ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATU MARE
NR. 1921 DIN 14.11.2018

PLAN OPERAȚIONAL AL PDI
Anul şcolar 2018 – 2019
1. PERFECȚIONAREA ȘI FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PENTRU A DESFĂȘURA UN
ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRAT PE COMPETENȚE
Dezvoltarea curriculară: Formarea cadrelor didactice pentru desfășurarea unui învățământ centrat pe elev care să-i asigure acestuia
formarea de competențe
Nr.

Activitatea

Perioada

Participarea cadrelor didactice la
cursuri de formare

Anul școlar

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

2.

2018/2019
Creșterea eficienței actului
didactic prin folosirea metodelor
activ-participative

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

Înscrierea
la Atestate
cursuri a 35% Certificate
dintre
cadrele
didactice
60% din lecții să Teste tip PISA
Toate cadrele se bazeze pe
didactice
metode
activparticipative

Cadrele
Resp.formare didactice care
continuă
sunt în ultimul
an din cei 5

Anul școlar

Resp.comisii

2018/2019

metodice

Dezvoltarea resurselor umane: Perfecționarea tuturor cadrelor didactice în vederea acumulării celor 90 de credite într-o perioadă de
5 ani
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

crt.
1.

Identificarea cadrelor didactice
care nu au acumulat suficiente

Participanţi

Indicatori de
performanţă

Sept.- Oct.2018 Resp.formare Toate cadrele Chestionare
didactice
formare
1

Monitorizare/Evaluare

de
Fișele

de

formare

credite în ultimii 5 ani

2.

Actualizarea bazei de date a
formării continue

continuă

Oct.2018

continuă

Listele
cu
cadrele
Resp.formare Toate cadrele Statistica
formării odată la didactice înscrise la
continuă
didactice
5 ani
cursuri

Dezvoltarea resurselor materiale/financiare: Alocarea bugetară în funcție de necesitățile de formare ale cadrelor didactice
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.
1.

Constituirea şi execuţia bugetului
şcolii pentru formarea continuă a
cadrelor didactice

Dec. 2018

Contabilul
Membrii CA

școlii

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

Suma din
Execuția bugetară 2019
bugetul şcolii
aprobată pentru
formare continuă

Dezvoltarea relațiilor comunitare: Diseminarea rezultatelor activităților de formare
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

crt.

1.

2.

Participarea cadrelor didactice la
activităţile cercurilor
pedagogice şi ale comisiilor
metodice

Organizarea de mese rotunde
pentru împărtășirea experienței
acumulate la cursurile de formare

Anul școlar

Directorul

2018/2019

școlii

Semestrial

Resp.comisii
metodice

2

Participanţi

Indicatori de
performanţă

Prezenţa 100% a
cadrelor
didactice la
Toate cadrele
cercuri
didactice
pedagogice
și
comisii
metodice
60%
dintre
participanți
Toate cadrele
folosesc
didactice
experiența
acumulată
în

Monitorizare/Evaluare

Procesele verbale ale
activităților metodice

Procesele verbale ale
activităților metodice

activitatea
clasă

la

2. ASIGURAREA DE ȘANSE EGALE LA EDUCAȚIE PENTRU TOȚI ELEVII, MAI ALES PENTRU CEI AFLAȚI
ÎN SITUAȚII DE RISC - ELEVI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE, ELEVI CARE PROVIN DIN
FAMILII CU VENITURI MODESTE, ELEVI CU PĂRINȚI MIGRANȚI, ELEVI ORFANI
Dezvoltarea curriculară: Realizarea unor programe de educație diferențiată
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

Realizarea proiectării
activităţilor la clasă
pentru elevii cu CES

Anul școlar

Directorul

2018/2019

școlii

Resp.
2.

Selectarea elevilor capabili de
performanţă

Nov.2018

comisiilor
metodice

3.

