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CAPITOLUL 1 - CONTEXTUL 
 
1.1. Viziunea școlii: <<Prin cunoaștere ne dezvoltăm pentru artă și spirit înalt.>> 
 
1.2.  Misiunea şcolii 

 
Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” se înscrie în filiera liceelor vocaționale care au  rolul de a 

forma competenţe în domeniul artistic, de a dezvolta și de a  perfecționa viitorii profesioniști în cele patru 
domenii: muzică, arte plastice și decorative, arhitectură și restaurare-conservare bunuri culturale. Drumul 
către performanță este unul anevoios, dar cei  care au ales să  străbată acest drum sunt pe deplin răsplătiți, 
fie în sălile de concert sau pe scenele operelor din țară și străinătate, fie în sălile de expoziții sau  muzeele 
de artă. Absolvenții noștri sunt oameni capabili să apere valorile autentice de avalanşa neiertătoare a” 
producţiilor artistice” îndoielnice. În aceste condiţii, misiunea şcolii este una nobilă , dar în acelaşi timp 
dificilă, subliniindu-se necesitatea şi importanţa unei asemenea instituţii de învăţământ. Şcoala noastră 
oferă educaţie şi instrucţie tuturor celor care au nevoie, indiferent de etnie, religie, apartenenţă socială, fără 
nicio discriminare. 
 
 
 
1.3. Profilul actual al şcolii 

 
1.3.1. Contextul social 

 
Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava este situat în nordul Moldovei şi deserveşte 

întreaga regiune Nord.În plan social, ne confruntăm cu influenţa unor obişnuinţe, ca părinţii să considere şi 
să îi influenţeze pe copii în a urma profiluri teoretice sau informatice, indiferent de aptitudinile şi nivelul de 
performanţă al absolvenţilor. Specialităţile teoretice fiind în continuare mai solicitate, în detrimentul unor 
specializări vocaţionale, artistice.Mass-media reprezintă, pentru majoritatea partenerilor şcolii, principalul 
intermediar în comunicarea informaţiilor despre sistemul educaţional, substituindu-se uneori factorilor ce ar 
trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei.În plan demografic, se remarcă o continuă 
scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung. 
 

1.3.2. Scurt istoric 
 
Veche clădire a fostului Liceu de Fete „Doamna Maria” de pe strada ce se numea altă datăRegina 

Maria, actualul Colegiu de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, strada Curtea Domnească, a împlinit 
la 3 Februarie 2012, 228 de ani de atestare documentara şi 91 de ani de la denumirea sus-menţionată, fiind 
recunoscută ca monument de patrimoniu şi cea mai veche clădire din oraşul Suceava. Din ordinul lui Iosif 
al II-lea, împarat al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană, a început să funcţioneze la 3 februarie 
1784 prima şcoala primară de stat în oraşul Suceava, în fruntea căreia se afla învăţătorul Franz Thallinger, 
întrucât îndeplinea şi condiţia impusă de Viena – cunoaşterea temeinică a limbii române. 
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Aceasta clădire a fost construită pe temelia curţilor domneşti ale lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, iar un perete 
din interiorul şcolii făcea parte din casa de vânatoare a voievodului. De la temelia şcolii se continua temelia 
Curţii Domneşti, unde se fac săpături arheologice. 

În evolutia instituţiei se înscriu câteva moment marcante: 
 

1970 – pe lânga Liceul Pedagogic Suceava se înfiinteaza prima clasa cu profil de muzică 
1971 – se înfiinţeaza Şcoala generală de muzică şi arte plastice 
1978 – se desfiinţeaza Şcoala de muzică şi arte plastice, contopindu-se cu Şcoala Generala nr.2, care 
dobândeşte statutul de Şcoala Generală cu clase speciale de muzică şi arte plastice 
1990 – se înfiinţeaza Liceul de Artă Suceava cu clase de muzică şi arte plastice 
2000 – se înfiinţeaza clasa de arhitectură în cadrul Liceului de Artă 
2001 – se înfiinţeaza o clasă de filologie 
2002 – Liceul primeşte denumirea de Liceul de Artă „Ciprian Porumbescu” 
2007 – devine Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 
2009 – se înfiinţează specializarea: conservare – restaurare bunuri culturale 
 

