elevii pentru o învățare participativă și activități colaborative, a trezi în copiii și tinerii
noștri mândria de a fi elevii acestei școli, a-i învăța să se dezvolte personal și social în colectivele din care
fac parte, a-i obișnui să se raporteze activ și afectiv la tot ceea ce presupune activitatea școlară, învățând
să le pese de bunul mers al școlii, sunt puncte de intrare pentru obținerea performanței temeinice. Putem
realiza aceasta prin încurajarea și dezvoltarea muncii în echipă, a activităților de cooperare, prin derularea
unor proiecte comune, prin diversificarea paletei de activități extracurriculare, prin valorificarea
parteneriatelor cu alte instituții, prin identificarea permanentă a unor căi noi de cooperare cu factorii
comunității locale, prin mediatizarea activităților care ne fac mândri ca suntem parte a colectivului

Liceului Teoretic Miron Costin. Și, pentru că în liceul nostru avem pe lângă tinerii ce se pregătesc pentru
inserția socio –profesională, ca absolvenți ai învățământului liceal, și elevi de gimnaziu, dar și cei mai
mici școlari, ce ne pășesc cu sfială și încredere pragul în fiecare toamnă, avem, cu atât mai mult, misiunea
nobilă de a oferi modele care să le orienteze conduita celor mici, premergător formării conștiinței morale
și intelectuale. Nu se poate, așadar, să vorbim despre nevoia de a-i învăța pe elevii noștri să trăiască și să
învețe armonios împreună cu ceilalți, fără a ne supraveghea mereu modul nostru, al cadrelor didactice de
a conviețui profesional și uman în marele colectiv al Liceului Teoretic Miron Costin. Misiunea școlii
noastre devine astfel centrată pe încurajarea comunicării și relaționării pozitive pe verticală, între educatori
și educați, dar și pe orizontală, între profesori și, respectiv, între elevi. Aceasta poate garanta realizarea
unui învățământ performant, în măsură să ne asigure imaginea dorită a școlii.
Componentele strategice
Ţintele strategice
1. Asigurarea si promovarea calitatii serviciilor educationale
2. Promovarea educatiei deferentiate prin adaptarea demersului instructiv educativ in vederea cresterii
procentului de promovabilitate la examenele nationale
3. Dezvoltarea unui management participativ
4. Formarea si dezvoltarea profesionala continua a personalului din scoala
5. Reducere fenomenului de violenta in mediul scolar
6. Promovarea imaginii liceului prin parteneriate

Obiectivele generale pentru atingerea tintelor strategice
1. ASIGURAREA ŞI PROMOVAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE
1.1.Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă şcolară la educaţie; eliminarea oricăror forme
de discriminare şi segregare
1.2.Implementarea măsurilor legislative și organizatorice pentru integrarea clasei pregătitoare în
învățământul primar
1.3.Monitorizarea procesului de predare - învăţare din perspectiva dezvoltării competentelor cheie
1.4.Asigurarea calităţii serviciilor de consiliere, logopedie, orientare școlară și profesională pentru
elevii, părinții si cadrele didactice din școala
1.5.Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii cu cerinţe educaţionale
speciale
1.6.Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte
prin organizarea olimpiadelor,concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute

1.7.Dezvoltarea unei culturi a calității în școală prin asigurarea și evaluarea calității serviciilor
educaționale oferite
1.8.Promovarea activităților extrașcolare
2. PROMOVAREA EDUCAȚIEI DIFERENȚIATE PRIN ADAPTAREA DEMERSULUI
INSTRUCTIV

