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I.

ARGUMENT

Intrarea României în Uniunea Europeană a generat noi oportunităţi dar, în acelaşi timp, şi alte
cerinţe în domeniul educaţiei şi formării continue. Educaţia şcolară trebuie să fie o prioritate
absolută, deoarece România trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul educaţiei şi
formării profesionale la nivel european. Ne bazăm în demersul nostru de concepere al unui nou
P.D.I. specific pentru Liceul Teoretic ,,Duiliu Zamfirescu’’ Odobeşti pe documentele U.E. în
domeniu, pe politica Guvernului în domeniul Educaţiei, pe Planul managerial al I.S.J. Vrancea,
precum şi pe Planul de Dezvoltare Locală şi Regională 2008-2013 şi Planul de Dezvoltare
Institutională 2013-2017.
Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea ca învăţământul trebuie să
joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii
şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Pentru fiecare ţintă din Planul de Dezvoltare
Intituţională 2013-2017 prin acţiunile propuse s-a reuşit mentinerea indicatorilor de performanţă la
un nivel ridicat şi ne propunem să ridicăm cu fiecare ciclu pe care îl parcurgem calitatea activităţilor
şcolare şi extraşcolare la un nivel de performanţă cât mai înalt. Având în vedere profilul liceului şi
rezultatele obţinute vom regăsi în construcţia noului Plan de Dezvoltare Intituţională 2017-2021
baza conceptuală din Planul de Dezvoltare Intituţională 2013-2017, propunând ţinte pentru care, în
mare măsură, aplicăm acţiuni şi opţiuni strategice similare.
Fiind cea mai mare instituţie de învăţămant din oraşul Odobeşti ne propunem găsirea unor
resurse financiare extrabugetare pentru stimularea elevilor şi cadrelor didactice cu performanţe
şcolare. În aceelaşi timp este necesară amplificarea eforturilor pentru creşterea performanţelor
şcolare şi la nivel judeţean şi chiar naţional prin susţinerea unor cursuri de excelenţă. Trebuie să
diversificăm paleta parteneriatelor pentru ca elevii şi cadrele didactice să-şi extindă orizontul de
cunoaştere şi perfecţionare prin ieşirea în afara judeţului şi a graniţelor ţării. Dezvoltarea durabilă şi
progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant şi flexibil.
Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă
pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă
pentru a fi, învaţă pentru a trăi decent şi sigur în societate şi orice tip de comunitate. Un învăţământ
cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoală de nivel european, iată dezideratul şcolii pe care o
reprezentăm.
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II.

