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I.

COMPONENTA DESCRIPTIVĂ:

1.

Istoricul CNNG/Cum de suntem?
a.
1919-1948: 5 septembrie 1919 = înfiintarea unui gimnaziu mixt în Câmpina; 1921 = clasele de fete se separă, constituind “Şcoala secundară de fete de gradul I“ (devenită
Liceul de fete “Iulia Haşdeu“), iar gimnaziul de băieţi se transformă în Liceul de băieţi (numit, în 1930, “Dimitrie Barbu Ştirbey”); 1928-1929 = construirea noului local al liceului
(arhitect Toma Socolescu); 1948 = reforma şcolară şi unificarea celor două instituţii liceale într-un liceu unic, de cultură generală, “Şcoala Medie Mixtă”;
b.
1948-1982: existenţa ca “Şcoală Medie Mixtă” cu durata de 10 ani (1951-1956), 11 ani (1956-1961) şi 12 ani (după 1961), apoi ca Liceu Teoretic cu durata de 4 ani (curs de zi)
şi 5 ani (seral şi fără frecvenţă); 1957 = adoptarea titulaturii actuale “Nicolae Grigorescu”; 1977 = transformarea în Liceul de Matematică-Fizică “Nicolae Grigorescu”;
c.
1982-1990: existenţa ca “Liceu Industrial Nr. 5”; 1990 = revenirea la calitatea şi titulatura anterioară, de Liceu Teoretic “Nicolae Grigorescu”;
d.
După 1990: 1 septembrie 1998 = dobândirea statutului de Colegiu Naţional “Nicolae Grigorescu”; 2001-2004 = construirea sălii de sport; 2004 = amenajarea primului laborator
AEL; 2005-2007 = construirea unei extinderi cu 8 săli de clasă (2009 = una din săli devine un nou laborator AEL); 2007-prezent = reabilitări, reamenajări şi dotări noi (demisol,
corpul din curte, Goleşti), monitorizare video, amenajarea spaţiilor de studiu şi joacă pentru clasa pregătitoare, etc.
Pentru detalii, a se consulta cele 2 monografii elaborate de foştii profesori ai şcolii, Stanciu Gheorghe şi Fera-Măciuceanu Marcela (existente la biblioteca CNNG).

2.

Prezentul CNNG/Ce şi cum suntem?
a.
Infrastructură: 5 corpuri de clădiri cu statut foarte diferenţiat:

Corpul din Strada Goleşti (4 săli de clasă şi cancelarie) este utilizat exclusiv de ciclul primar/clasele I-IV;

Corpul A din Calea Doftanei Nr. 4 (21 săli de clasă şi laboratoare) este corpul principal, folosit la capacitatea maximă, cu program într-un singur schimb;

Corpul B, construit pe fundaţiile primei Şcoli domneşti prahovene (secolul al XVIII-lea), găzduieşte 6 săli de clasă şi magazii;

Corpul C, finalizat în 2004 (incluzând o modernă sală de sport cu toate utilităţile, Cabinetul medical, clasă şi loc de joacă pentru clasa pregătitoare);

Corpul D (extinderea), dat în funcţiune în 2007 (7 săli de clasă, 1 laborator AEL şi grupuri sanitare).
b.
Resurse materiale (2013-2014):

Spaţii de învăţământ/săli de clasă = 37, din care 11 cabinete (româna-2, engleză, franceză, ştiinţe socio-umane, matematică, geografie-2, istorie-2, religie); laboratoare
= 3 (fizică, chimie, biologie); cabinete informatică = 4; anexe = 4; bază sportivă = terenuri asfaltate (baschet, volei, handbal, tenis), pistă de alergări, sală de sport
multifuncţională;

Bază materială: tehnică de calcul = 110 calculatoare + laptop-uri în retea şi conectate la INTERNET, 5 ecrane, 11 imprimante, 3 copiatoare, 2 scanere; tehnică audiovideo = 8 televizoare color, 8 videoproiectoare, 2 smartboard-uri, 4 DVD player, casetofoane, epidiascop, retroproiector, aspectomat, diascol, diastar, etc; materiale
didactice = hărţi, planşe, mulaje, material biologic, aparatură chimie-fizică-biologie, substanţe chimice, colecţii de roci; sistem de monitorizare video, telefon, fax, etc;