EDUCATIV

ÎN

VEDEREA

CREȘTERII

PROCENTULUI

DE

PROMOVABILITATE LA EXAMENELE NAȚIONALE

2.1.Dezvoltarea si aprofundarea competentelor de baza
2.2.Obținerea performanței prin extinderea competentelor obținute de elevi
2.3.Adaptarea ofertei educaționale la specificul liceului și la interesele educaționale ale
elevilor/comunității locale, prin promovarea Curriculum-ului la decizia școlii
2.4.Creșterea eficienței comisiei de monitorizare a rezultatelor obtinute de elevi la examenele
naționale
2.5.Stimularea autocunoașterii și cunoașterii reciproce a elevilor
3. DEZVOLTAREA UNUI MANAGEMENT PARTICIPATIV
3.1.Cunoașterea, respectarea și aplicarea legislației în vigoare: Legea Educației Naționale nr.
1/2011 și a legislației secundare aferente acesteia
3.2.Menținerea climatului optim de activitate prin eficientizarea și monitorizarea activităților
organismelor de conducere a școlii și a comisiilor tematice
3.3.Proiectarea activităților la nivelul comisiilor și al catedrelor pentru anul școlar în curs,
asigurarea corelației dintre dimensiunea proiectivă și cea acțională
3.4.Prelucrarea legislației din domeniul administrativ și financiar, auditarea periodică a
compartimentelor secretariat și contabilitate
3.5.Organizarea cu respectarea metodologiilor a examenelor naționale, admiterea în clasa a IX a
și înscrierea la clasa pregătitoare.
3.6.Propuneri de profiluri care să corespundă nevoilor reale ale comunității locale
3.7.Evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic conform fișei de evaluare, dar și
pe baza unor analize și monitorizări periodice, evaluări de etapă
3.8.Asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea eficientă a școlii
3.9.Gestionarea şi utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale existente, a infrastructurii şcolare
existente (săli de clasă, cabinete, laboratoare, săli de sport, bibliotecă, materiale şi mijloace
didactice)
3.10.

Promovarea unor proiecte cu finanțare locală, guvernamentală sau europeană în cadrul

programelor de reabilitare a bazei materiale și de creștere a calității învățământului
3.11.

Identificarea de surse financiare pentru asigurarea dotarilor pentru laboratoare,

echipamente de calcul
3.12.

Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar

4. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A PERSONALULUI
DIN ȘCOALĂ
4.1.Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin asistențe la ore și inspecții de specialitate
(pentru grade didatice)
4.2.Sprijinirea cadrelor didactice debutante în procesul formării continue
4.3.Evaluarea periodică a programelor de formare a personalului didactic din perspectiva eficienţei
lor
4.4.Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico-ştiinţifice
desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional
4.5.Consolidarea parteneriatului pentru învățământul superior și cel preuniversitar în formarea
inițială și continuă pentru cariera didactică
4.6.Colaboararea liceului cu CCD Iași pentru formarea continuă
4.7.Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactico-pedagogice şi de specialitate, a colaborării cu mediul
academic universitar, în scopul realizării de diagnoze, analize şi a elaborării unor strategii
educaţionale pentru învăţământul secolului XXI
4.8.Dezvoltarea profesională a personalului didactic auxiliar și nedidactic , cursuri de formare
5. REDUCEREA FENOMENULUI DE VIOLENȚĂ ÎN MEDIUL ȘCOLAR
5.1.Identificarea și combaterea cauzelor ce favorizează absenteismul și a eventualelor fenomene
antisociale în spațiul școlar
5.2.Sprijinirea elevilor cu risc major de abandon școlar în vederea diminuării acestor situaţii
5.3.Elaborarea unor strategii de diminuare a situațiilor de criză în mediul școlar/ derularea de
proiecte educaționale focalizate pe diminuarea fenomenului de absenteism și violență în
mediul școlar

6. PROMOVAREA IMAGINII LICEULUI PRIN PARTENERIATE
6.1.Asigurarea structurilor de parteneriat cu familiile elevilor, cu autoritatile locale, cu instituții și
organizații din comunitate
6.2.Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului educativ al părinţilor