BAZA CONCEPTUALĂ

Proiectul de Dezvoltare Instituţională (2017-2021) al Liceului Teoretic ”Duiliu Zamfirescu”,
Odobeşti (în continuare - PDI) a fost elaborat în conformitate cu Metodologia de elaborare a
planurilor de dezvoltare instituţională a autorităţilor administraţiei publice centrale, aprobată prin
Dispoziţia Guvernului nr.2(d) din 23 ianuarie 2008. La nivelul Liceului Teoretic “Duiliu
Zamfirescu” Odobeşti a fost constituită prin decizia directorului unităţii de învăţământ Comisia
pentru elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională pe termen lung al Liceului Teoretic “
Duiliu Zamfirescu” Odobeşti. Principalele sarcini ale comisiei sunt: supravegherea şi coordonarea
întregului proces de elaborare a PDI, aprobarea informaţiei care este inclusă în proiectul PDI, luarea
deciziilor cu privire la priorităţi şi obiective. PDI este elaborat pentru o perioadă de patru ani şi are
drept scop racordarea misiunii unităţii la angajamentele şi priorităţile sale. Informaţia de bază este
furnizată de rezultatele evaluării capacităţilor instituţionale, care oferă o înţelegere profundă a
capacităţilor şcolii de a-şi realiza eficient angajamentele. Acolo unde în mod evident capacitatea
este insuficientă sau structura instituţională pare a fi inadecvată să atingă aceste angajamente, au
fost identificate unele probleme. În acelaşi timp, au fost sugerate acţiuni de depăşire a lacunelor
atestate şi de soluţionare a problemelor identificate. PDI este un document evolutiv, din următoarele
considerente:
- este rezultatul unui şir de studii realizate în cadrul liceului, inclusiv analiza funcţională evaluarea
capacităţilor, discuţii cu constituenţii, în special în cadrul Grupului de lucru;
- pe perioada implementării sale, impactul va fi evaluat, iar în rezultatul evaluării vor fi identificate
noi elemente ce trebuie luate în considerare şi integrate în Plan;
- sporirea treptată a capacităţilor va condiţiona noi etape în procesul de planificare şi implementare.
Situaţia Liceului Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobeşti existentă la momentul dat, cu
resurse umane şi mijloace financiare bine fundamentate, este bună. Sporirea calităţii educaţiei şi
îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare a tineretului necesită eforturi considerabile şi o perioadă de
timp mai îndelungată. În acest context, prezentul document defineşte şi stabileşte priorităţile privind
dezvoltarea instituţională a unităţii pentru realizarea misiunii sale.
Baza conceptuală a prezentului Proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în
vigoare:
- Legea Educaţiei Naţionale - Legea 1/2011, Regulamentul cadru de organiyare si functionare al
unitatilor de învăţământ preuniversitar adoptat prin O.M.E.N.C.Ş. nr 5079 din 31.08.2016,
- Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare (RODIS.) adoptat prin OMECTS
nr.5547 din 06.10.2011
- Metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare
(MARODIS); - Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
- Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, publicate în
Monitorul Oficial;
- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
- Planul de dezvoltare instituţională 2013-2017;
- O.M. nr. 3310/ 1998, privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor
şcolare;
- Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
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- O. M. E.N. nr. 5115/15.12.2014 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în învăţământul preuniversitar;
- HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;
Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- ORDIN nr.4595/22.07.2009 Criterii de evaluare a personalului didactic;
- ORDIN nr.5132/10.09.2009 Reglementari privind activitatea educativa şcolară şi extraşcolară;
- ORDIN nr. 4799/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011
şi anexele si modificările ulterioare;
- ORDIN nr 5071/31.08.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017;
- ORDIN nr 5077/31.08.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal de stat în anul şcolar 2016-2017;
- ORDIN nr 5070/31.08.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat
în anul şcolar 2016-2017
- LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005
privind asigurarea calităţii educaţiei.
III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN
III.1 Diagnoza mediului extern.
Contextul economic şi social al judetului Vrancea
1.1 Aspecte demografice
La orizontul anului 2025 proiecţia arată o scădere continuă pentru întrega regiune şi pentru
toate judeţele. Scăderile cele mai mari se prognozează pentru anul 2025 iar pentru judeţul Vrancea
scăderea ar fi de aproximativ 10 % faţă de anul 2005. Din datele furnizate de Direcţia Judeţeană de
Statistică, de 10 ani (2005-2015) se constată un spor natural negativ. La nivelul anului 2015
diferenta dintre nou născuţi şi decedaţi este de aproximativ 1800 de persoane. Populaţia judeţului
Vrancea la era în 2015 de 391.651 persoane repartizate astfel:
- Mediul urban 48% locuitori , rural 62% locuitori;
- Populaţia şcolară în perspectiva 2005 - 2015 se aliniază la tendinţa regională şi este în scădere cu
16% în 2015 faţă de 2005, ceea ce implică o gîndire pertinentă a repartizării şi proiectării planurilor
de şcolarizare pentru şcolile vrâncene, o redimensionare a reţelei şcolare şi a ofertei educaţionale.
Considerînd că, în general, aproximativ 60% dintre absolvenţii claselor a VIII-a se orientează către
învăţământul liceal, iar restul în şcoli profesionale se poate deduce că unele clase, cel mai adesea de
învaţământ tehnologic sunt imposibil de realizat.
1.2 Piaţa muncii
Sectorul informaţional s-a dezvoltat în ultimii ani la nivel naţional dar şi regional, de aceea,
mulţi absolvenţi ai claselor a VIII-a doresc să urmeze profilul real, specializarea matematicăinformatică. Deschiderea pe care o oferă intrarea României în Uniunea Europeană, nevoia de cadre
din domeniul medical a determinat în ultimul an orientarea celor mai buni elevi către specializarea
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ştiinţe ale naturii, la nivel judeţean şi naţional. În intervalul de prognoză 2015-2025 toate sectoarele
economice vor contribui pozitiv la susţinerea creşterii reale a produsului intern brut din regiunea
sud – est a României. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă se va înscrie într-un trend
ascendent, astfel încât în anul 2020 va ajunge la 64,4% reducându-se diferenţa faţă de rata de
ocupare la nivel naţional. Se apreciază că sectorul construcţiilor va fi cel mai dinamic, iar sectorul
servicii va avea o creştere de 5,2%. Pentru judeţul Vrancea valorile prognozate se estimează a fi în
nota celor din regiunea sud - est. În ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi, după o scădere de
17,25% în perioada 2008 - 2013, se estimează că în perioada 2015 - 2020 numărul de salariaţi va
reveni la valoarea din 2008. Rata şomajului din judeţul Vrancea este în perioada analizată în scădere
în comparaţie cu regiunea Sud - Est unde este oscilantă. Începând cu 2014 rata şomajului în judeţul
Vrancea a cunoscut o stagnare (5 %) iar pentru 2020 va ajunge la 4,8%.
1.3. Activitatea economică
După 1989 în oraşul Odobeşi s-au înregistrat mutaţii semnificative pe plan social şi economic.
În această perioadă economia oraşului a înregistrat un declin semnificativ, dispărând cele mai multe
unităţi economice. Ca urmare acestui fapt s-a diminuat necesarul de forţă de muncă, de aceea, o
parte din forţa de muncă disponibilă a luat calea străinătăţii. Printre aspectele pozitive ale economiei
oraşului se poate aprecia apariţia altor agenţi economici pe piaţa muncii (Fabrici de mobilă,
întreprinzărori din domeniul construcţiilor civile, confecţiilor, în industria alimentara, comerţ etc).
III.2.Diagnoza mediului intern
2.1 Anul înfiinţării liceului
Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu Odobeşti este una dintre puţinele instituţii de învăţământ
din judeţul Vrancea, dacă nu chiar singura, cu clase de la grupa pregătitoare la clasa a XII-a. Ea se
numară printre unităţile de prestigiu ale judeţului. Unitatea fiinţează din 1862 cu titulatura Şcoala
primară de băieţi clasele I-IV apoi îşi schimbă titulatura după cum urmează:
- Între anii 1893-1948 „Şcoala primară de fete” clasele I-IV
- Între anii 1948-1952 “Şcoala elementară tip 7 clase”
- Între anii 1952-1955 “Scola elementară tip 10 ani”
- Între anii1955-1965 “Şcoala mixtă”
- Între 1965-1968 “Liceul mixt cu clasele I-X”
- Între 1968-1973- “Liceul de cultură general cu clasele I-XII”
- Între anii 1973-1990-“ Scoala general nr.1. cu clasele I-X”
- În 1990 se reînfiinţează cu titulatura actuală de Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu”
Odobesti cu clase I-XII iar numeroşi absolvenţi ai săi au devenit personalităţi marcante,
ambasadori,medici, ingineri etc.
In ultimii 5 ani numărul de clase şi efectivele de elevi s-au menţinut totuşi aproape constante.
Trebuie precizat că, elevii cei mai buni de la clasele gimnaziale ale scolilor întregului bazin al
Milcovului, inclusiv din Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobeşti solicită şcolarizarea în
cadrul liceelor de elită din municipiul Focsani, profitându-se de distanţele mici şi de provocarea
unei concurenţe acerbe.
Este semnificativ faptul că în ultimii ani elevii care au solicitat să studieze la liceul nostru au
avut în general rezultate mult mai bune decât ale licelui concurent din municipiul Odobeşti. Orice
încercare de crestere a numărului de clase pentru filiera teoretică au fost blocate în cadrul I.S.J
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Vrancea pentru că ar fi diminuat dramatic evolutia populaţiei scolare din liceul concurent cu profil
tehnologic.
Pentru anul şcolar 2017 – 2018, în oferta de şcolarizare a liceului, există 3 clase pregătitoare
(dintre care o clasă la Scoala Unirea) şi 3 clase I (dintre care 1 clasa la Scoala Unirea) la
învăţământul primar, 3 clase a V-a la învăţământul gimnazial şi 2 clase a IX- a la liceu.
La clasa a IX-a profilurile sunt: filologie şi matematică – informatică în alternanţă cu
ştiinţele naturii iar admiterea se face pe baza rezultatelor din clasele V-VIII şi a rezultatelor de la
testele nationale.
2.2 Statutul unităţii şcolare în comunitate;
Statutul unităţii şcolare în comunitate este foarte bun şi este asigurat prin:
- tradiţie (în decembrie 2005 s-au sărbătorit 50 de ani de la înfiinţarea liceului şi 150 de ani de
învăţământ public în Odobeşti);
- prestigiu profesional global;
- apreciere pentru dăruirea unor învăţători şi profesori;
- o imagine publică favorabilă;
- rezultatele obţinute de elevi la concursurile şcolare, la testările naţionale, la bacalaureat, admitere
în licee şi facultăţi.
2.3 Numărul de schimburi în care funcţionează liceul.
Activitatea este organizată în 2 schimburi astfel: Clasele liceale şi cele primare, program 7,308,00-13,00 iar cele gimnaziale 13,00-18,30. Durata orei de curs este de 50 de minute cu pauza de 10
minute la clasele liceale si gimnaziale şi de 45 de minute cu pauză de 10 minute la învatamântul
primar. Şcoala funcţionează în patru corpuri disparate şi o sală de sport aflată în curtea licelui
concurent.
Urmează analiza activităţii pe domeniile funcţionale: curriculare, resurse umane, resurse
materiale şi financiare, dezvoltarea relaţiilor comunitare