Bibliotecă (cu circa 28.000 volume) şi sală de lectură;

Cabinet medical, utilităţile de bază corespunzătoare (curent electric, grupuri sanitare, apă curentă, sistem propriu de încălzire), sistem de alarmare şi de monitorizare.
c.
Resurse umane (2013-2014):

Personal didactic = 55 (doctorat = 3, masterat = 17, gr.I = 41, gr.II = 7, gr. definitiv = 2, debutanţi = 2), personal didactic auxiliar = 6; personal nedidactic = 13;

Total elevi = 1125/2013-2014: ciclul primar = 165 (5 clase 0-4); gimnaziu = 213 (8 clase, din care 4 cu selecţie la limba engleză, câte 1 de fiecare nivel); liceu = 747 (24
clase pe Filiera Teoretică, Profil Real = 13/Matematică-Informatică cu sau fără Franceză Intensiv şi Informatică Intensiv + Ştiinţe ale naturii; Profil Uman = 11/Ştiinţe
sociale cu sau fără Franceză Intensiv + Filologie/Engleză Intensiv).

II.

COMPONENTA STRATEGICĂ:

1.

Idealul educaţional al şcolii româneşti, misiunea, viziunea şi valorile CNNG:
a.
Idealul educaţional: „[…] dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt
necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială
şi pentru angajare pe piaţa muncii” (Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, art.2, al.3);
b.
Viziunea/Moto CNNG: “Fii competitiv ! Competitivitatea înseamnă evitarea/absenţa dogmatismului…”
c.
Misiunea CNNG:
Formare, prin educaţie, a unor generaţii de tineri competitivi, cu o gândire creativă, critică şi flexibilă, întemeiată pe valori autentice (politice, morale, culturale);
Autoformarea/afirmarea, prin desfăşurarea procesului educaţional, a unor dascăli autentici (care se manifestă, în egală măsură, ca profesor competent, ca educator şi cetăţean
naţional/european, ca om – în ultimă instanţă);
Asigurarea mediului ambiental favorabil performanţei personale (atât la nivelul prestatorilor de servicii educaţionale, cât şi la nivelul beneficiarilor direcţi/indirecţi ai educaţiei)
d.
Valorile CNNG: competenţă, ştiinţificitate, pragmatism, flexibilitate, transparenţă, responsabilitate, credibilitate, colaborare.

2.

Analiza PESTE/Politic, Economic, Social, Tehnologic, Ecologic:

Dom

E = Economic

P = Politic

eniu

Trecut

Prezent

Viitor

Surse

Oportunitate Ameninţare

 Autorităţile locale, indiferent de culoarea politică, au  Idem + Sprijinul acordat CNNG se justifică, în
sprijinit CNNG prin aplicarea şi/sau elaborarea
principal, prin faptul că:
politicilor educaţionale de satisfacere a nevoilor
 CNNG este singurul liceu teoretic din
şcolii de descentralizare/depolitizare, dotare/
Câmpina, fiind cotat, totodată, drept unul
modernizare/reparare,
asistenţa
socială
a
dintre cele mai bune din judeţ
categoriilor defavorizate, etc.
 Mulţi consilieri locali sunt absolvenţi
CNNG şi îşi doresc copiii la CNNG
 Câmpina este al doilea oraş din judeţul Prahova ca  Idem + CNNG se confruntă numai în mică
pondere economică, ce a suferit un proces profund
măsură cu problemele recesiunii actuale şi
de restructurare în perioada postrevoluţie
pieţei muncii, deoarece absolvenţii noştri se
(privatizări/falimentarea unor mari firme industriale,
pregătesc,
în
exclusivitate,
pentru
extinderea IMM-urilor şi sectorului terţiar, cu cerere
învăţământul superior (din ţară şi străinătate)
redusă de locuri de muncă)
 Agenţii economici au, în general, un interes
scăzut pentru sprijinirea financiară a CNNG
 Perioadă de criză economică, cu efecte socialeconomice negative asupra familiilor elevilor şi
(cu unele mici excepţii) nefiind cointeresaţi
personalului şcolii, în egală măsură