6.3.Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională şi cultural - pozitivă a
tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţie
6.4.Inițierea dezvoltării și susținerea proiectelor europene
6.5.Inițierea și dezvoltarea unor noi programe finanțate prin F.S.E.
6.6.Participarea la conferințe , dezbateri, ateliere, work-shopuri, pentru prezentarea și analiza
modelelor educaționale, manageriale, didactice din diferite spații culturale, colaborarea cu
universități, biblioteci, instituții de cercetare, centre culturale
6.7.Actualizarea materialelor de promovare a imaginii școlii (pliante, insigne, panouri, reviste,
dosar de presă)
6.8.Actualizarea permanentă a site-ului școlii
6.9.Dezvoltarea Departamentului Media (redactarea de reviste tradiționale ale școlii, atragerea
elevilor în cadrul unui grup redacțional cu editori, redactori, reporteri, fotoreporteri în contextul
unui cerc de jurnalism și fotografie)
6.10.

Realizarea periodică a comunicatelor de presă și a mediatizării activităților de succes ale

liceului
6.11.

Corelarea demersurilor liceului cu politicile ISJ Iași în vederea compatibilizării

învăţământului românesc, cu particularităţile sale, cu învățământul european

Opţiunile strategice
Opţiunile strategice derivă din misiunea şcolii, pornind de la punctele tari şi oportunităţile
constatate la diagnoză ca resurse strategice, dar căutânt soluţii pentru slăbiciunile şi ameninţările
identificate. Acestea reprezintă accente strategice pe dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale:
-

Curriculum

-

Resurse umane

-

Resurse material

-

Relații organizaționale, sistemice și comunitare

Strategia de comunicare internă şi externă
Grupuri ţintă: personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic;
Forme de comunicare:
-

comunicare formală

-

comunicare verbală: întâlniri de lucru în plen, pe compartimente, comisii, consilii ş.a.

-

comunicare scrisă: informări, decizii, fişa postului, note de serviciu;

-

consultanţă: individual, pe echipe.

-

comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferinţe, lansări de reviste, mese rotunde,

schimburi de experienţă, etc.
Comunicarea externă
Grupuri ţintă privind comunicarea externă: autorităţile şi comunitatea locală, mass- media, managerii
educaţionali, factorii de decizie politică etc.
Diseminarea mesajului Liceului Teoretic „Miron Costin” Pascani către diferite grupuri ţintă se
realizează prin: popularizarea ofertelor educaţionale în cadrul parteneriatelor cu alte instituţii interesate
în educaţie, în vederea relaţionării optime cu toţi beneficiarii educaţiei.
Medii de comunicare utilizate: mass-media, pagini web, postere, afişe, broşuri, pliante,
evenimente educaţionale cu impact în rândul populaţiei (conferinţe, simpozioane, consfătuiri,
dezbateri, expoziţii, festivaluri cu public etc), publicaţii ale instituţiei (foaie volantă, reviste de
specialitate, news letter).
Ţinte privind comunicarea:
-

eficientizarea comunicării interne şi externe;

-

„deschiderea" spre exterior (clientul/

beneficiarul să fie informat şi să valorifice

oportunităţile de educaţie oferite);
-

extinderea şi diversificarea mediilor de comunicare;

-

valorizarea imaginii „şcolii" în comunitate.

PLAN DE COMUNICARE
Grup ţintă

Mesaj

Clienţi /
beneficiari

Ofertă educaţională
Informaţii
Diriginti Media permanent
educaţionale
Publicaţii

Instituţii
partenere

Instituţii
ierarhic
superioare

Mediatizare

Orizont de
timp

CCD, ONG,
Universităţi,
Programe, proiecte, agenţi
planuri de acţiune economici, CL, permanent
mass- media
Rapoarte, sinteze,
proiecte
manageriale,
proiecte
educaţionale
diverse,
strategii

Costuri
Parţial asigurate de la bugetul de
stat, acoperite prin venituri
extrabugetare
Parţial asigurate de la bugetul de
stat, acoperite prin venituri
extrabugetare, plăţi din proiecte

MEN, ISJ Iași la solicitarea
Consiliul Local acestora,
Parţial asigurate de la bugetul de
periodic
stat, acoperite prin venituri
Pașcani
extrabugetare