2.4. Curriculum
Oferta curriculară cuprinde curriculum naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional şi
fiecărui nivel de studiu şi curriculum la decizia şcolii. Planul cadru cuprinde trunchiul comunc (TC)
la clasele de liceu şi este stabilit pe profiluri şi specializări în Planuri cadru diferenţiate. Planul
cadru a fost elaborat ţinând seama de anumite principii:
- al selecţiei culturale care reprezintă modul de grupare a domenilor de cunoaştere în Arii
curriculare;
- al coerenţei vizând caracterul omogen şi echilibrat;
- ponderea deţinută în aria curriculară corespunzătoare specializării este aproximativ aceeaşi în
cadrul fiecărei specializări;
- al funcţionalităţii - care presupune organizarea pe cicluri curriculare care să respecte
caracteristicile de vârstă, interese şi motivaţii ale elevilor prin care se realizează continuitatea în
momentul trecerii de la o treaptă de şcolarizare la alta;
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- al egalităţii şanselor prin care Planul cadru permite realizarea unui raport adecvat între TC şi
CDŞ; ţinând seama de specializările din cadrul fiecărui profil;
- CDŞ-urile conţin pachete de cursuri opţionale care permit elevilor pregătirea pentru specializarea
universitară sau o specializare medie vizând absorbţia pe piaţa muncii;
- Consiliul pentru curriculum stabileşte pentru fiecare specializare şi arie curriculară oferta
curriculară până la sfârşitul lunii ianuarie. Această etapă este precedată de propunerile de cursuri
opţionale solicitate de elevi (vezi anexa nr .1) şi cursuri opţionale propuse de cadrele didactice;
Consiliul de curriculum stabileşte pachetele CDŞ pe care le oferă ca o deschidere a finalităţilor şi
obiectivelor liceului, a metodologiei de selecţie şi opţiune a elevilor. Oferta şcolii este publică
începând cu luna martie a fiecărui an pentru anul şcolar viitor, elevii urmând să opteze pentru un
anumit pachet, iar opţiunea exprimată devine obligatorie pentru întregul an şcolar. Raporturile
dintre TC şi CDŞ dintre ariile curriculare şi discipline vizează asigurarea coerenţei orizontale şi
verticale în raport cu profiluri şi specializări. Având în vedere, că majoritatea absolvenţilor noştri îşi
vor continua studiile, liceul trebuie să formeze deprinderi şi abilităţi care să permită atât integrarea
lor în societate cât şi continuarea cu succes a studiilor în învăţământul superior. Elevii vor dobândi:
- Pregătire generală bună;
- Cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de cariera pe care o vor alege;
- Capacitatea de a comunica eficient atât în limba maternă cât şi în limbile de largă circulaţie;
- Deprinderi de utilizare a tehnicilor informaţionale în comunicare (TIC);
- Capacitatea de integrare activă în grupuri sociale;
- Disponibilitatea de asumarea răspunderii;
- Toleranţa faţă de grupuri minoritare. În liceu învaţă şi elevi provenind din centre de plasament.
De asemenea, liceul va conduce la:
- Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita în societate (comunicare, gândire
critică, luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii compelxe);
- Cultivarea expresivităţii şi sensibilităţii în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi
sociale de calitate;
- Formarea autonomiei morale. Se doreşte ca liceul să devină un furnizor de servicii educaţionale în
care elevul să fie permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare. Definirea
ofertei şcolii se face în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor precum şi cu aşteptările societăţii.
Prin CDŞ, dorim să conturăm „personalitatea liceului” . Flexibilitatea programei şcolare se
realizează prin creşterea ponderei disciplinelor şi activităţilor din CDŞ, prin renunţarea la caracterul
excesiv teoretizat al programelor şi manualelor.
2.5 Resurse umane ale şcolii:
Buna desfăşurare a activităţii didactice la parametrii buni se realizează în principal prin
selectarea resurselor umane, care se regăsesc în elevi şi cadre didactice, personal didactic auxiliar şi
nedidiactic precum şi utilizarea maximă a potenţialului fiecăruia. Resursele umane sunt un aparat
complex de diagnoză, cognoză şi prognoză. Şcoala este considerată de noi o integritate funcţională:
- Micro societatea formabililor tineri (elevi cu implicaţia lor comunitară – părinţii);
- Echipa managerială şi administrativă cu rolul intra-extra parteneriat;
- Grupul profesoral, didactic auxiliar şi administrativ;
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- Dimensiunea managerială promovează rolul şcolii marcând liniile de orientare şi domeniile de
interes;
- Dimensiunea curriculară vizează specificul profesional;
- Dimensiunea curricular-managerială dă relief entităţii şcolare;
Corpul profesoral este relativ instabil în ultimii dar cuprinde profesori tineri, calificaţi dornici de
afirmare capabili să ghideze destinele noii generaţii..
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr personal didactic calificat:
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul Cu
II
Definitivat
20 (42%)
14 (29%) 11 (23%)

Debutanti
3 (6%)

6%
23%

42%

Cu gradul I
Cu gradul II
Cu Definitivat
Debutanti

29%

Personalul didactic auxiliar - număr pe categorii:
Categorie de
personal

Număr de
persoane încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de personal

Secretar

1

2

Administrator
financiar
Administrator
patrimoniu
Laborant

1

1

1

1

1

2

Bibliotecar

1

1

9
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Elevi
Numărul claselor din şcoală în anul şcolar 2016- 2017
preg.
3+1

Ciclu primar - 18
I
II
III
2+1 3+1 3+1

Cliclul gimnazial - 12
V
VI
VII VIII
3
3
3
3

IV
2+1

IX
2

Ciclul liceal - 8
X
XI
XII
2
2
2

Numărul elevilor din şcoală : 907
- clasa pregatitoare: 64 + 15 la Scoala Unirea
- învăţământ primar : 256 + 67 Scoala Unirea;
- învăţământ gimnazial : 310
- învăţământ liceal : 195
Majoritatea populaţiei şcolare provine din oraşul Odobeşti şi din comunele învecinate. La
liceu mai sunt şi elevi care provin din oraşul Focşani.
Elevii noştri au o stare de sănătate bună şi foarte bună. Starea materială a familiilor este una
relativ precară, cu precizarea că un număr mare de elevi provine de la Centrul de Ocrotire a
Minorilor sau din familii dezorganizate. In urma eforturilor depuse de profesorii şi elevii şcolii,
aceşti copii s-au integrat bine în colectivele de elevi cărora le aparţin, participă la toate activităţile
şcolare şi extraşcolare dar nu au rezultate acceptabile la învăţatură.
Mobilitatea si promovabilitatea elevilor în anul scolar 2016-2017:
clasa
înscrisi
12.09.2016
rămaşi
16.06.2017
promovaţi
Procent
promovabilitate

Preg. I
65
86

II
82

III
97

IV
80

V
86

VI
89

VII
84

VIII
67

IX
47

X
57

XI
49

XII
51

63

81

99

80

89

89

80

62

46

57

46

50

85

63
85
77
92
77
78
81
76
62
100% 100% 95% 93% 96% 87% 91% 95% 91%

42
57
45
48
91% 100% 98% 96%

Rezultate la Examenul de Evaluare Natională şi Admitere în anul scolar 2016-2017
In anul scolar 2016 – 2017, au finalizat clasa a VIII a 64 elevi, s-au înscris la evaluare
naţională, 48, ceilalţi au fost corigenţi şi au participat la sesiunea a doua de admitere fără examen de
evaluare naţională.
Rezultatul evaluării naţionale este de comentat:
- cu note peste 5 = 44 elevi (91,6%), din care:
13 cu note între 5 – 5,99 = 27,%;
9 cu note între 6-6.99 = 18%
7 cu note între 7 – 7, 99 = 14,8%;
10
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8 cu note între 8-8.99 = 16,6%
7 cu note între 9 – 9.99 = 14,8%
- cu note sub 5 = 4 elevi = 8,4%
Rezultate la Examen de Bacalaureat în anul scolar 2016-2017
In sesiunea din vară s-au înscris la examenul de bacalaureat 41 de elevi ( 33 din seria
curenta şi 8 din seriile anterioare). Au promovat examenul 27 elevi ( 24 din seria curentă şi 3 din
promoţii anterioare).
Procentul de promovabilitate de aproximativ 73 % din cele 2 sesiuni de bacalaureat din
2017, este mai mic faţă de anii anteriori, când procentul a fost şi de 88 %.
Selecţia elevilor în învăţământul liceal s-a făcut conform regulamentelor de admitere în clasa a
IX-a stabilite la nivel naţional. S-au organizat activităţi de prezentare a ofertei educaţionale a
liceului la care au participat: psihopedagogul şcolar, cadre didactice şi elevii reprezentativi ai
liceului. Dintre acesetea amintim: Târgul de ofertă educaţională; Ziua porţilor deschise, prezentarea
ofertei liceului în şcolile gimnaziale din localităţile învecinate.
2.6 Resursele materiale şi financiare:
2.6.1 Spaţii şcolare
Unitatea şcolară este amplasată în oraşul Odobeşti. Are o structură în cartierul Unirea Scoala cu clasele primare. Şcoala funcţionează în 4 corpuri de clădiri construite în ani diferiţi , după
cum urmează :
- localul A reabilitat în 2008
- localul B reabilitat în 2011
- localul D, reabilitat în 2006
- Şcoala din cartierul Unirea, reabilitată în anul 2007
-

Unitatea de învăţământ dispune de :
4 laboratoare: informatică (cu 26 calculatoare şi acces la Internet), fizică, biologie, chimie
(acces la internet)
4 cabinete şcolare: matematică, limbi moderne, istorie, limba română.
1 sală de sport;
1 bibliotecă ( 30.000 de volume);