 Mizăm pe acelaşi sprijin din  PV ale CA  Oportunitate
partea autorităţilor publice
din CNNG
locale, în virtutea menţinerii şi  PV
ale
depăşirii performanţelor de
Consiliului
până acum
Local
Ţintă: continuarea programului de
dotare/modernizare a CNNG
 Mizăm pe un sprijin mai  Mass-media  Ameninţare
consistent din partea agenţilor
locală
mai degrabă
economici, deoarece unii sunt  Strategia de
părinţi de elevi din CNNG
dezvoltare
locală
a
Muncipiului
Câmpina,
perioada
2011-2017

S = Social
T = Tehnologic
E = Ecologic

 Perioada de criză economică este însoţită de  Idem +
Criza morală a societăţii,  Mizăm pe revenirea, în timp
fenomene cum sunt: scăderea populaţiei ocupate,
promovarea perversă a nonvalorilor şi
relativ scurt (să spunem 5 ani),
creşterea şomajului, pauperizarea şi adâncirea
violenţei prin mass-media în competiţia
la starea de normalitate şi
polarizării societăţii, scăderea veniturilor familiilor,
pentru rating, absenţa criteriilor calitativreaşezarea valorilor la nivel
dificultăţi în susţinerea costurilor navetei (adulţi şi
valorice de promovare socială şi îmbogăţire a
macrosocial
elevi)
persoanei au determinat o relativizare a  Speranţa noastră este aceea
importanţei actului educaţional, neîncrederea
că, stabilitatea şi normalitatea
 Criza economică este însoţită de creşteri (uneori
sau
chiar
respingerea
valorilor
alarmante) ale consumului de droguri, delicvenţei
la nivel macro şi micro-social
spirituale/culturii în genere, pesimismul
(inclusiv juvenile), fenomenelor suicidare, de
vor face ca societatea să
privind posibilitatea realizării personale în
violenţă (stradală, domestică, şcolară), migraţiei
recunoască în şcoală/educaţie
România
forţei de muncă în Occident (îndeosebi Italia şi
mijlocul optim de împlinire şi
Spania), chiar dacă CNNG nu s-a confruntat, în mod  Problemele sociale îşi găsesc adesea soluţii
promovare personală şi de
deosebit, cu astfel de manifestări
prin colaborarea/parteneriatul constantă/
progres social global
constant
cu
Poliţia
de
Proximitate,
Poliţia
 Curba demografică descendentă a determinat şi
 Tinţă:
cultivarea
unei
Comunitară, Autoritatea de Sănătate Publică,
reducerea corespunzătoare a populaţiei şcolare,
mentalităţi
nedogmatice/
Biroul pentru Protecţia Consumatorului,
deşi CNNG nu este afectat sub aspect cantitativ (dar
tolerante,
interiorizarea
Primăria şi Consiliul Local, biserica,
este, incontestabil, afectat sub aspectul calităţii
valorilor reale, dezvoltarea
organizaţii nonguvernamentale, etc.
elevilor noştri)
capacităţilor de evaluare/
autoevaluare
 Judeţul Prahova (implicit municipiul Câmpina)  Idem + Deoarece tehnologia poate aduce un  Ţintă: continuarea programului
reprezintă o zonă cu vechi tradiţii industriale, de
spor substanţial de calitate şi eficienţă
de dotare/modernizare a
turism, culturale, prin urmare este o zonă conexată
procesului de învăţământ, CNNG este
CNNG
la lume (prin televiziuni concurente prin cablu, reţele
interesat de optimizarea dotărilor informatice
diverse de telefonie fixă şi mobilă, servicii
(biblioteci virtuale, de pildă), de extinderea
concurente de Internet) pentru cele mai multe familii
predării-învăţării asistate de calculator, de
necesitatea formării unui număr cât mai mare
 CNNG beneficiază de tehnologie informatică la nivel
de profesori pregătiţi corespunzător
mediu (în raport cu dorinţele nostre)

