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1. BAZA CONCEPTUALA
Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar din Şcola Gimnazială TOMA TÂMPEANU Galbenu este
reglementat prin următoarele documente:


Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale cu modigicărie si completările ulterioare;



Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţie



Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;



Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;



Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N;



Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;



Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;



Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;



ORDIN Nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare
gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar



Raport privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2018-2019

Ţintele strategice pentru dezvoltarea institutionala a Şcolii Gimnaziale Toma Tâmpeanu Galbenu în perioada urmatorilor ani reprezinta
solutii propuse pentru rezolvarea optima a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuala si
metodica, sunt prezentate în continuare elementele de baza ale problemelor considerate prioritare la aceasta data si tintele strategice asociate.
Formularea problemelor porneste de la sinteza contextului favorabil (punctele tari si oportunitatile domeniului) si evidentiaza potentialul impact
al punctelor slabe si amenintarilor asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate.
Probleme identificate:


Societate si sistem educational în continua schimbare. Motivarea si adaptarea personalului scolii.



Formalism în metodele si tehnicile de predare-învatare si evaluare.



Coerenta si prioritatile relatiilor de parteneriat si a proiectelor de cooperare.

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formularii tintelor si complexitatea relatiilor dintre domeniile functionale
determina o abordare prin actiuni complementare în cadrul celor patru optiuni strategice de baza. Astfel, pentru diminuarea sau înlaturarea
problemelor mentionate, au fost formulate urmatoarele tinte strategice:
Ţ 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea
şi dezvoltarea competenţelor acestora
Ţ 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime aactivităţilor şcolare şi extraşcolare
Ţ 3. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene

2. DOMENII FUNCȚIONALE

CURRICULUM
1. Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele de pe piaţa muncii din România şi din ţările
Uniunii Europene;
2. Utilizarea celor mai performante soft-uri educaţionale în concordanţă cu strategiile didactice stabilite la nivelul comisiilor metodice;
3. Conceperea ş implicarea unor indicatori obiectivi de apreciere a activităţii didactice a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic;
4. Crearea şi utilizarea unei baze de date complexe şi complete în fiecare compartiment de activitate din şcoală;
5. Perfecţionarea mecanismelor de comunicare cu părinţii şi de implicare a acestora în activităţile educative şcolare şi extraşcolare;
6. Diversificarea şi perfecţionarea ofertei educaţionale a şcolii menită să crească performanţa şcolară a elevilor.
RESURSA UMANĂ
1. Perfecţionarea cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal pentru promovarea unei didactici moderne, centrată pe dezvoltarea de
competenţe;
2. Promovarea şi încurajarea muncii în echipă;
3. Utilizarea calculatorului în activitatea didactică din şcoală de către toţi şefii de catedre sau responsabili ai comisiilor de lucru;
4. Participarea la cursuri de iniţiere în managementul calităţii
5. Cunoaşterea de către toate cadrele didactice a sistemului de evaluare externă;
6. Implicarea cadrelor didactice în activitatea de formare a adulţilor;

RESURSE MATERIALE
1. Dezvoltarea bazei materiale din fiecare sală de clasă, cu sprijinul Primariei Galbenu;
2. Participarea la proiecte finanţate din fonduri europene care implică dotări material pentru formare profesională;
3. Supraveghere video în toate compartimentele;
4. Înființarea cabinetului de informatică cu calculatoare noi și alte materiale informatice (2 cabinete).

DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RELAŢII COMUNITARE
1. Participarea la programe de finanţare vizând înnoirea dotării tehnice a şcolii şi adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii
2. Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali locali și naţionali;
3. Aplicarea şi promovarea unui sistem de evaluare în colaboraare cu partenerii educaţionali locali;
4. Utilizarea bazei materiale a Scolii Gimnaziale TOMA TÂMPENU Galbenu pentru activități educative în colaborare cu Consiliul local și
Primăria Galbenu

Ţ 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin
formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora
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Ţ 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolar
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Ţ 3. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene
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-transmiterea
permanent
permanenta de
comunicate către
mass-media locală in
scopul anuntarii si
popularizarii
evenimentelor si a
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