2.6.2 Buget alocat pentru cheltuieli materiale aferent anului 2016:
Buget aprobat: 262000 lei;
Cheltuieli totale: 211532 lei, din care:
- materiale curatenie: 7887 lei;
- incalzit ( gaze, lemne foc) : 35012 lei;
- iluminat: 7814 lei;
- carburanti( motorina microbuz) : 7434 lei;
- apa, salubritate: 7758 lei;
-telefon, cablu, internet: 8757 lei;
- materiale intretinere si prestari servicii: 89167 lei;
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- obiecte de inventar: 45393 lei
- deplasari: 2604 lei;
2.7 Dezvoltarea relatiilor comunitare:
Partenerii sociali implicaţi în proiectul de dezvoltare al şcolii sunt:
 Administraţia publică locală;
 Agenţi economici din oraşul Odobeşti;
 Inspectoratul Scolar Judeţean;
 Casa Corpului Didactic;
 Biserica;
 Poliţia;
 Mass- media;
 Părinţii;
În contextul actual o funcţie importantă a şcolii este aceea de a dezvolta relaţiile comunitare,
având în vedere faptul că unele fonduri sunt primite de şcoală de la comunitatea locală dar şi de la
alte organisme care pot, împreună cu şcoala, să contribuie la educarea copiilor.
Grupuri de interese.
Principalele grupuri de interese la nivelul comunităţii sunt formate din: părinţii elevilor,
cadrele didactice, diferite Asociaţii non-guvernamentale, Fundaţii şi elevii înşişi.
Nevoi educaţionale.
La nivelul comunităţii şi al grupurilor de interes se structurează un ansamblu de nevoi
educaţionale cum ar fi:
- Formarea personalităţii tinerilor;
- Orientarea şcolară şi perfecţionarea acesteia în funcţie de cerinţele comunităţii locale;
- Formarea atitudinii civilizate a tinerilor din zonă;
- Educarea unor atitudini pozitive faţă de valorile morale, estetice etc;
- Educarea în spirit ecologic;
- Cultivarea tradiţiilor şi integrarea lor în valorile progresiste actuale;
- Orientarea spre nou;
- Cultivarea spiritului inventiv;
- Formarea unei atitudini progresiste.
2.7. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” în anul
şcolar 2016-2017:
2.7.1. RESURSE CURRICULARE
Puncte tari:
 Profilul claselor este atractiv pentru
majoritatea elevilor buni si foarte
buni;
 Există o bază didactică ce permite
orientarea ofertei curriculare spre
discipline din aproape orice domeniu;
 Dotarea şcolii permite orientarea

Puncte slabe:
 Interesul din ce în ce mai scăzut al
elevilor pentru şcoala;
 Proiecte insuficiente în care elevii se
pot implica;
 Numărul disciplinelor din trunchiul
comun este prea mare; sunt multe
discipline cu o oră pe săptămână. In
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ofertei curriculare spre discipline cu
nivel ridicat de aplicabilitate, mai ales
în domeniul informaticii, biologiei,
fizicii, chimiei;
 Nivelul de pregătire al profesorilor
oferă posibilitatea abordării unei
palete foarte largi de discipline în
oferta curriculară;
 CDS - ul este adaptat la nevoile
elevilor, disciplinele opţionale au fost
stabilite conform cerinţelor acestora;
 Disciplinele
de
învăţăânt
din
trunchiul comun sunt foarte bine
încadrate cu profesori şi beneficiază
de mijloacele de învăţământ necesare;
 Majoritatea absolvenţilor de liceu
urmează învăţământ superior;
Oportunităţi:
 Dotarea
corespunzătoare
a
laboratoarelor de biologie, chimie,
fizica, informatica;
 Dezvoltarea bazei sportive: sala de
sport, terenuri în aer liber;
 Posibilitatea formării deprinderilor de
lucru la calculator prin folosirea
laboratorului de informatică



mare parte, acestea ajung să fie
desconsiderate de către elevi;
Numărul mare de elevi cu părinţi
plecaţi în străinătate;

Ameninţări:
 Datorită
plecării
elevilor
în
străinătate, planul de scolarizare se
realizează din ce in ce mai greu;
 Încărcătura prea mare a programelor
şcolare;
 Instabilitatea privind CDS ul ca
pondere în planurile de învăţământ;

2.7.2 RESURSE UMANE
Puncte tari:
Puncte slabe:
 Incadrarea şcolii cu personal calificat
 Diseminarea experientelor pozitive se
la toate disciplinele de învăţământ;
face cu dificultate;
 Participarea profesorilor la cursuri de
 La unele discipline de învăţământ
formare continuă este tot mai
este mare fluctuaţia de cadre
numeroasă;
didactice, ceea ce afecteaza negativ
principiul continuităţii şi are efecte
 Mulţi profesori, în special tineri,
asupra calităţii educaţiei;
urmează masterate;
 Unele cadre didactice manifestă lipsa
 Numărul mare al profesorilor cu
de disponibilitate în a desfăşura
gradul didactic I;
activităţi
extracurriculare
sau
 Un mare număr de profesori fac parte
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din comisii pentru examene naţionale
sau olimpiade scolare;
 Preocuparea
profesorilor
pentru
obţinerea de performanţe ridicate în
activitatea cu elevii (olimpiade,
concursuri
scolare,
bacalaureat,
competiţii sportive, admitere la liceu
şi în învăţământul superior);
 Personalul didactic auxiliar bine
pregătit pentru activitatea pe care o
desfăşoară;
 Relaţiile de comunicare din şcoala
sunt bune (dar mai pot fi îmbunătatite
Oportunităţi:
 Posibilitatea participării cadrelor
didactice la cursuri de formare şi
perfectionare;
 Posibilitatea
urmaririi
traseului
educaţional al elevilor din clasa I
până în clasa a XII a;
 Îmbunătăţirea comunicării în cadrul
lcolii (de exemplu prin activităţi la
nivelul comisiilor metodice);
 Iniţierea
unor
parteneriate
educationale cu scoli din tara dar si
cu scoli din cadrul programelor
europene.




extralcolare (care nu sunt plătite);
Lipsa posibiliăţii de stimulare a
profesorilor
cu
performanţe
remarcabile în activitate;
Supraîncarcarea fişei postului a
personalului de conducere, cadre
didactice etc.;

Ameninţări:
 Exista încă profesori care nu au
înţeles corect că şcoala, prin
activitatea sa, trebuie să satisfacă
nevoile elevului şi asteptările
familiei;
 Interesul elevilor şi al părinţilor spre
anumite discipline de învăţământ şi
neglijarea altora;
 Luarea în calcul a mediilor la
examenele de admitere în liceu şi
învăţământ superior face ca nota să
devină mai importantă decât nivelul
de pregătire al elevilor;
 Influenta mediului extern poluant;

2.7.3 RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
Puncte tari:
Puncte slabe:
 Toate localurile şcolii asigură
 Laboratoarele şi sala de sport sunt în
confortul necesar desfăşurării în
localuri diferite, elevii şi profesorii
condiţii optime a procesului de
folosind pauzele pentru a se deplasa
învăţământ;
dintr-un local în altul;
 Baza sportivă a şcolii este în stare
 Lipseste un spaţiu alimentar;
bună;
 Lipseste o sală de festivităţi;
 Laboratorul de informatică este foarte
 Bugetul şcolii nu acoperă necesarul
bine echipat cu calculatoare;
pentru funcţionarea optimă a acesteia
 Sunt foarte bine echipate cu mijloace
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de învăţământ laboratoarele de
biologie, fizică, chimie;
 Biblioteca şcolii este bine organizată,
funcţională şi dispune de un fond de
carte ce acoperă în mare măsură
solicitările de la toate disciplinele de
învăţământ;
 Şcoala este dotată cu laptopuri şi
videoproiectoare ce pot fi folosite la
toate disciplinele;
 Exista reţea de internet în două
localuri, în localul A funcţionând şi o
retea wireless;
 Cabinetul de psihologie are o
funcţionalitate bună.
Oportunitati:
Amenintari:
 Descentralizarea;
 Insuficienţa resurselor financiare
pentru realizarea obiectivelor şcolii şi
 Existenţa programelor de granturi
nealocarea acestora la timpul potrivit;
şcolare, de dotare cu material didactic
 Lipsa unei planificări de alocare de
resurse financiare pe termen mediu şi
lung îngreunează elaborarea unei
strategii de dezvoltare a scolii;
2.7.4 RELATIA CU COMUNITATEA
Puncte tari:
Puncte slabe:
 Colaborare buna cu primăria, politia,
 Colaborare insuficientă cu familiile
biblioteca şi agenţi economici din
elevilor, în special în cazul părinţilor
oraş;
plecaţi în străinătate;
 Participarea şcolii la programe iniţiate
 Dificultăţi în atragerea sponsorilor
de
clubul
elevilor,
biblioteca
 Insuficienta implicare a unor cadre
orasenească, primărie, în calitate de
didactice în activităţile extraşcolare
parteneri.
Oportunităţi:
Ameninţări:
 Creşterea nivelului de implicare şi a
 Interesul elevilor şi părinţilor mai mult
rolului comunităţii locale în luarea
spre notare decât spre cunoştinţe
deciziilor privind dezvoltarea şcolii;
acumulate, datorită modului în care se
face admiterea în liceu şi cele mai
 Activităţi culturale de amploare (
multe instituţii de învăţământ superior;
spectacole de teatru, competiţii
sportive etc.;
 Influenta negativă a mediului extern
poluant pentru adolescenţi: filme,
 O bună colaborare cu media locală
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pentru menţinerea imaginii scolii la
cote ridicate.