2017-2021

CURRICULUM
Obiective generale

Termen de
realizare

Monitorizarea
procesului de predare
- învăţare din perspectiva
dezvoltării competentelor cheie Anual
Creșterea promovabilității la
examenele naționale prin
aplicarea sistemului
de evaluare națională periodică a Anual
elevilor
Adaptarea ofertei educaționale
la specificul liceului și la
interesele educaționale ale
elevilor/comunității locale, prin
promovarea Curriculum-ului la
decizia școlii
Permanent
Dezvoltarea unei culturi a
calității în școală prin asigurarea Permanent
și evaluarea calității serviciilor
educaționale oferite

Proiectarea activităților la
nivelul comisiilor și al
catedrelor pentru anul școlar în
curs, asigurarea corelației dintre
dimensiunea proiectivă și cea semestrial
acțională

Stadiu de realizare Resurse umane

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

Resurse materiale

Directori Resp. Comisii metodice Portofoliile elevilor, teste de
Resp. Comisia de formare continua diferite tipuri Portofolii ale
profesorilor

Cadre didactice, colaboratori,
diriginti
Personal de conducere Consiliul
profesoral Consiliul pentru
curriculum
Comisia dirigintilor, CEAC

Directori, Responsabil Comisia
CEAC

Indicatori de performanţă
Creşterea gradului de implicare a elevilor
în activităţile de învăţare cu 2%
Identificarea unor deprinderi, competențe
autonome, creative, prin teste psihologice
adecvate (1 test/an)

Programele examenelor
nationale, metodologii,
Rezultatele elevilor, Raport teste inițiale
calendare
pe discipline, PV din comisiile metodice si
Teste initiale, teste de progres, în CP Progresul înregistrat de elevi
teste finale, softuri educationale

Programe opționale, oferta
curriculară, chestionare de
satisfacție
Manualul procedurilor,
Regulamentul CEAC Strategia
CEAC

Personalul de conducere şi control,
Comisia pentru sistemul de control
intern/ managerial CEAC
Planificări
Responsabili comisii metodice
Planuri manageriale, calendar
activități
Planuri de îmbunătățire

Existenta programelor CDȘ Avizate de ISJ
Iași, conform planului cadru în vigoare
Existenta documentației comisiei pentru
curriculum Oferta de CDȘ diversă și
adecvată provocărilor societății
contemporane
Calitatea programelor pentru CDȘ
Numărul de proceduri actualizate
Procese verbale de la CP, CE, ședințele cu
părinții
Existenţa planului de măsuri privind
îmbunătăţirea calităţii serviciilor
educaţionale, elaborat în concordanţă cu
necesităţile identificate prin rapoarte de
autoevaluare internă/externă

Existența planurilor manageriale,
operaționale, Portofoliile comisiilor

Obiective generale

Organizarea cu respectarea
metodologiilor a examenelor
naționale și admiterea în clasa a anual
IX- a
Propuneri de profiluri care să
corespundă nevoilor reale ale
comunității locale

anual

Îmbunătăţirea calităţii
managementului şcolar

permanent

Îmbunătăţirea continuă a
calităţii, bazată pe rezultatele
evaluării instituţionale
sistematice

Resurse umane

Resurse materiale

Indicatori de performanţă

În curs de
implementare

Cadre didactice, directori,
personal auxiliar

Metodologii, calendare
Resurse interne

Existența și functionalitatea comisiilor
Existenta PV de la ședințele cu elevii și
părinții

În curs de
implementare

Directori,
Responsabili comisiilor
metodice

Chestionare de orientare școlară
Statistici
Chestionare elevi clasa
Recensământul populației
a VIII-a privind opțiunile pentru
specializările din cadrul liceului
școlare

În curs de
implementare

Directori,
CEAC, SCIM

Regulamente, manualul
procedurilor

În curs de
implementare

Comisie CEAC funcţională, Manualul procedurilor RAEI
Număr de propuneri de îmbunătăţire a
Personal didactic, didactic- Strategia de dezvoltare a CEAC calităţii
auxiliar şi nedidactic