1.3.3. Particularităţi 
 
Unitatea noastră este structurată pe următoarele niveluri de formare: 

 Clasa 0 
 Clasele I-IV 

o Muzică 
o Arte plastice 

 Clasele V-VIII 
o Muzică 
o Arte plastice 

 Liceu teoretic (filologie) 
 Liceu vocaţional: 

o Muzică 
o Arte plastice 
o Arhitectură 
o Conservare restaurare obiecte de patrimoniu 
o  

1.3.4. Oferta educațională 
Învățământ primar 

- Clasa pregătitoare: 2 clase cu câte 25 locuri 
Învățământ gimnazial 

- Clasa a V-a : 2 clase cu câte 25 locuri 
- Specializarea Muzică ( 1 clasă) 
- Specializarea Arte plastice (1 clasă) 

Învățământ liceal 
- Clasa a IX-a: 5 clase cu câte 28 locuri 
- Specializarea Muzică (1 clasă ) 
- Specializarea Arte plastice (1 clasă ) 
- Specializarea Arhitectură , arte ambientale și design (1 clasă ) 
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- Specializarea Conservare- restaurare bunuri culturale (1 clasă) 
- Specializarea filologie (1 clasă). 
 

 
 
Programe de colaborare locală şi regională 

 
O componentă de baza a magementului este căutarea de parteneri şi sponsori, care  ne permit să 

desfăşurăm activităti de promovare a colegiului, a ofertei educaţionale in condiţii optime. 
 

1.3. Revizuirea succeselor obţinute pe parcursul ultimului an 
 

1.3.1. Realizările anului trecut 
În anul şcolar 2011-2012, s-au obţinut numeroase premii şi menţiuni. 
La concursurile şi olimpiadele şcolare atât la muzica, arte vizuale cât şi la cultură generală elevii 

colegiului au luat numeroase premii, iar la activităţile culturale şi educative 15 premii şi menţiuni. 
În ANEXELE 8,9,12 sunt prezentate o parte din reuşitele elevilor școlii. 
 
Pentru îmbunătăţirea performanţei şcolare, pentru a asigura condiţii optime de instruire teoretică şi 

de specialitate a elevilorşi pentru a continua realizările anului şcolar 2011-2012 colaborarea cu Primăria 
Suceava şi Consiliul Local, s-a materializat în  noi proiecte: 

1. Dezvoltarea bazei materiale existente a celui de al doilea laborator de informatică (pentru grupe de 
12 elevi) dotat cu aparatura la nivel european; 

2. Dotarea completă a laboratoarelor tuturor ariilor curriculare: laboratoare (de fizică, chimie, biologie), 
a atelierelor de specialitate (ateliere de plastică, arhitectură) şi a sălilor de studiu la muzică; 

3. Dotarea suplimentară a cabinetelor de informatică cu sisteme de calcul performante, imprimante, 
scannere; 

4. Reorganizarea şi optimizarea utilizării spaţiilor de învatământ prin efectuarea programului de 
instruire în laboratoare specializate; 

5. Înlocuirea băncilor şi scaunelor în sălile de clasă în care acestea au fost distruse; 
6. Finalizarea lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a grupurilor sanitare din cele două corpuri ale 

colegiului; 
7. Înlocuirea gardului de la corpul A şi B al colegiului. 

 
1.3.2. Formarea continuă a personalului 

Eficienţa activităţii de perfecţionare la nivelul Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 
rezultă din documentele manageriale şi din activităţile desfăşurate de cadrele didactice. 