IV.

internet, discoteci, baruri etc.;
Scăderea interesului general pentru
şcoala de nivel performant;
Părinţii plecaţi în străinătate; se lasă
prea mult sarcina educării copiilor în
seama scolii;

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII:

Viziunea şcolii:
Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” este o instituţie de educaţie şi cultură capabilă să ofere
absolvenţi apţi să relaţioneze social, să cunoască şi să respecte valorile şi principiile etice, să-şi
consolideze propriul viitor în conformitate cu aptitudinile şi aspiraţiile personale.
Valorile promovate şi cultivate sunt: demnitate, performanţă, calitate, competenţă, eglitate
de şanse, forţa echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală, responsabilitate, respect,
încredere.
Misiunea şcolii:
Scoala trebuie să asigure pregătirea elevilor în concordanţă cu noul Curriculum Naţional. La
sfârşitul ciclului gimnazial şi liceal se aşteaptă de la orice elev:
1. să comunice eficient în situaţii reale;
2. să se integreze repede în societate;
3. să înţeleagă sensul apartenenţei la diferite tipuri de comunităţi (locală, naţională,
europeană);
4. să dovedească flexibilitate, capacitate de adaptare şi integrare în medii diverse;
5. să ia decizii şi să-şi exprime opiniile;
6. să aplice şi să-şi valorifice propriile experienţe de învăţare;
7. să atingă un nivel optim de comportament moral.
V. ŢINTE STRATEGICE
1. Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ incluziv în spiritul acordării
egalitaţii de şanse, a valorizării tuturor elevilor, dar şi a stimulării excelenţei şcolare şi a
competitivităţii Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobesti la nivel judeţean, naţional şi
internaţional.
2. Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele
educabililor şi comunităţii, promovarea unor programe educaţionale specifice pentru asigurarea
dimensiunii europene în şcoală.
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3. Adaptarea resurselor umane la competenţele unei societăţi informaţionale, formarea profesională
continuă a personalului didactic şi nedidactic şi stimularea dezvoltării personale prin acces la
resursele de instruire pe tot parcursul vieţii.
4. Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel naţional şi internaţional şi valorificarea rezultatelor
în urma derulării acestora, promovarea unui climat de comunicare activă şi cooperare între şcoalăelev-părinte-comunitate.
5. Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanţări extrabugetare, pentru
crearea unui ambient favorabil studiului în conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice, de
igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor la educaţie.
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VI. PLAN OPERAŢIONAL
Ţinta nr. 1
Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ incluziv în spiritul acordării egalitaţii de şanse, a
valorizării tuturor elevilor, dar şi a stimulării excelenţei şcolare şi a competitivităţii Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”
Odobeşti la nivel judeţean, naţional şi internaţional. Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, creşterea procentului
de absolvire şi promovabilitatea la examenele naţionale.
OBIECTIVE
1. Monitorizarea
activităţii
didactice din
şcoală, privind
învăţarea centrată
pe elev;
2. Monitorizarea
activităţii cadrelor
didactice;

RESURSE
financiare
- proprii

RESURSE
AUTORITATE
umane
Şefii de comisii C.P.
metodice
Conducerea
şcolii

RESPONSABIL ORIZONT
DE TIMP
Directori
2017 – 2018
Coord. de
programe şcolare

INDICATORI DE
PERFORMANTA
Analiza periodică a
progresului şcolar

-bugetare
-extrabugetare

Conducerea
scolii
Responsabil
perfectionare
Responsabil
perfectionare
C.P.

- C. P;
- Directorul
şcolii

- Conducerea
scolii ;

An şcolar
2017-2018
semestrial

- Conducerea
scolii

- Responsabilii
comisiilor
metodice;

An şcolar
2017-2018
semestrial

- Inspecţii tematice
– Inventarierea
inovaţiilor
didactice eficiente;
- Demonstraţii
practice de
diseminare

- Cond scolii ;
Resp. C.M

An şcolar
2017-2018
semestrial

3. Monitorizare şi -bugetare
consiliere privind -extrabugetare
utilizarea softului
educaţional
în
lecţii;
4. Susţinerea de
proprii
lecţii
demonstrative în
cadrul Comisiilor
metodice, a

Consiliul
profesoral
Comisii
metodice

- Resp. com
– metodice;
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Cercurilor
pedagogice;
5. Organizarea şi
coordonarea
acţiunilor de
simulare şi
desfăşurare a
evaluărilor
naţionale
(teste,bacalaureat);
6. Valorificarea
experienţei
didactice prin
participarea la
examenele
naţionale şi la
concursurile sc.
7.Organizarea
sesiunilor de
pregătire
suplimentară
pentru elevii
claselor a XI şi a
XII-a
8.Consilierea
elevilor aflaţi în
risc de abandon

bugetare
extrabugetare

formatorii

- Resp. com
metodice;

- Conducerea
şcolii ;

An şcolar
2017-2018

- Analize
comparative şi
diagnostice

bugetare
extrabugetare

- C.P.
- prof. de
specialitate

- Resp. com
metodice;
ISJ

- Conducerea
şcolii ;

An şcolar
2017-2018

- Analize periodice
a nivelului de
performanţă

resurse Proiect
ROSE

-profesori de
specialitate

-Conducerea
şcolii

-coordonator
grant
-monitorii

An şcolar
2017-2018 şi
va continua
încă 3 ani

-Evaluări, teste de
progres
-Analize periodice
a performanţelor
înregistrate

resurse Proiect
ROSE

-consilierul
şcolar
-profesorii
diriginţi

-Conducerea
şcolii

-coordonator
grant
-monitorii

An şcolar
2017-2018 şi
va continua
încă 3 ani
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VI. PLAN OPERAŢIONAL
Ţinta nr. 2.
Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele educabililor şi comunităţii,
promovarea unor programe educaţionale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală
OBIECTIVE
1. Extinderea
C.D.Ş.- ului prin
constituirea unui
pachet de
opţionale
atractive bazate
pe cunoaşterea
nevoilor de
educaţie ale
elevilor.

2.Asigurarea
bazei materiale
şi logistice
necesare
realizării unei
oferte
educaţionale de
calitate
3. Realizarea
unor evaluări la

RESURSE
financiare
- Bugetare
- Extrabugetare
- Sponsorizăr

RESURSE
umane
Profesorii care
propun şi
predau
discipline
opţionale

- Bugetare
- Extrabugetare
-Fonduri
speciale

Cadre didactice

- Bugetare
- Extrabugetare

Resp C.M.