Termen de realizare Stadiu de realizare

Permanent

Existența PDI,PM,PO

RESURSE UMANE ELEVI
Obiective generale
Asigurarea accesului tuturor
copiilor de vârstă şcolară la
educaţie; eliminarea oricăror
forme de discriminare şi
segregare

Termen de realizare Stadiu de realizare

Resurse umane

Anual

Directori Profesori diriginți
Prof. înv. primar
Comisia pentru promovarea
interculturalitatii elevi

Asigurarea calităţii serviciilor de
consiliere, logopedie, orientare
școlara și profesională pentru
elevii, părinții si cadrele
Permanent
didactice din școală
Promovarea şi eficientizarea
serviciilor educaţionale pentru
copiii cu cerinţe educaţionale
speciale

Permanent

Încurajarea şi susţinerea
excelenţei în educaţie, a
performanţelor elevilor cu
aptitudini înalte prin organizarea
olimpiadelor, concursurilor şi Permanent
valorizarea rezultatelor deosebite
obţinute
Promovarea activităților
extrașcolare

Permanent

Identificarea și combaterea
cauzelor ce favorizează
absenteismul și a eventualelor
fenomene antisociale în spațiul anual
școlar

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

Directori
Prof. psihopedagog
Prof. logoped
Elevi
Părinți
Directori
Prof. psihopedagog
Prof. logoped
Elevi cu cerințe speciale
Părinți
Directori Resp. Comisii
metodice
Resp. Comisie curriculum
Cadre didactice elevi

Directori
Consilierul educativ
Diriginți
elevi
Directori
Diriginți
Psihopedagog
Comisia de combatere
a violenței

Resurse materiale

Indicatori de performanţă

Ordinul 1540, 1529/2007,
Notificarea 28463/3.03.2000,
OMEN 3533/31.03.1999
parteneriate

Realizare bază de date
Inexistența cazurilor de segregare la
nivelul liceului

Programe speciale Metodologii Nr elevi indentificați
Resurse interne
Nr activități consiliere/elev
Nr activități consiliere/părinte

Programe speciale adaptate
Metodologii Resurse interne

Nr elevi indentificați
Nr. programe întocmite

- locuri fruntașe la nivel
județean/național/interjudețean
(minimum 20 premii și mențiuni)
Programe de pregătire
Calendare
la nivelul școlii
Baza de date cu elevii capabili Număr elevi participanți la concursuri
de performanță
Nr. profesori participanți la desf.
Site-ul școlii
Concursurilor

Baza materială a școlii

Analize programe

Diversitatea si originalitatea activităților
Creșterea numărului de elevi implicați cu
10 %
Baza de date privind frecvenţa elevilor pe
cicluri de învăţământ
Baza de date privind elevii cu un
comportament neadecvat

Permanent
Sprijinirea elevilor cu risc major
de abandon școlar) în vederea
diminuării acestor situaţii

Elaborarea unor strategii de
diminuare a situațiilor de criză în
mediul școlar/ derularea de
proiecte educaționale focalizate
pe diminuarea fenomenului de
absenteism și violență în mediul
școlar
anual

Dezvoltarea Departamentului
Media (redactarea de reviste
tradiționale ale școlii sau alte
inițiative editoriale, atragerea
elevilor în cadrul unui grup
redacțional cu editori, redactori,
reporteri, fotoreporteri în
anual
contextul unui cerc de jurnalism
și fotografie)

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

Directori
Diriginți
Psihopedagog
Consilier școlar
Comisia de monitorizare a Baza de date Programe
frecvenței
Resp. Comisia de promovare
a interculturalității
Consilier educativ C.J.R.A.E.,
O.N.G.-uri de profil
Directori
Diriginți
Psihopedagog
Consilier școlar
Comisia de monitorizare a
frecventei
Resp. Comisia de promovare Strategii
a interculturalității
Cursuri de specialitate
Consilier educativ
Comisia de combatere a
violenței
elevi
Directori
Responsabil catedra de lb.
română,
Responsabil comisia
Pliante
pentru reviste școlare
Revistele școlii
Responsabil cerc foto
Articole fotografii
Responsabil cercul de lectură
elevi