 Mass-media
 Ameninţare
 Strategia de
dezvoltare
locală
a
Muncipiului
Câmpina,
perioada
2011-2017
 Rapoarte
diriginţi
şi
CNNG

 Rapoarte
CNNG
 Documente
contabile

 Oportunitate

 Deoarece CNNG nu desfăşoară activităţi practice,  Idem + CNNG desfăşoară o activitate  Continuarea şi diversificarea  Ghidul ECO-  Oportunitate
de producţie, activităţile de protecţie a mediului şi
ecologică susţinută prin programul Ecoeducaţiei ecologice a elevilor şi
Şcolilor din
mai degrabă
creşterea calităţii vieţii se referă exclusiv la educaţia
Şcoală, prin comisia de specialitate şi prin
adulţilor, extinzând conceptul şi
România
pentru mediu/preventivă şi de colectare/depozitare
proiectele/echipele de voluntari
asupra sferei morale
 Documente
raţională a deşeurillor cotidiene
diriginţi

Analiza SWOT: Strenghts = Puncte tari, Weaknesses = Puncte slabe, Opportunities = Oportunităţi, Threats = Ameninţări

MEDIUL





 Resurse curriculare = W1:
 Utilizarea insuficientă (de unii profesori) a autoevaluării şi feed-backului pentru optimizarea activităţii, precum şi a planificării activităţilor
de evaluare la nivel de şcoală/catedre de specialitate
 Insuficienta promovare a imaginii/performanţelor CNNG la nivel de
comunitate/naţional
 Dezinteresul/pauperitatea elevilor pentru procurarea integrală a
manualelor şi auxiliarelor curriculare
 Resurse umane = W2:
 Insuficienta/lipsa implicării unor cadre didactice în activităţile de
inovare didactică/educative extracurriculare/promovare a imaginiiperformanţelor CNNG/identificare de resurse extrabugetare/
participare la proiecte internaţionale
 Conservatorismul/inerţia, adesea conformismul şi rezistenţa la
schimbare a unor cadre didactice îndeosebi în domeniul metodologic
(informatizare, inter şi transdisciplinaritate, centrare pe elev/nevoile
sale), al autoformării şi participării la actul decizional
 Interesul scăzut al elevilor pentru unele discipline din curriculum
(însoţit de fenomenul absenteismului, îndeosebi la clasa a XII-a) în
condiţiile absenţei cvasitotale a criteriilor valorice în viaţa
cotidiană/inclusiv profesională reflectată în mass-media, pentru
cultivarea valorilor autentice politico-morale şi culturale
 Resurse financiare şi baza materială = W3:
 Dificultăţi în sensibilizarea agenţilor economici pentru obţinerea de
fonduri (CNNG este liceu teoretic), însoţite de insuficienta
preocupare/abilitate de identificare de resurse extrabugetare
 Absenţa/caracterul nesatisfăcător al unor componente logistice
importante: sală de festivităţi şi sală de lectură pentru bibliotecă
(prioritate 1), cabinete speciale – integrare europeană, fonic pentru
limbi străine, documentare şi informare (prioritatea 2)
 Relaţii sistemice, comunitare şi internaţionale = W4:
 Insuficienta abilitate a CNNG (echipă managerială şi cadre
didactice) pentru relaţionarea europeană constantă şi mai marcată