AUTORITATE

RESPONSABIL ORIZONT DE INDICATORI DE
TIMP
PERFORMANTA
Consiliul
Comisia pentru
Ian.- iunie
- Prezentarea
Profesoral al
curiculum
2017-2018
propunerilor pentru
unităţii.
orele opţionale ;
Inspectoratul
- Întocmirea
Şcolar Judeţean
proiectelor
programelor de
studiu pentru orele
opţionale;
- Aprobarea
programelor
şcolare pentru
disciplinele din
C.D.Ş.
Consiliul de
Conducerea
An şcolar 2017- - Realizarea unei
Administraţie
şcolii
2018
diagnoze a nevoilor
materiale si
logistice;
- Procurarea
logisticii şi a
materialelor
necesare
Inspectorii
Conducerea
An şcolar 2017- - Teste formative şi
şcolari
de şcolii
2018
sumative; -
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toate ciclurile în
funcţie de
standardele de
performanţă
propuse
4.Verificarea
respectării
reglementarilor
legale vizând
oferta C.D.Ş.

specialitate

Resurse proprii

Directorul
Resp. com. met.

C. P. al unităţii

Concursuri şcolare
- Examene de
Bacalaureat
Comisia pt.
curriculum
Conducerea
şcolii

An şcolar 2017- - Întocmirea
2018
proiectelor;
- Aprobarea
programelor
şcolare pentru
disciplinele din
C.D.Ş.

VI. PLAN OPERAŢIONAL
Ţinta nr. 3.
Adaptarea resurselor umane la competenţele unei societăţi informaţionale, formarea profesională continuă a personalului
didactic şi nedidactic şi stimularea dezvoltării personale prin acces la resursele de instruire pe tot parcursul vieţii
OBIECTIVE
1. Participarea
cadrelor
didactice la
stadiile de
formare
continuă oferite
de universităţi şi

RESURSE
financiare
- Bugetare
- Burse de
studiu

RESURSE
umane
- Formatori ai
univ. sau ai
C.C.D

AUTORITATE
- I.S.J. ;
- C.C.D. S.
Mehedinti
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RESPONSABIL ORIZONT DE
TIMP
- Conduc. şcolii; An şcolar 2017- I.S.J. VN
2018 Conform
planificării

INDICATORI DE
PERFORMANTA
- Convocarea
întâlnirilor şi
anunţarea temelor.
- Certificate şi
adeverinţe de
participare.
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C.C.D.
2. Constituirea
de echipe in
vederea
realizarii de
proiecte
educaţionale sau
parteneriale

3. Sprijinirea
iniţiativelor şi
stimularea
creativităţii
cadrelor
didactice.

- Bugetare
- Extrabugetare
-Fonduri
speciale

- Echipele de
proiect
- Experţi
judeţeni

- I.S.J. ;
- C.C.D. S.
Mehedinti

C. A,

- Bugetare
- Extrabugetare
- sponsorizari

- C. P.
- Respons.
comisiilor
metodice şi pe
activităţi

- Consiliul de
administraţie Inspectorii
şcolari de
specialitate

- Conduc. şcolii

An şcolar 2017- Asigurarea
2018 Conform condiţiilor de
planificării
logistică (spaţiu,
aparatură,
multiplicarea
materialelor,
telefon etc.); Creşterea ratei de
succes şcolar ; Inspecţii şcolare.
An şcolar 2017- - Stimulare
2018
salarială (gradaţii
de merit,premii );
- Articole în presă
locală, în revista
şcolii

VI. PLAN OPERAŢIONAL
Ţinta nr. 4
Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel naţional şi internaţional şi valorificarea rezultatelor în urma derulării acestora ,
promovarea unui climat de comunicare activă şi cooperare între şcoală-elev-părinte-comunitate.
OBIECTIVE
1. Păstrarea prin
educaţie a
elementelor de

RESURSE
financiare
- Bugetare
- Extrabugetare
-Sponsorizari

RESURSE
umane
- Cadrele
didactice;
- Specialişti.

AUTORITATE
- Res com. met.;
- Inspectorii
şcolari de
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RESPONSABIL ORIZONT DE
TIMP
- C A.;
An şcolar 20172018

INDICATORI DE
PERFORMANTA
- Pliante, panouri,
broşuri
- Articole în revista
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identitate şi
cultură
naţională.
2. Realizarea de
proiecte externe
de parteneriate
şcolare, de
dezvoltare
şcolară.
3.
Derularea
proiectelor
educaţionale, cu
părinţii
în
vederea
transformării
şcolii
într-un
liant
între
familie
şi
comunitate;
4. Continuarea
unor proiecte ce
vizează educaţia
consumatorului,
în colaborare cu
instituţiile
judeţene de
profil.
5. Iniţierea de
proiecte
educaţionale cu

specialitate.
- Externe
- C.J.
- Primărie

- Profesori
- Echipa de
proiect

- Bugetare, - - C. D. care au
Extrabugetare, - proiecte
în
Sponsorizări
derulare - Cond.
şc.

- Extrabugetare

Responsabilul
- Cond. şcolii;
comisiei
de - Insp. şcolari pt
proiecte
si programe
parteneriate
comunitare
Responsabilul
comisiei
de
proiecte
şi
parteneriate

- Profesori Consilierul
Diriginţi - Părinţ educativ

- Bugetare; - - Consiliul
Burse de studiu profesoral; Consiliul

- C.C.
- I.S.J

- Cond. şcolii
- Inspectorii
şcolari de
specialitate

- Directori

- Director;
- Consilier
educativ;
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şcolii;
- Simpozioane,
expoziţii.
An şcolar 2017- - Utilizarea
2018
produselor finite
ale proiectului în
curriculumul
şcolar;
An şcolar 2017- - Întâlniri cu
2018
partenerii, conform
planificării;
- Activităţi comune
elevi – părinţi;
- Transmiterea
ofertei
educaţionale a
şcolii în
comunitate.
Conform
- Informări şi
planificării
consilieri privind
drepturile
consumatorilor;
- Concurs şi
expoziţie de
desene.
An şcolar 2017- - Particip. reprez.
2018
I.J.P. la orele de
dirigenţie;
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instituţiile care
monitorizează
respectarea
drepturilor
copilului ;
6. Dezvoltarea
serviciilor
educaţionale de
consiliere
şcolară pentru
elevi şi părinţi

reprezentativ al
părinţilor;

- Creşterea
climatului de
siguranţă fizică şi
psihică a elevilor.

- Bugetare
- Extrabugetare

- Consilier
şcolar;
- Consilier
psihopedagog ;

- C.A;
- C.J.R.A. E.

- Director;
- Cosilier
educativ;
- Consiliul
reprezentativ al
părinţilor;

7. Cunoaşterea
factorilor de risc
şi a
consecinţelor
actelor de
delincvenţă
juvenilă.

- Bugetare
- Extrabugetare

- Consiliul
profesoral;

comisii
metodice;
-C.J.R.A.E.
-I.J.Poliţie;

- Director;
- Consilier
educativ
- Psihopedagog
şcolar;

8. Extinderea
reţelei de
supraveghere
video a locurilor
cu potenţial de
risc

- Bugetare
- Extrabugetare

- Director;

- Director;
- Administrator;

- Director
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An şcolar 2017- Proiecte comune
2018
cadre didactice,
elevipărinţi;
- Antrenarea
părinţilor în
activităţile
extraşcolare
An şcolar 2017- - Întâlniri periodice
2018
ale elevilor cu
reprezentanţi ai
I.J.P. şi ai O.J.P.C.;
- Chestionare;
Armonizarea
climatului de
muncă.
An şcolar 2017- - Verificarea
2018
periodică a
situaţiilor
problematice cu
adoptarea de
măsuri adecvate în
timp util
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VI. PLAN OPERAŢIONAL
Ţinta nr. 5.
Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanţări extrabugetare, pentru crearea unui ambient
favorabil studiului în conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice , de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor
la educaţie
OBIECTIVE
1. Asigurarea
unui ambient
confortabil
pentru elevi în
cadrul şcolii de
nivel U.E.