În proporţie de 70%, cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare, formare continuă şi 
la programe de cooperare europeană în educaţie. În permanenţă au fost gestionate ofertele C.C.D. şi 
cererile de formare a cadrelor didactice din unitatea noastră.  
 
1.4. Contextul naţional 

1. Contextul politic 
Politica educaţională şi generală la nivelul municipal, judeţean şi naţional favorizează dezvoltarea 

învăţământului vocaţional. În anul şcolar 2012-2013 am beneficiat de sume alocate de Primăria Suceava 
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pentru reabilitarea unor spaţii de învăţământ (ateliere de pictură, sala de sport,grupurile sanitare, săli de 
studiu, sala de orchestră). Au fost parchetate şi igienizate un număr de 5 săli din corpul de clădire B, iar în 
corpul de clădire A s-a parchetat şi igienizat sala de orchesrtă, sălile de studiu 7, 14, 15 au fost izolate 
termic cu rigips şi văruite, iar în cele două corpuri de clădire s-au reparat şi modernizat grupurile sanitare. 

Programele comunitare contribuie la creşterea calităţii, eficienţei şi echităţii sistemului public de 
educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de elaborare şi gestionare a proiectelor la 
nivelul colegiului nostru. 

 
 

 
 

2. Contextul economic 
Se constată preocuparea unor factori decizionali din municipiul şi judeţul Suceava pentru 

diversificarea vieţii culturale prin constituirea unui teatru profesionist, reamenajarea cinematografului 
Modern, crearea unei săli de spectacol şi a spaţiilor destinate sediilor de instituţii culturale. În acest context, 
activitatea de finanţare a unităţilor de învăţământ presupune finanţarea per capita, dar şi finanţări 
complementare şi compensatorii. 

 
 

 
3. Contextul social 

În plan social, ne confruntăm cu influenţa unor obişnuinţe, ca părinţii să considere şi să îi 

Factori favorabili Factori nefavorabili 
  Contextul politic intern şi internaţional în 

domeniul educaţiei; 
 Progresul politicilor educaţionale la nivel 

local, judeţean şi naţional în ceea ce priveşte 
reforma din învăţământ; 

 Demararea procesului de descentralizare, prin 
întărirea rolului fiecărei şcoli în ceea ce priveşte 
selecţia şi alocarea de resurse. 

 Insuficienta valorificare a oportunităţilor oferite 
de programele comunitare municipale şi 
judeţene; 

 Măsurile de reducere a cheltuielilor 
guvernamentale, prin reducerea numărului de 
posturi, mai ales în sectorul administrativ şi 
diminuarea salariilor personalului angajat al 
Colegiului. 

Factori favorabili Factori nefavorabili 
  Încheierea unor parteneriate cu 

instituţii culturale, şcolare şi agenţi 
economici în beneficiul 
Colegiului; 

  Crearea şi dezvoltarea în municipiu 
şi judeţ a instituţiilor culturale; 

  Posibilitatea obţinerii unor resurse 
financiare extrabugetare din 
programe de finanţare realizate 
prin derularea unor proiecte în 
parteneriat. 

  Nivelul mediu al veniturilor pe familie sub nivelul mediu al 
veniturilor din U.E.; 
   Preţul ridicat al materialelor didactice şi al rechizitelor 
necesare activităţii şcolare(caiete, manuale, ghiozdan); 
 Structura industrială slabă şi nivel scăzut al investiţiilor 
străine; 
 Insuficienta dezvoltare a parteneriatelor cultural-economice de 
anvergură; 
 Menţinerea diferenţelor de nivel al dezvoltării economice în 
diferite zone ale judeţului; 
  Migraţia forţei de muncă cu riscuri majore de abandon/eşec 
şcolar al copiilor rămaşi fără supraveghere parentală. 
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influenţeze pe copii în a urma profiluri teoretice sau informatice, indiferent de aptitudinile şi nivelul de 
performanţă al absolvenţilor. Specialităţile teoretice fiind în continuare mai solicitate, în detrimentul unor 
specializări vocaţionale, artistice. 