STRATEGICE

INTERN



Resurse curriculare = S1:
 Prestigiul şi percepţia pozitivă a CNNG în comunitatea locală/judeţ/unele comunităţi
universitare (elevi, părinţi, comunitatea locală), cultura organizaţională (bazată pe
valorizare/motivaţie/competiţie) şi managementul raţional, eficient, centrat pe
implicare şi dezvoltare
 Preocuparea pentru ameliorarea calităţii şi performanţă (oferta de specializări,
atractivă şi corelată cu cererea locală – la ciclul liceal, studierea limbilor englezăfranceză/informaticii în regim intensiv şi introducerea limbii germane, proiecte
extracurriculare variate şi atractive)
 Existenţa unui bogat material curricular, de bază şi auxiliar, conexiunea
generalizată la Internet şi desfăşurarea programului într-un singur schimb
Resurse umane = S2:
 Profesionalismul personalului didactic, integral calificat, titular, cu titluri/grade
didactice (92,72%, din care cu doctorat = 5,45%, masterat = 30,90%, gradul I =
74,54%, gradul II = 12,73%), angrenaţi în colective de elaborare/evaluare de
manuale/programe şcolare, în Corpul Naţional de Experţi în management
educaţional, formatori/mentori/metodişti, cu disponibilitate pentru activitatea de
voluntariat
 Potenţialul intelectual al elevilor de liceu îndeosebi, rezultat al unei selecţii bazate
pe competiţia severă a elevilor din oraş/zonă (ultima medie de admitere: ~ 8,50),
orientaţi spre performanţă şi carieră universitară în ţară/străinătate, cu rezultate
notabile la examene (bacalaureat/atestat profesional/olimpiade/concursuri/sesiuni
de comunicări ştiinţifice, cu disponibilitate pentru activităţi în regim de voluntariat
Resurse financiare şi baza materială = S3:
 Dotare corespunzătoare (logistică didactică/inclusiv informatică-AEL, mobilier nou
= 90%, echipamente informatice în cabinete/laboratoare/sala de sport/seviciile
administrative, licenţe pentru programele informatice şi Internet/wireless, sală de
sport omologată pentru jocuri sportive (cu tabelă electronică şi staţie de sonorizare,
terenuri aferente în exterior), bibliotecă proprie (cca. 28.000 volume), cabinet
medical propriu (cu oficiu pentru protocol), spaţiu de joacă pentru ciclul primar
Relaţii sistemice, comunitare şi internaţionale = S4:
 Iniţiativele “Asociaţiei Părinţilor din CNNG” şi Consiliului Elevilor
 Parteneriatele cu autorităţile locale, instituţii/organizaţii, ONG-uri (locale/naţionale)

→ Stabilirea RESURSELOR



Puncte slabe (Weaknesses = W)

STRATEGICE

Puncte tari (Strenghts = S)

→ Stabilirea ŢINTELOR

3.

→ Ţinte strategice: Ţ1 (profesori) = (W2+T2) + (~W1) + (~W3); Ţ2 (elevi) = (W2+T2) + (~W1) + (~W3); Ţ3 (dotări) = (~W3)

STRATEGICE

 Resurse curriculare = T1:
 Impredictibilitatea/incoerenţa (uneori) schimbărilor legislative/politicilor
din domeniul educaţional
 Limitarea autonomiei unităţilor şcolare în luarea deciziilor
 Concurenţa (uneori neloială) a unor unităţi şcolare din oraş
 Dezechilibrul existent între numărul de ore, conţinuturile programelor/
manualelor şi nivelul de cunoştinţe/deprinderi al elevilor admişi la liceu
 Resurse umane = T2:
 Scăderea demografică (naturală şi prin migraţia forţei de muncă),
inclusiv a populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra reţelei/normelor
şcolare şi pauperizarea accentuată a populaţiei/familiilor
 Reducerea/absenţa atractivităţii domeniului educaţional pentru tineri,
care preferă ţări/domenii mai atractive sub aspect pecuniar
 Numărul redus de posturi/cadre specializate în consilierea psihologică a
elevilor cu/fără nevoi speciale/adulţilor (personal didactic şi nedidactic,
părinţi) şi legislaţia restrictivă/ambiguă privind situaţiile de
imposibilitate/incompatibilitate profesională
 Absenţa/insuficienta mediatizare a modelelor/experienţelor de valoare
reală (umane, moral-civice, de realizare în carieră, etc) în detrimentul
celor care promovează non-valoarea (imoralitatea, unilateralitatea,
suficienţa intelectuală, parvenitismul, lipsa responsabilităţii, etc)
 Navetismul, mare consumator de resurse de timp şi bani
 Resurse financiare şi baza materială = T3:
 Insuficienta finanţare de la bugetul central/local
 Slaba motivare (financiară) a personalului (didactic, didactic auxiliar,
nedidactic) pentru calitatea activităţii personale, în condiţiile cerinţelor
supradimensionate (îndeosebi scriptologice) pretinse prin fişa de post
 Puterea economică scăzută a agenţilor economici (îndeosebi familia) în
condiţiile recesiunii
 Relaţii sistemice, comunitare şi internaţionale = T4:
 Dezechilibrul între dimensiunea europeană a cetăţeniei democratice şi
dimensiunea locală/regională/naţională a acesteia, cu efecte negative
asupra sentimentului aparteneţei şi responsabilităţii (adulţi, elevi)