2. Asigurarea de
dotări specifice
procesului
didactic.
3. Diversificarea
surselor de
venituri
extrabugetare.
4 Continuarea
programului de
dotare a şcolii
cu reţele de

RESURSE
financiare

RESURSE
umane
- C.P.;
- C.R.P.;
- Reprez. ai
instituţiilor
abilitate.

AUTORITATE

- Extrabugetare;
- bugetare

- Formatori;
- Şefi de
Catedre.

- C.A.;
- Administrator;
- Director

- Cond. scolii;
- Administrator

An şcolar 20172018

- Bugetare, Extrabugetare,

-Director;
-Contabil;
Reprez.
parinţilor.
-cadre
didactice; formatori;

- Director
- Admin.;
- Contabil

- Cond. şcolii;
- Contabil

An şcolar 20172018 semestrial

- Consiliu de
administraţie;
- Consiliul
profesoral;

- Directori
- Resp. com
metodică

An şcolar 20172018

- Extrabugetare
-Sponsorizari

- Bugetare Extrabugetare

- Consiliul de
Administraţie;
- Director.
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RESPONSABIL ORIZONT DE
TIMP
Conducerea
An şcolar 2017scolii ;
2018

INDICATORI DE
PERFORMANTA
- Evaluare pe baza
standardelor
specifice;
Asumarea de către
corpul profesoral a
viziunii privind
asigurarea calităţii
promovate de
structurile abilitate
în domeniu.
- Evaluare pe baza
standardelor
specifice
- Evaluare pe baza
standardelor
specifice, - Raport
situaţie financiară
- Implicarea în
proiectul şcolar a
unui număr de c.d.
şi elevi mai mare
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calculatoare; Respectarea
standardelor de
dotare a
laboratoarelor
de informatică
5 Formarea şi
consilierea în
folosirea
eficientă a
reţelelor de
calculatoare şi a
programelor
A.E.L. şi S.E.I.
în lecţie Formarea
competenţelor
de utilizare şi
creare de softuri
educaţionale;

decât cel
preconizat prin
formularul de
aplicaţie
- Bugetare
- Extrabugetare
- Materiale
(suporturile de curs, fişe de
lucru,
calculatoare,
imprimante,
copiatoare)

- cadre
didactice;
- formatori;

- Consiliu de
administraţie;
-Consiliul
profesoral;

- Director
An şcolar 2017- Resp. form
2018
continuă Cadrele didactice
- Resp
Comisiilor
metodice

- Implicarea în
proiectul şcolar a
unui număr de c.d.
şi elevi mai mare
decât cel
preconizat prin
formularul de
aplicaţie

VII. ŢINTE, OPŢIUNI STRATEGICE ŞI ACŢIUNI PROPUSE
Pentru atingerea scopului propus, liceul nostru are în vedere investiţia în resurse umane şi atragerea de fonduri extrabugetare
pentru dotarea la actualele cerinţe ale şcolii.
In acest scop vom urmări dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic, iar prin activităţi de promovare a unităţii
şcolare intenţionăm să atragem elevii din toate ciclurile de învăţământ ;
Fiecare elev va fi sprijinit să-şi recunoască potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesele şi motivaţiile personale cât şi de
cerinţele comunităţii şi ale societăţii şi îndrumat pentru alegerea viitoarelor profesii.
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ŢINTA NR.1
Modernizarea demersului didactic şi dezvoltarea unui învăţământ incluziv în spiritul acordării egalitaţii de şanse, a valorizării
tuturor elevilor, dar şi a stimulării excelenţei şcolare şi a competitivităţii Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobeşti la
nivel judeţean, naţional şi internaţional. Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, creşterea procentului de absolvire
şi promovabilitatea la examenele naţionale
OPTIUNI STRATEGICE
- Parcurgerea curriculum-ului obligatoriu prin intermediul unor
mijloace şi metode moderne de predare – învăţare şi evaluare;
- Aplicarea principiilor şcolii inclusive, şanse egale în funcţie
de aspiraţii şi aptitudini personale;
- Folosirea tehnologiilor informaţionale în activitatea şcolii;
- Actualizarea infrastructurii informaţionale la nivel logistic şi
tehnic pentru biblioteca şcolară;
- Implicarea mai serioasă a resurselor umane în activitatea
şcolii;
- Disciplinarea comportamentală a tuturor elevilor;
- Afirmarea şcolii prin popularizarea rezultatelor;
- Creşterea procentului de promovabilitate la examenele
naţionale
- Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar

ACTIUNI PROPUSE
- Îndrumarea activităţii comisiilor metodice şi a diriginţilor;
- Realizarea de rapoarte şi situaţii statistice;
- Valorificarea informaţiilor dobândite de către elevi pe cale
informală;
- Introducerea unui sistem informatizat pentru biblioteca
şcolară;
- Achiziţionarea de aparatură electronică pentru sălile de clasă;
- Organizarea unui program de pregătire pentru concursurile
şcolare la nivelul fiecărei catedre prin colaborare şi în echipă;
- Accentuarea aspectului formativ al procesului didactic prin
utilizarea la maxim a resurselor materiale din dotare.
- Proiectarea şi realizarea sesiunilor de instruire pentru elevilor
anilor terminali
- Activităţi de consiliere, activităţi extracurriculare, excursii

ŢINTA NR.2
Optimizarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele educabililor şi comunităţii,
promovarea unor programe educaţionale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în şcoală.
OPTIUNI STRATEGICE
- Diversificarea
ofertei

curriculare

şi

ACTIUNI PROPUSE
multiplicarea - Proiectarea ofertei de şcolarizare;
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-

posibilităţilor elevului de a alege;
Implicarea permanentă şi directă a elevului în construirea
propriului traseu de învăţare;
Prioritate acordată intereselor elevilor şi modernizarea actului
didactic;
Asumarea de către profesor a rolului de organizator şi
mediator alexperienţelor de învăţare şi de consiliere
curriculară;
Abordarea interdisciplinară a noţiunilor şi conceptelor
ştiinţifice;
Transferul şi mobilizarea cunoştinţelor şi deprinderilor în
situaţii noi şi dinamice specifice realităţii mediului

-

Centralizarea propunerilor de discipline opţionale ale
catedrelor metodice şi cele individuale ale profesorilor;
Consultarea şi centralizarea opţiunilor elevilor şi părinţilor
privind curriculum-ul la decizia şcolii;
Identificarea resurselor materiale existente şi a celor necesare
aplicării ofertelor curriculare;
Dezbateri şi schimburi de experienţă la nivelul disciplinelor
de învăţământ al ariilor curriculare şi la nivelul Consiliului
profesoral pe teme pedagogice;
Analiza privind prestaţia didactică în şcoală şi rezultatele
elevilor;

ŢINTA NR. 3
Adaptarea resurselor umane la competenţele unei societăţi informaţionale, formarea profesională continuă a
personalului didactic şi nedidactic şi stimularea dezvoltării personale prin acces la resursele de instruire pe tot parcursul vieţii.
OPTIUNI STRATEGICE
- Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică şi pedagogică a
cadrelor didactice;
- Dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare;
- Implicarea personalului didactic personal şi nedidactic în
procesul de dezvoltare profesională;
- Colaborarea cu partenerii comunitari pentru iniţierea şi
derularea unor cursuri pentru obţinerea unor noi calificări.
- Dezvoltarea resurselor umane;

ACTIUNI PROPUSE
- Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la
programe de formare continuă şi profesională;
- Achiziţionarea de carte şcolară şi în format virtual;
- Amenajarea unui Centru de documentare şi informare;
- Participarea personalului nedidactic şi auxiliar la activităţi de
perfecţionare şi calificare în diferite domenii;
- Procurarea de programe pentru serviciile secretariat şi
contabilitate.
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ŢINTA NR.4
Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel naţional şi internaţional şi valorificarea rezultatelor în urma derulării
acestora, promovarea unui climat de comunicare activă şi cooperare între şcoală-elev-părinte-comunitate.
OPTIUNI STRATEGICE
- Receptivitate la îmbogăţirea paletei de parteneriate;
- Optimizarea tehnicilor de derulare ale parteneriatelor deja
existente;
- Imbinarea activităţii şcolare cu cea extraşcolară în scopul
obţinerii de deprinderi practice aplicative;
- Mobilizarea şi participarea activă în
atragerea şi
managerierea programelor de parteneriat;
- Armonizarea sistemului de valori al liceului cu cel social.
- Instruirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional şi
social

ACTIUNI PROPUSE
- Creşterea numărului de parteneriate şi monitorizarea derulării
celor existente;
- Popularizarea etapelor de derulare şi a rezultatelor;
- Diseminarea informaaţiilor la orele de consiliere şi orientare;
- Intensificarea participărilor la activităţi de ecologizare,
plantare de puieţi, excursii tematice, dezbateri, vizionări de
materiale, spectacole, filme specifice fiecărui program de
parteneriat;
- Intâlniri cu specialişti, cu parteneri ai comunităţii locale:
Poliţie, Jandarmerie, Asociaţi non guvernamentale.