Diminuarea numărului de
absenţe şi a cazurilor de abandon (5-10%)

Numărul de programe derulate 1/an

Existența și funcționarea cercului de
lectură și fotografie
Apariția revistei școlare „Sfera”

RESURSE UMANE PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC
Obiective generale

Termen de realizare Stadiu de realizare

Cunoașterea, respectarea si
aplicarea legislației in vigoare:
Legea Educației Naționale nr. Permanent
1/2011 si a legislației secundare
aferente acesteia.
Menținerea
climatului
optim de activitate prin
eficientizarea
și
monitorizarea activităților
organismelor de conducere a
scolii și a comisiilor tematice
Prelucrarea legislatiei din
domeniul administrativ și
financiar,
auditarea
periodică
a
compartimentelor secretariat și
contabilitate
Evaluarea
anuală a
performanţelor individuale ale
personalului
didactic,
didactic-auxiliar şi nedidactic
utilizând indicatori de
p erformanţă adecvaţi misiunii
Liceului Teoretic “Miron
Costin” Paşcani, jud. Iaşi

Anual, în luna
septembrie

trimestrial

Anual, lunile
septembrie şi
ianuarie

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

Resurse umane

Director, secretar sef, contabil sef,
comisie actualizare ROI
Consiliul de administrație
Consiliul profesoral

Directori
CL, PMI, Asociația părinților,
Consiliul elevilor

Director, CEAC, Responsabili
Comisii metodice

Resurse materiale

Indicatori de performanţă

Legea educației ROFUIP Tot personalul cunoaște prevederile
2016 ROI
specifice compartimentului
metodologii
ROI actualizat
Existenta tematicilor CA, CP

Legea educatiei ROFUIP Existenta deciziilor de numire a comisiilor
2016 ROI
Funcționarea comisiilor,
metodologii
Portofoliile comisiilor

Legile în vigoare

Fise de asistență,
Director, CA, Responsabili comisii Fișe de evaluare,
metodice, şefi de compartimente, Rapoarte, analize
personalul scolii

Cunoașterea legislației specifice de către
tot personalul compartimenului
Existența documentelor specifice auditului

Proiectarea activităţii - elemente de
competenţă
Realizarea activităţilor didactice
curriculare
Realizarea activităţilor didactice
extracurriculare
Evaluarea rezultatelor învăţării
Managementul clasei de elevi
Managementul carierei şi al dezvoltării
personale
Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi
la promovarea imaginii unităţii şcolare

Obiective generale
Identificarea nevoilor
de dezvoltare profesională
a personalului didactic,
didactic-auxiliar şi nedidactic
şi crearea de oportunităţi
de formare continuă

Termen
de realizare

Anual,
În curs
lunile septembrie de implementare
şi ianuarie

Sprijinirea personalului didactic
debutant în vederea adaptării la
cerinţele de calitate ale Liceului Permanent
Teoretic “Miron Costin” Paşcani,
jud. Iaşi
Evaluarea şi consilierea cadrelor
didactice prin
asistente la ore si inspecții de
specialitate (ptr grade didatice)

Permanent

Susţinerea activităţilor de cercetare
ştiinţifică, didactică a
specializării şi promovarea de
Permanent
parteneriate cu mediul universitar
Colaboararea liceului cu CCD
pentru formarea continua
Actualizarea permananta a siteului școlii

Stadiu de realizare Resurse umane

În curs de
implementare

În curs de
implementare

În curs de
implementare

Permanent

În curs de
implementare

Permanent

În curs de
implementare

Resurse materiale

Indicatori de performanţă

Director, CA, Responsabili comisii metodice,
şefi de compartimente, Responsabil
Chestionare Oferta CCD Nr. direcţiilor
comisiei de formare continuă
profesională

Directori, Responsabili comisii metodice,
mentori, resp. Formare continua

de

dezvoltare

Fise de asistență,
proiecte didactice,
Nr. activităţi de sprijinire
portofoliul debutantilor