Realizarea graficelor de
pregătire pentru susţinerea
performanţei şcolare

Resp.
Nov.2018

comisiilor
metodice

3

Elevi
Cadre
didactice

Elevi
Cadre
didactice

Elevi
Cadre
didactice

Indicatori de
performanţă
Pentru 100%
dintre
elevii cu CES să
se aplice
programe
diferenţiate
Pentru fiecare
disciplină să fie
selectaţi 2 elevi
capabili de
performanţă
Să existe cel
puţin câte un
cadru didactic la
fiecare disciplină
care efectuează
pregătire
cu
elevii

Monitorizare/Evaluare
Proiecte de lecții

Baza de date a elevilor
capabili de performanță

Graficele de pregătire
suplimentară

Dezvoltarea resurselor umane: Folosirea strategiilor didactice în funcție de stilurile de învățare ale elevilor
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

2.

Aplicarea de chestionare elevilor
pentru a putea determina
stilul de învăţare

Aplicarea metodelor şi
strategiilor didactice relevante
pentru stilul de învățare al clasei
de elevi

Oct.2018

Anul școlar
2018/2019

Membrii
CEAC

Elevi
Cadre
didactice

Resp.comisiilor Elevi
Cadre
metodice
didactice

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

Pentru toți
elevii de
gimnaziu să se
stabilească
stilul de învăţare
Fiecare cadru
didactic de la
gimnaziu să
realizeze o oră
pe săptămână
folosind
educaţia
diferenţiată

Tabele
cuprinzând
stilurile de învățare
pentru fiecare elev
Fișele de observare a
lecțiilor

Dezvoltarea resurselor materiale/financiare: Asigurarea accesului tuturor elevilor la baza materială a școlii
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.
1.

2.

Utilizarea bazei materiale şi a
mijloacelor didactice existente
Funcționarea la parametrii optimi
a CDI-ului

Anul școlar

Directorul

2018/2019

școlii

Anul școlar

Resp.CDI

2018/2019

4

Elevi
Cadre
didactice
Elevi
Cadre
didactice

Indicatori de
performanţă
Utilizarea 100%
a bazei materiale
a școlii
Creșterea
cu
30% a numărului
de utilizatori ai
CDI

Monitorizare/Evaluare
Existenţa orarelor
de desfăşurare a
activităţilor
Fișe de cititor

Dezvoltarea relațiilor comunitare: Atragerea de surse de finanțare extrabugetară pentru acordarea de stimulente materiale și premii
pentru performanță
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

2.

Atragerea de sponsorizări de la
diferite firme

Atragerea de sponsorizări de la
comunitatea locală

Anul școlar
2018/2019
Anul școlar
2018/2019

Membrii CA

Cadre
didactice

Respectarea
procedurilor

Cadre
didactice

Sumele obţinute
din sponsorizări
şi destinația lor

Respectarea
procedurilor

Directorul
școlii
Membrii CA

Monitorizare/Evaluare

Sumele obţinute
din sponsorizări
şi destinația lor

Directorul
școlii

Indicatori de
performanţă

3. EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE PRIN DIVERSIFICAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE
CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
Dezvoltarea curriculară: Utilizarea mijloacelor IT și multimedia în procesul didactic pentru creșterea atractivității acestuia
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

Achiziţionarea de softuri
educaţionale pentru toate ariile
curriculare

2.

Organizarea unor activități de
predare-învățare-evaluare
cu

Anul școlar

Resp.comisii

2018/2019

metodice

Anul școlar

Resp.comisii

2018/2019

metodice
5

Indicatori de
performanţă

Elevi
Cadre
didactice

Achiziţionarea
unui soft
educaţional
pentru fiecare
comisie
metodică

Elevi
Cadre

25%
activitățile

Monitorizare/Evaluare

Procese verbale

din Proiecte de lecții

ajutorul tehnologiei multimedia

didactice

didactice
realizate
mijloace IT

cu

Dezvoltarea resurselor umane: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru folosirea mijloacelor multimedia
Nr.