Mass-media reprezintă, pentru majoritatea partenerilor şcolii din judeţul nostru, principalul 
intermediar în comunicarea informaţiilor despre sistemul educaţional, substituindu-se uneori factorilor ce ar 
trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei. 

În plan demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung. 
Pentru România, integrarea în Uniunea Europeană, acţiune asumată politic, are efecte 

semnificative asupra ocupării forţei de muncă şi, implicit, asupra educaţiei şi formării profesionale. 
Educaţia şi formarea profesională a forţei de muncă din România vor contribui la definirea locului şi rolului  
educației in context european. 

 
României în structura Uniunii Europene 
 
În conformitate cu prevederile tratatului UE, politica educaţională a Uniunii este, în principal, 

definită în context naţional, cu respectarea diversităţii culturale şi lingvistice. Condiţiile fireşti legate de 
asigurarea egalităţii şanselor cetăţenilor statelor membre UE şi candidate la piaţa muncii impun norme şi 
recomandări acceptate de statele UE. Se are în vedere ca finalităţile în formare şi educaţie să răspundă 
cerinţelor subsistemelor dezvoltate armonizat în cadrul UE.  

Aplicarea noului curriculum la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava a însemnat 
concentrarea atenţiei pe atingerea competenţelor din Standardele de Pregătire Profesională. Modernizarea 
metodelor de învăţare s-a concretizat în: învăţarea centrată pe elev, identificarea stilurilor de învăţare, 
adaptarea curriculum-ului la nevoile individualizate ale elevilor (cu accent pe elevii cu abilităţi superioare), 
utilizarea eficientă a bazei materiale şi a dotărilor existente, perfecţionarea competenţelor P.C. la nivelul 
cadrelor didactice dar şi în cazul elevilor. 

 
In baza nevoilor identificate pentru perioada 2012-2017, exista 7 directii strategice. 

 
DIRECŢII STRATEGICE:  2012-2017 
 
1. DIRECŢII DE ACŢIUNE 
 Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes şcolar; 
 Implementarea şi parcurgerea curriculum-ului şcolar pe baza competenţelor cheie ale U.E.; 
 Motivarea elevilor şi cadrelor didactice pentru performanţă; 
 Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică; 
 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie 

antreprenorială şi tehnologică, educaţie prin sport); 
 Dezvoltarea resurselor umane şi crearea condiţiilor introducerii activităţii de mentorat; 
 Dezvoltarea parteneriatelor comunitare şi internaţionale. 
 
2. PRIORITĂŢI 
 Creşterea eficienţei demersurilor educaţionale adresate elevilor: aplicarea curriculum-ului şcolar 

centrat pe dobândirea competenţelor cheie ale Uniunii Europene, creşterea eficienţei activităţilor instructiv-
educative, asigurarea serviciilor de consiliere şi de asistenţă psihopedagogică, continuarea programelor de 
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pregătire a elevilor pentru performanţă; 
 Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei de nevoi 

educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării pieţei muncii; 
 Utilizarea oprtunităţilor de finanţare prin acceesarea fondurilor structurale, pentru realizarea unor 

programe la nivelul Colegiului; 
 Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, naţional şi 

intrenaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi complementare şi alternative de 
învăţare; 

 Promovarea valorilor intreculturalităţii, sprijinirea programelor/proiectelor focalizate pe 
cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a copiilor şi tinerilor provenind din rândul 
minorităţilor existente în judeţ; 

 Asigurarea dotărilor specifice necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de 
învăţământ. 