→ Stabilirea ŢINTELOR

 Resurse curriculare = O1:
 Programul de guvernare/politicile locale de adecvare a sistemului educaţional
românesc la realitatea socială prezentă/de perspectivă, la nevoile societăţii
postmoderne de descentralizare/extindere a autonomiei decizionale şi de
compatibilizare cu sistemele europene
 Extinderea posibilităţilor de informare/formare în domeniul educaţional
 Colaborarea cu comunitatea locală în realizarea unor analize pertinente de nevoi,
inclusiv în domeniul curricular
 Resurse umane = O2:
 Oferta şi accesibilitatea (mai mare) programelor de formare şi cooperare naţională/
internațională a personalului didactic şi elevilor
 Posibilităţi de colaborarea cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate
 Resurse financiare şi baza materială = O3:
 Programele guvernamentale de sprijinire a şcolilor (dotarea laboratoarelor,
decontarea unor cheltuieli pentru adulţi/elevi, asigurarea unor bunuri/rechizite,
alimente, etc)
 Legislaţia sponsorizării şi posibilitatea (destul de redusă) de obţinere de donaţii/
sponsorizări de la agenţi economici - foşti absolvenţi ai liceului, prin păstrarea
tradiţiei revederilor periodice de promoţie
 Relaţii sistemice, comunitare şi internaţionale
 Prezenţa României în Uniunea Europeană şi posibilitatea implicării în programe de
cooperare europeană/internaţională
 Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar
pentru dezvoltarea şi susţinerea educaţiei şcolare
 Sprijinul acordat de Consiliul Local/Primărie, indiferent de culoarea politică

STRATEGICE

Ameninţări (Threats = T)

→ Stabilirea RESURSELOR

EXTERN
MEDIUL

Oportunităţi (Opportunities = O)

III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ:
1.

Plan operaţional pentru Ţinta Strategică 1 (Ţ1):
Continuarea programului de dotare/amenajare/modernizare a CNNG

Programe/P

Activităţi/A

A1 Amenajarea unei noi săli de
clasă (la Cancelaria mică)
A2 Mutarea bibliotecii şcolare
(la demisol), amenajarea noii
săli de lectură si crearea unui
ambient plăcut
Program
A3 Mutarea şi amenajarea
anual de
Cancelariei (în spaţiul actualei
dotare/
biblioteci)
amenajare/ A4 Ameliorarea (treptată) a
modernizare dotărilor sălilor de clasă,
cabinetelor, laboratoarelor şi
a CNNG
bibliotecii
(smartboard,
videoproiector,
ecran,
videotecă, etc)
A5 Demararea proiectului
pentru amenajarea şi dotarea
Sălii de Festivităţi
A6 Identificarea/amenajarea
unui spaţiu de expunere pentru
donaţia
pictoriţei
Rodica
Ciocârdel-Teodorescu, elevă a
lui Camil Ressu

Obiective/O

Resurse/R

 Dezvoltarea infrastructurii Materiale pentru:
şcolare pentru optimizarea  Construcţie
procesului
instructiv-  Zugrăvit
educativ
 Curăţenie
 Folosirea eficientă a Mobilier
întregului spaţiu disponibil Dotări:
oferit de şcoală
 Dezumidificatoare
 Crearea unui mediu  Laptop-uri
ambiental favorabil lecturii  Videoproiectoare
şi
pregătirii
de  Ecrane
performanţă
Forţă de muncă:
 Diversificarea activităţilor  Proiectant
şi parteneriatelor aferente  Constructori
prin deschiderea Sălii de  Îngrijitori
Festivităţi
 Profesori şi elevi
voluntari
Surse:
 Sponsori
 Asociaţia Părinţilor
 Consiliul Local