Activitatea

Perioada

Participarea cadrelor didactice la
cursuri de formare pentru a folosi
tehnologia IT și multimedia

Anul școlar

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

2018/2019

Resp.formare Cadrele
didactice

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

80% din cadrele Atestate
didactice
au Certificate
minime
cunoștințe IT

Dezvoltarea resurselor materiale/financiare: Întreținerea, menținerea și îmbunătățirea dotării cu tehnologie multimedia
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.
1.

Întreținerea bazei materiale a
școlii

2.

Achiziţionarea unui număr
suficient de mijloace multimedia
pentru desfăşurarea modernă a
orelor de curs

Anul școlar

Directorul

2018/2019

școlii

Anul școlar
2018/2019

Directorul
școlii
Membrii CA

6

Personalul
școlii
elevi
Membrii CA
CRP
Primăria

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

Utilizarea 100% Fișele de gestiune
a bazei materiale
existente
Fișele de gestiune
Numărul de
calculatoare
achiziţionate

Dezvoltarea relațiilor comunitare: Atragerea de surse de finanțare extrabugetară pentru dotarea cu tehnologie multimedia
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

2.

3.

Atragerea de sponsorizări de la
comunitatea locală

Atragerea de sponsorizări de la
diferite firme

Anul școlar
2018/2019
Anul școlar
2018/2019

Armonizarea ofertei educaționale Feb.- mar.2019
cu cerințele comunității locale

Membrii CA

Cadre
didactice

Respectarea
procedurilor

Cadre
didactice

Sumele obţinute
din sponsorizări
şi destinația lor

Respectarea
procedurilor

100%
disciplinele
din CDŞ să fie
alese în funcţie
de opțiunile
elevilor şi
părinților

Oferta educațională

Directorul
școlii
Membrii CA

Consilierul
educativ

Monitorizare/Evaluare

Sumele obţinute
din sponsorizări
şi destinația lor

Directorul
școlii

Indicatori de
performanţă

Elevi
Părinți
Cadre
didactice

4. DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ – FAMILIE - COMUNITATE
Dezvoltarea curriculară: Centrarea activităților didactice și educative extrașcolare pe nevoile comunității
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Proiectarea și realizarea de
activități educative care să
satisfacă nevoile tuturor elevilor
Implementarea unor proiecte de
voluntariat pentru elevi în

Anul școlar

Consilierul

2018/2019

educativ

Anul școlar

Consilierul

Participanţi

crt.
1.
2.

7

Elevi
Cadre
didactice
Elevi
Cadre

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

Planificarea activităților
90% din elevi
participanți la
activități
35% din elevi Fișele de proiect
implicați în 2

domeniile
educației
complementare în colaborare cu
autoritățile locale

2018/2019

educativ

didactice

proiecte

Dezvoltarea resurselor umane: Implicarea părinților în activitățile proiectelor educative desfășurate în școală
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

2.

Participarea activă a şcolii în
viaţa comunităţii prin diferite
programe

Implicarea membrilor
comunităţii în cadrul proiectelor

Anul școlar

Consilierul

2018/2019

educativ

Anul școlar

Consilierul

2018/2019

educativ

Elevi
Cadre
didactice
Comunitatea
locală
Elevi
Cadre
didactice
Comunitatea
locală

Indicatori de
performanţă
60 % din cadre
didactice şi elevi
participă la
proiecte
Se va desfăşura
câte o acţiune pe
semestru cu
implicarea
părinților

Monitorizare/Evaluare
Fișele de proiect

Fișele de proiect

Dezvoltarea resurselor materiale/financiare: Colaborarea cu Comitetul Reprezentativ al Părinților pentru rezolvarea unor probleme
materiale
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

1.

Identificarea disponibilităților de
implicare
a
părinților
în
rezolvarea problemelor

Anul școlar

Consilierul

2018/2019

educativ

2.

Proiectarea activității specifice de
colaborare cu părinții

Anul școlar

Consilierul

2018/2019

educativ

Participanţi

crt.