Directori, Responsabili comisii metodice,
metodisti

Fise de asistență,
proiecte didactice,
portofoliul profesori

Nr. activităţi de consiliere și
asistente

Director, Responsabili comisii metodice,
resp. Formarea continuă, cadre didactice

Oferta de parteneriate
Oferta de cursuri

Nr. lucrări ştiinţifice publicate

Director, Responsabili comisii metodice,
resp. Formarea continuă, cadre didactice

Oferta de parteneriate
Oferta de cursuri

Directori, profesorii de informatică,
informatician

Participarea cadrelor didactice, la
cursuri, cu 5 % >an anterior Nr.
cursuri urmate
Site-ul cu informatii actualizate

RESURSE MATERIALE
Obiective generale
Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli
adecvând obiectivele strategice ale Liceului
Teoretic “Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi cu
cerinţele unei bune guvernări financiare
Optimizarea bazei materiale în corelaţie cu
cerinţele de implementare ale unui învăţământ
modern şi cu cerinţele de îmbunătăţire a calităţii
Conducerea activităţilor specifice
compartimentului Financiar-Contabilitate în
condiţii de eficienţă şi transparenţă

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

Termen de
realizare

Resurse umane

Permanent

În curs de
implementare

Directori, CA, administrator Buget de venituri şi
financiar
cheltuieli

Permanent

În curs de
implementare

Directori, CA, administrator Plan de achiziţii Lista Plan de achiziţii
financiar personal didactic de inventar
Lista de inventar Creşterea cu 10% a
patrimoniului şcolii

Permanent

Permanent

Resurse materiale

Indicatori de performanţă

Stadiu de realizare

Buget de venituri şi cheltuieli optimizat

În curs de
implementare

administrator financiar

Situaţii financiare
resurse informaţionale Elaborarea corectă şi la timp a
situaţiilor financiare

În curs de
implementare

administrator financiar

Plan de achiziţii

Directori Administratori
financiari

Oferta de proiecte
Liniile de finanțare

Directori Administratori
financiari

Analize Resurse
interne

Promovarea unor proiecte cu finanțare locală,
guvernamentală sau europeană în cadrul
programelor de reabilitare a bazei materiale și de anual
creștere a calitătii învățământului

În curs de
implementare

Identificarea de surse financiare pentru asigurarea
dotărilor pentru laboratoare, echipamente de calcul Permanent

În curs de
implementare

Achiziţii publice transparente,
organizate în condiţii de legalitate,
economicitate şi oportunitate
Nr. sesiuni de achiziţie
Asigurarea finanțării

Existenta videoproiectoarelor în 4 noi
săli de clasă
Calculatoare, mobilier

RELAȚII ORGANIZAȚIONALE, SISTEMICE ȘI COMUNITARE
Obiective generale

Termen de
realizare

Stadiu de realizare Resurse umane

Resurse materiale

Indicatori de performanţă

Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea
rolului de partener educativ al părinţilor

Permanent

În curs de
implementare

Director, educatori,
învăţători, diriginţi

Lectorate, donatii,
sponsorizări

Nr. activităţi realizate pentru părinţi
Creşterea implicării părinţilor în
activitatea şcolii

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

În curs de
implementare

Director, educatori,
învăţători, diriginţi,
responsabilii comisiilor
metodice

Nr. proiecte educaţionale
Creşterea cu 10% a nr. proiecte
educaţionale

Promovarea imaginii Liceului Teoretic
“Miron Costin” Paşcani, jud. Iaşi în
comunitatea locală, bazată pe principii de
marketing educaţional

Permanent

În curs de
implementare

Director, educatori,
învăţători, diriginţi,
Responsabilii comisiilor
metodice
Comisia de promovarea a
imaginii școlii

Bugetul local,
Asociația părinților,
fonduri din programe
internaționale
Bugetul local,
sponsorizari

Asigurarea structurilor de parteneriat cu
Permanent
instituții și organizații pe plan local, regional
şi naţional