 Formarea continuă a personalului didactic 
 Asigurarea calităţii 
 Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională 
 Sistemul informaţional 
 Modernizarea bazei materiale 
 Management educaţional 
 Asigurare de şanse egale 
 Utilizarea IT in predare 
 Integrarea elevilor cu nevoi speciale 
 Formarea continua a adulţilor 
 Integrarea europeană 

 
1.5. Obiectivele şi priorităţile la nivel regional şi local 
 

Obiectiv  1. Optimizarea managementului la toate nivelurile(al unităţii şcolare, al Consiliului 
Profesoral, al Consiliului de Administraţie, al comisiilor metodice, la nivelul cadrelor didactice 
coordonatoare); 

Obiectiv  2. Adaptarea procesului de predare-învăţare-evaluare, a serviciilor educaţionale 
(curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională, datorită modificărilor structurale 
determinate de aplicarea Legii Educaţiei Naţionale şi legislaţiei secundare acesteia; 

Obiectiv  3. Adaptarea resurselor umane la noile cerinţe; 
Obiectiv  4. Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi a bazei didactico-

materială pentru desfăşurarea procesului educaţional; 
Obiectiv  5. Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali din municipiu în 

soluţionarea problemelor şcolii; 
Obiectiv  6. Accesarea fondurilor europene pentru iniţiere şi derularea unor proiecte. 

 
 
 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu„ Suceava 
Planul de dezvoltare instituțională 

 

CAPITOLUL 2 - ANALIZA NEVOILOR 
 
2.1. Analiza mediului extern 

 
2.1.1. Profil demografic 

Judetul Suceava are o suprafata de 8.555 de Km2 si peste 700.000 de locuitori, fiind al doilea ca 
întindere geografica între judetele ţării şi al optulea din punct de vedere demografic.  

În perioada 2012-2016 se estimează o scădere a populaţiei de vârstă şcolară, categorie care 
interesează sistemul. Conform prognozei realizate de INS, populaţia de vârstă şcolară, 15-24 ani, va descreşte 
în perioada 2005-2025 cu aproximativ 28%. Astfel, dacă în 2005 existau 114,3 mii persoane şcolarizate se 
preconizează pentru 2013 – 92,4 mii persoane, aproximativ rata de 2000 elevi/an şcolar.  
 

2.1.2. Profilul economic 
 

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară  orientarea învăţământului, atât la nivel naţional 
cât şi la nivel local, printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei educaţionale din punctul de vedere 
al perspectivei care prevede o scădere a populaţiei şcolare. 

Performanţa şcolii noastre constă în atragerea populaţiei şcolare, prin unicitatea ofertei educationale, 
fiind singura instituţie de învăţământ din judeţul Suceava care are profil vocaţional, muzică, arte plastice, 
arhitectură  şi restaurare - conservare bunuri culturale. 

Performanţa şcolii noastre constă şi în atragerea populaţiei şcolare din întregul judeţ. 
 

2.1.3.Coordonata educaţie şi formare 
Sistemul de învăţământ vocaţional vizează o serie de obiective care sunt în concordanţă cu abordările 

europene: 
 prelungirea învăţământului obligatoriu de 10 clase; 
 respectarea principiilor asigurării şanselor egale la educaţie şi formare profesională precum şi 

consolidarea competenţelor de bază;. 
 creşterea calităţii actului educaţional ca bază a succesului inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor; 
 corelarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială durabilă la nivel local, 

regional şi naţional precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor. 
 

2.1.4. Rata de abandon şcolar 
 Se constată că,de la an la an, rata abandonului scolar creşte. Analizând situaţiile create în 
învăţământul gimnazial şi post-gimnazial, se identifică câteva cauze ale insuccesului şcolar: 

 situaţii materiale precare – elevi provenind din medii sociale dezavantajate; 
 elevi proveniţi din familii dezorganizate sau cu un singur părinte, fără interes pentru formare 

profesională; 
 elevi proveniţi de la sate depărtate de şcoală, cu o navetă greu de realizat în timp; 
 elevi care îşi urmează părinţii, aflaţi la lucru în străinătate; 
 anturajul din afara şcolii, care îi atrage spre alte activităţi. 
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2.1.5. Cererea de competenţe 
 
Rata de obţinere a calificărilor la finalul învăţământului vocaţional 

Din analiza numărului elevilor înscrişi la liceul vocaţional, în ultimii trei ani rezultă o creştere a 
interesului faţă de învăţământul vocaţionalde artă în judeţul Suceava. 