ŢINTA NR. 5
Dezvoltarea şi modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanţări extrabugetare, pentru crearea unui ambient
favorabil studiului în conformitate cu nevoile informaţionale, tehnologice, de igienă şi de securitate ale tuturor participanţilor
la educaţie.
OPTIUNI STRATEGICE
- Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea
şcolară;
- Ecologizarea şi utilizarea spaţiilor auxiliare;
- Asigurarea unui flux coerent în Proiectarea bugetară;
- Dezvoltarea unui management de coeziune şi implicare în
proiectele şcolii;

ACTIUNI PROPUSE
- Întărirea securităţii la nivelul liceului;
- Crearea uni cadru plăcut şi ecologic de recreere pentru elevi
prin atragerea Consiliului local, a Consiliului părinţilor şi a
elevilor prin activităţi ecologice;
- Bună gestionare a fondurilor bugetare şi extrabugetare;
- Realizarea unui spaţiu igienic şi ergonomic corespunzător

29

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
LICEUL TEORETIC „DUILIU ZAMFIRESCU”
Odobeşti, Str. Stefan cel Mare nr. 40, tel/fax:0237675651
e-mail: liceul_dzamfirescu@yahoo.com

-

Implicarea partenerilor comunitari şi a beneficiarilor în
proiectarea bugetară a proiectelor.
Implicarea Asociaţiei părinţilor în activitatea educativă şi financiară a şcolii.
Dezvoltarea resurselor, materiale şi financiare;
Refacerea şi modernizarea infrastructurii şcolii;

particularităţilor de vârstă ale elevilor (prepararea hranei, viaţa
în internat şi în liceu);
Antrenarea întregului personal şi al părinţilor în derularea
proiectelor pentru estetizarea spaţiilor şcolare şi publice.

VIII. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC
Valorile noastre sunt oamenii, elevi şi profesori deopotrivă, o mare familie, o comunitate angajată în momentul de faţă în dificila
societate a momentului, încercând să îşi creeze o identitate şi o personalitate distinctă în învăţământul vrâncean.
Suntem printre puţinele unităţi şcolare din judeţ care cuprindem toate ciclurile de învăţământ, de la învăţământ primar la cel liceal.
Avem în felul acesta posibilitatea să urmărim dezvoltarea intelectuală şi morală a marii majorităţi a elevilor noştri pe o lungă periodă
de şcolarizare şi să intervenim eficient şi prompt în cazul diverselor probleme care pot să apară. Facem eforturi, ce se regăsesc în
rezultate notabile, pentru un învăţământ performant, competitiv, compatibil cu reperele educaţionale ale prezentului şi mai ales ale
viitorului.
VIII .1.1 Acţiuni
Pentru implementarea cu succes:
Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute şi modificate cu regularitate (ex. o dată la 6 luni);
Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru;se va realiza o comunicare eficientă
cu fiecare membru al proiectului.
Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de motivare).
Prin Consiliu de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va
supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.
VIII.1.2 Evaluarea
Puncte critice încadrul procesului de implementare a planului
Acţiuni
strategic
Implementarea planului strategic nu este luată în serios.
Conform planului operaţional va fi evaluată realizarea fiecărui
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obiectiv;
Intervalele de timp nu sunt respectate
Lunar, în Consiliul de Administraţie, se a urmării respectarea
termenelor calendaristice şi se vor propune măsuri de remediere;
Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, rămân Sarcinile neîndeplinite vor fi reprogramate, după analiza cauzelor;
ca sarcini neîndeplinite
vor fi trasate noi responsabilităţi;
Oportunităţile externe sunt refuzate conştient şi/sau nu sunt Se va analiza trimestrial modificarea condiţiilor externe şi apariţia
revizuite
de noi oportunităţi.
Studii:
De impact

Se va urmări atingerea scopurilor propuse.
Efectele de lungă durată vor fi măsurate după terminarea
proiectului.
Vor fi identificate schimbările pe care proiectul le-a produs în
şcoală.
Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor propuse;
Se vor măsura, pe toată durata proiectului, rezultatele pe durată
medie;
Se va previziona aducerea impactului
Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent monitorizată şi
se va măsura gradul de realizare a rezultatelor aşteptate.

Asupra rezultatelor în timp

Asupra rezultatelor imediate

VIII.1.3 Grup-ţintă
Beneficiari direcţi: elevii
Refacerea echităţii în educaţie şi formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii, astfel încât să favorizeze pregătirea profesională
ulterioară şi participarea la viaţa activă, prin:
- Aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române ca elemente fundamentale pentru păstrarea identităţii naţionale, în
contextul integrării noastre europene şi al globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane;
- Programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru învăţareaşi utilizarea fluentă a două limbi de
circulaţie internaţională, condiţii indispensabile pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie în societatea
educaţională;
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- Programe de educaţie multiculturală şi interculturală;
- Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi concursurile şcolare;
- Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi culturale şi sportive extraşcolare;
- Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale.
- Organizarea probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de acţiune reparatorie acolo unde este cazul
Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală
Rolul familiei în educarea copilului şi adolescentului este definitoriu. Grupul ţintă principal al acestui proiect îl constituie elevii,
dar la acest grup ţintă putem ajunge prin cadrele didactice – care deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie al
acestui proiect. Sprijinirea activităţilor de învăţare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea informaţiei la nevoile şi nivelul de
înţelegere a elevilor.
Consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ şi racordarea la cerinţele contemporane, presupune
următoarele direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării instituţionale în domeniul curriculum:
- Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculum-ului naţional, respectiv în dezvoltarea de curriculum la nivelul şcolii, pe
domenii: adaptarea la grupurile ţintă, alegerea conţinuturilor adecvate, stabilirea strategiilor şi mijloacelor care să favorizeze
dezvoltarea individuală şi personală a elevilor, practicarea unei evaluări formative şi stimulative;
- Ameliorarea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor elevilor şi obţinerea de performanţe superioare ale
învăţării, prin exercitarea unui nou sistem de monitorizare şi control al calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe şi
competitivitate.
- Proiectarea unui plan de şcolarizare adaptat cerinţelor elevilor şi comunităţii locale.
Prin urmare credem în respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, în competitivitate, în cultivarea iniţiativei, în competenţă,
toleranţă, disciplina şi rigoarea muncii, cultivarea adevărului, educaţia pentru munca de calitate, educaţia pentru cetăţenia democratică.
Pentru aceasta încercăm ridicarea nivelului calitativ al procesului de instruire şi educare a elevilor, obţinerea de performanţelor
şcolare, fundamentarea ştiinţifică a ofertei educaţionale şi promovarea acesteia, informatizarea activităţii didactice şi nedidactice,
stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice, organizarea, coordonarea şi evaluarea întregii activităţi
desfăşurate în şcoală, crearea unei “personalităţi” a şcolii, monitorizarea integrării sociale a absolvenţilor, eficientizarea actului
educaţional în vederea formării şi dezvoltării personalităţii elevilor, crearea unui climat moral – afectiv propice desfăşurării activităţii
întregului colectiv, pentro o educaţie fără frontiere.
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