În curs de
implementare

Directori, educatori,
Bugetul local, Asociația Nr. parteneriate
învăţători, diriginţi,
părinților, fonduri din
Responsabili comisii
programe internaționale Creşterea cu 20% a nr. de parteneriate
metodice / Resp. Comisia
de parteneriate

Participarea la conferințe, dezbateri, ateliere, Permanent
work-shopuri, pentru prezentarea și analiza
modelelor educaționale, manageriale,
didactice din diferite spații culturale,
colaborarea cu universități, biblioteci,
instituții de cercetare, centre culturale

În curs de
implementare

Directori, învăţători,
diriginţi, responsabili
comisii metodice
Resp. Comisia de
parteneriate

Bugetul local,
Asociația părinților,
fonduri din programe
internaționale

Nr. activităţi organizate în comunitatea
locală
Nr. activităţi de promovare a imaginii
şcolii Creşterea cu 10% a nr. activităţi
organizate în comunitatea locală
Creşterea cu 10% a nr. de activităţi de
promovare a imaginii şcolii

Nr. de participanți

EVALUARE ȘI MONITORIZARE
BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES
Grupuri de interese care interferează în actul educaţional:
MEN
ISJ Iași
CCD Iași
Elevii
Personalul didactic
Personalul didactic auxiliar şi administrative
Părinţii
Comunitatea
Autorităţile locale
ONG-uri, fundaţii, asociaţii
Centre cultural
Biblioteci
Universităţi
Școli
Mass-media
Agenţi economici
REZULTATE AŞTEPTATE MEN, ISJ Iași, CCD Iași
-

respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare

-

promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor
sistemului de învăţământ

-

utilizarea optimă a resurselor financiare

-

respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare

-

asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin
obiectivele cadru

-

dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor
de formare continuă

Elevii
- condiţii optime de învăţare
- respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale
- asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală
- dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea
inserţiei profesionale şi sociale optime

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare
- focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii
- creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
Părinţii
-

condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare

-

asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării examenelor naţionale şi
admiterii în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate

-

servicii de consultanţă psihologică şi educaţională

-

însuşirea de către copii a normelor de conduită socială

-

preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie

-

informări curente şi colaborare eficientă cu profesorul diriginte

Cadrele didactice
-

promovarea statutului de cadru didactic în societate

-

informare profesională şi formare continuă

-

parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională

-

mediul de lucru plăcut

-

bază logistică modern

-

conducere democratică

-

participare la luarea deciziilor

-

salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate

-

conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate

Autorităţile locale
-

gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare

-

activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale

-

informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală

-

dezvoltare instituţională

Centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli
-

implicare în programe şi proiecte de interes comun

-

stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice

ONG-uri, fundaţii, asociaţii
-

programe comune cu şcoala, recrutare de voluntari

-

cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice

Mass-media
-

desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic

-

promovarea activităților școlii

ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PLANURILOR
OPERAȚIONALE ȘI PDI-ULUI
Proiectul de dezvoltare instituțională va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii
curriculare de activitate didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un moment
dat. Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza
managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral si de administrație al
şcolii. Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne
adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală
şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. Evaluarea finală a
proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.
-echipa de lucru: întâlniri de informare, actualizare; sedinţe de lucru pe termene fixate
anterior;întâlniri de informare, actualizare; ședinţe de lucru pe termene fixate anterior; întâlniri cu
membrii CEAC
-echipa managerială: acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica
CP; discuţii de informare, feed-back; rapoarte semestriale; rapoarte anuale; analiza rapoartelor
CEAC
-responsabilii comisiilor metodice şi tematice: planuri manageriale pentru implementarea
PDI-ului; rapoarte semestriale şi lunare; fişe de autoevaluare; portofoliile membrilor comisiei;
asistenţe/inter-asistenţe;lecţii demonstrative; acţiuni extracurriculare; schimb de experienţă în
cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.