Termen/T

16.09.2013
16.09.2013

01.11.2013
Anul şcolar
2013-2014

Respon-

Indicatori de

sabili/R

performanţă/IP

 Echipa
managerială
 Consiliul de
Administraţie
 Administrator
 Bibliotecar
 Contabil şef
 Consiliul Local
 Asociaţia
Părinţilor

 1 sală de clasă nouă
 Bibliotecă şcolară şi sală de
lectură funcţionale

 Intrarea în funcţiune a noilor
cancelarii

 Dotarea a 1-3 clase cu
laptop, videoproiector şi
ecran

Anul şcolar
2013-2014

 Finalizarea
Festivităţi

Noiembrie
2013

 Finalizarea contractului de
donaţie
şi
expunerea
tablourilor
(cancelarii,
bibliotecă şi/sau culoare)

Sălii

de

2.

Plan operaţional pentru Ţinta Strategică 2 (Ţ2):
Elevul şi dezideratele competitivităţii/perfectibilităţii, valorii şi libertăţii asumate

Programe/P

Activităţi/A

Obiective/O

Resurse/R

Termen/T

Respon-

Indicatori de performanţă/IP

sabili/R

Creşterea
competitivităţii/
perfectibilităţii
elevilor
CNNG

A1
Dezvoltarea
competenţelor evaluative
şi argumentative ale
elevilor,
precum
şi
spiritului critic

A2
Formarea
deprinderilor
de
elaborare a unor lucrări
cu caracter ştiinţific

 Dezvoltarea capacităţii
evaluative a elevilor
 Dezvoltarea
gândirii
critice, argumentative a
elevilor
 Educaţia elevilor în
spiritul
valorilor
autentice şi promovarea
modelelor alternative
 Dezvoltarea creativităţii
elevilor
 Sprijinirea
elevilor
capabili de performanţă











Teste
Chestionare
Prezentări PP
Lucrări de
atestat
profesional
Calculator
Videoproiector
Copiator
Hârtie
Markere

Anul şcolar
2013-2014

Sem.2

A3
Dezvoltarea
creativităţii elevilor

Anul şcolar
2013-2014

A4 Educaţia elevilor în
spiritul valorilor moralpolitice autentice

Permanent

A5 Iniţierea elevilor în
elaborarea portofoliului
personal pentru cariera
viitoare

Anul şcolar
2013-2014

 Responsabilii
de catedre/AC
 Echipa
managerială
 Consiliul
Elevilor
 Asociaţia
Părinţilor
 CEAC

 Autoevaluări şi interevaluări realizate de către elevi la
teste iniţiale/finale şi de parcurs – la minimum 3
discipline
 Participări ale elevilor la predarea materiei noi cu
prezentări Power Point – la minimum 5 discipline
 Formularea de teme de rezolvat în clasă cu
cuantificarea cerinţelor – la minimum 3 discipline
 75% din totalul lucrărilor pentru atestatul profesional
(limbi străine şi informatică), prevăzute cu aparat critic
şi bibliografie obligatorii
 Finalizarea chestionarului de opinie privind gradul de
satisfacţie a elevilor la şcoala (aplicat de elevii care au
studiat sociologia)
 Realizarea de dramatizări ale unor conţinuturi din
programele şcolare, cu mare valoare morală şi
culturală – AC Limbă şi comunicare, semestrial
 Organizarea de târguri/bazare cu produse proprii,
expoziţii/concursuri de creaţie (literară, artistică,
fotografie, film, informatică, gastronomică, etc) – 2
 Continuarea editării revistei CNNG “Perspective” – 4
numere
 .Valorificarea la ore a achiziţiilor elevilor participanţi la
Cercul de Debate – Semestrial
 Tematică adecvată la orele de dirigenţie – Semestrial
 Dezbateri la orele de curs, îndeosebi la AC “Om şi
societate” - Semestrial
 Realizarea de portofolii personale în vederea carierei
viitoare – circa 15% elevi de gimnaziu şi 25% elevi de
liceu

3.