8

Elevi
Cadre
didactice
CRP
Elevi;Cadre
didactice
CRP

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

Numărul
de Numărul de probleme
părinți implicați soluționate
Numărul
de
Numărul de probleme
părinți implicați
soluționate

Dezvoltarea relațiilor comunitare: Reconsiderarea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii şi a resurselor
de care dispune şcoala
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

Aplicarea chestionarelor de
satisfacţie privind calitatea
educaţiei şi a propunerilor
pentru desfăşurarea anumitor
activități extrașcolare

Semestrial

Membrii
CEAC

Elevi
Părinți

Indicatori de
performanţă
Aplicarea a cel
puţin 100 de
chestionare
pentru
părinţi şi elevi

Monitorizare/Evaluare
Statistica
în
chestionarelor

urma

5. ASIGURAREA ÎN CONTINUARE A UNUI CLIMAT DE SIGURANȚĂ FIZICĂ ȘI PSIHICĂ PENTRU PREȘCOLARI,
ELEVI ȘI PERSONALUL ȘCOLII
Dezvoltarea curriculară: Proiectarea și desfășurarea de proiecte educative care să conducă la asigurarea unui climat școlar de
siguranță fizică și psihică
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

2.

Implementarea de proiecte la nivelul
CȘE în vederea interiorizării
sentimentului de apartenenţă la
şcoală

Organizarea unor întâlniri
periodice cu reprezentanţi ai
poliţiei, pompierilor

Resp.CȘE
Semestrial

Consilierul
educativ
Directorul

Semestrial

școlii
Consilierul
educativ

9

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare
Fișele de proiect

Elevi
Cadre
didactice

2
proiecte
implementate

Elevi
Cadre
didactice
Poliția
Pompierii

O acţiune pe
semestru în care
să fie implicaţi
80 de elevi şi cel
puţin 5 cadre
didactice

Reducerea cazurilor de
delincvență juvenilă

Dezvoltarea resurselor umane: Participarea elevilor și a cadrelor didactice la proiecte educative care să promoveze nonviolența și
valorile democrației
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Proiectarea de activități în cadrul
Proiectului
”Săptămâna
nonviolenței”

Anul școlar

Consilierul

2018/2019

educativ

Participanţi

crt.
1.

Elevi
Cadre
didactice

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

O activitate pe Fișele activităților
semestru
cu
participare 100%

Dezvoltarea resurselor materiale/financiare: Alocarea bugetară care permite dotarea tuturor școlilor cu sistem de supraveghere
video și alarmare
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.
1.

Constituirea şi execuţia bugetului
şcolii pentru achiziționare de
mijloace IT de supraveghere și
alarmare

dec. 2018

Contabilul
Membrii CA

școlii

Indicatori de
performanţă
Suma din
bugetul şcolii
aprobată

Monitorizare/Evaluare
Execuția bugetară 2019

Dezvoltarea relațiilor comunitare: Colaborarea cu reprezentanții comunității locale (culte religioase și autorități locale – Primăria,
Poliția) în vederea informării și monitorizării situațiilor de criză care pot să apară
Nr.

Activitatea

Perioada

Responsabili

Participanţi

crt.

1.

Dezvoltarea de parteneriate cu
instituții și organisme care
derulează programe și proiecte
educative

Anul școlar
2018/2019

Directorul
școlii
Membrii CA

10

Elevi
Cadre
didactice
CRP
Culte
religioase
Poliția

Indicatori de
performanţă

Monitorizare/Evaluare

Contracte de parteneriat
3 parteneriate
anual care au ca
scop rezolvarea
problemelor
şcolii

2.

Realizarea de activități de
combatere și prevenire a violenței
în parteneriat cu comunitatea
locală

Semestrial

Resp.
CPCAVMȘ

Elevi
Cadre
didactice
Părinți
Repr.culte
religioase
Poliția

DIRECTOR,
Prof. Antochi Georgeta

11

Scăderea cu 80%
a actelor cu
caracter
de
violență

Rapoarte
monitorizare

de