Plan operaţional pentru Ţinta Strategică 3 (Ţ3) → ŢINTĂ DE PERFORMANŢĂ:
Dascălul şi dezideratul depăşirii prezentului

Programe/P

Activităţi/A

Obiective/O

A1
Afirmarea  Consolidarea
profesorului ca
statutului
de
profesor
profesor
al
profesorului (prin
competenţă)
Apropierea
 Afirmarea statutului
profesorului
de educator al
profesorului (prin
de modelul
puterea exemplului
demn de
A2
Afirmarea
personal)
urmat
profesorului ca

Manifestarea
educator
profesorului
ca
cetăţean (interesat
de
semeni/
comunitate)
A3
Afirmarea  Apropierea
profesorului ca
profesorului
de
cetăţean
statutul de dascăl
autentic (profesor,
educator
şi
cetăţean)
A4
Afirmarea
profesorului ca
dascăl (profesor,
educator
şi
cetăţean)

Resurse/R











Teste
Chestionare
Prezentări PP
Lucrări de
atestat
profesional
Calculator
Videoproiector
Copiator
Hârtie
Markere

Termen/T

Responsabili/R

Indicatori de performanţă/IP

Permanent

 Responsabilii
de catedre/AC
 Echipa
managerială
 Consiliul
de
Administraţie
 Consiliul
Elevilor
 Asociaţia
Părinţilor
 CEAC
 Consiliul Local

 Conceperea de lecţii model (inter şi trasdisciplinare) la nivelul
catedrelor/ariilor curriculare – 1 de catedră/AC
 Elaborarea de materiale auxiliare ale fiecărei catedre/arii curriculare
pentru fiecare temă/capitol (sistematizări şi sinteze ale materiei, schiţe
de plan de lecţie, crestomaţii/culegeri de texte, baterii de teste de
evaluare, liste de teme pentru acasă/în clasă, adrese de site pentru
materiale video, prezentări Power Point ale elevilor, etc) – minimum 1
capitol de catedră/AC

Permanent
+
Semestrul 2

 Conceperea orei de curs/unor secvenţe ca prilej pentru educaţie
morală prin puterea exemplului personal – Fiecare profesor
 Dezbatere interdisciplinară (biologie, ştiinţe socio-umane, educaţie
plastică/muzicală, educaţie fizică, etc), eventual pe ani de studiu,
privind specificul sexualităţii umane, “Dragoste romantică sau sex
sportiv?” – Proiect, înregistrări, proces verbal

Primăvara
2014

 Formarea şi dezvoltarea la elevi a limbajului politic semnificativ, prin
corelarea terminologiei şi cerinţelor la orele de istorie, educaţie/cultură
civică, ştiinţe socio-umane, dirigenţie, etc – AC “Om şi societate”
 Pregătirea elevilor majori pentru prima experienţă de cetăţean/elector
– AC Consiliere şi orientare

“Săptămâna
Altfel”

 Elaborarea, aplicarea şi prelucrarea unui chestionar de opinie (elevilor
şi profesorilor) privind gradul de dezirabilitate al actului educaţional
personal
 Elaborarea unei ierarhizări a profesorilor şi instituirea unui tablou al
reuşitei în meserie – Demararea proiectului
 Iniţierea unui catalog/unei baze de date privind istoricul/activitatea
fiecărui cadru didactic şi publicarea în volum/on line a unor medalioane
despre dascălii din CNNG (nu numai necroloage) – Iniţiere

Prezentul PDI a fost proiectat şi elaborat de:





Director adjunct, profesor Stanciu Maria-Rodiana – Coordonator (după participarea la proiectul POSDRU – „Calitate în Managementul Unităţii Şcolare”,
CMUS 2012)
Parteneri:

Director, profesor Tănase Gabriela (după participarea la proiectul POSDRU – „Calitate în Managementul Unităţii Şcolare”, CMUS 2011)

Responsabilii de catedre/Arii Curriculare şi compartimente (după consultarea membrilor)

Consiliul Local (prin membrii Consiliului de Administraţie)

Consiliul Elevilor

Asociaţia Părinţilor din CNNG

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituţională a fost prezentat, dezbătut şi adoptat în Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie,
Asociaţia Părinţilor Elevilor din CNNG şi Consiliul Elevilor.