Analiza mediului extern şi autoevaluarea şcolii a condus la formularea unor concluzii clare, conform 
cărora priorităţile în dezvoltarea învăţământului vocaţional de artă, identificate la nivel regional şi local, au 
constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând asigurarea premiselor pentru dezvoltarea continuă. 
Au fost identificate priorităţi ale şcolii pentru perioada următoare (2012-2017), care necesită stabilirea de 
obiective şi acţiuni prin Planul de Dezvoltare Instituțională.. 
 
 
 
2.2. Analiza mediului intern 
 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN (Analiza SWOT) 
 
Puncte tari: 
 Organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea legislaţiei în 

vigoare şi cu reglementările M.E.C.T.S./M.E.N. cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice; 
 Rezultate bune şi foarte bune obţinute de elevi la evaluarea naţională a elevilor de clasa a VIII-a, la 

sfârşitul anului şcolar şi la examenele naţionale de competenţă profesională şi bacalaureat; 
 Numărul mare de elevi participanţi şi premiaţi la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene şi 

naţionale; 
 Numărul mare de cadre didactice la forme de perfecţionare moderne (seminarii şi simpozioane 

naţionale şi internaţionale, conferinţe judeţene şi sesiuni de comunicări); 
 Încadrarea cu personal didactic calificat la aproape toate disciplinele de învăţământ; 
 Acoperirea funcţiilor manageriale (director,director adjunct) şi a celor didactico-organizatorice ca 

şefi de colective metodice cu cadre competente; 
 Autorizarea de către M.E.N., prin ARACIP, a unei noi specializări în şcoală: Conservare-restaurare 

bunuri culturale; 
 Numărul mare de programe şi concursuri educative, respectiv extraşcolare desfăşurate în şcoală, 

activităţi derulate cu participarea unui număr mare de elevi şi cadre didactice; 
 Existenţa cabinetului de consiliere psiho-pedagogică în colegiu şi accesul gratuit al elevilor la 

consiliere la finele programului instructiv; oportunitatea elevilor de a beneficia de sprijinul consilierului 
psiho-pedagogic în ceea ce priveşte managementul emoţiilor în spectacole; 

 Iniţierea şi derularea unor programe şi proiecte educative şi extraşcolare proprii cu finanţare de la 
PrimăriaMunicipiului Suceava(Concursul Internaţional de interpretare instrumentală „Lira de Aur”); 

 Colaborarea bună cu autorităţile şi instituţiile municipale şi judeţene în realizarea unor activităţi 
educative, în asigurarea resurselor financiare necesare, asigurarea securităţii în şcoli, etc.. 

 Implicarea profesorilor în derularea unor acţiuni judeţene(concursuri, festivaluri, expoziţii). 
 
Puncte slabe:  
 Existenţa unor cadre didactice care utilizează metode şi procedee de predare tradiţionale, axate pe 

transmiterea şi însuşirea de cunoştinţe, în defavoarea formării deprinderilor practice şi dobândirii 
competenţelor cheie; 
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 Nerealizarea integrală a planului de şcolarizare la clasa a IX-a, în special la profilul conservare-
restaurare; 

 Eficienţa scăzută a activităţilor de formare continuă la nivelul unor comisii metodice, datorată 
formalismului în organizarea acestora şi interesului scăzut de participare din partea unor cadre didactice; 

  Existenţa unor spaţii insuficiente sau necorespunzătoare de desfăşurare a activităţilor specifice de 
grup (săli supraaglomerate, sala de sport insuficient ventilată,etc.); 

 Lipsa proiectelor şi programelor cu fonduri europene; 
 Insuficienta colaborare dintre şcoală şi părinţi, în mare parte la nivelul învăţământului liceal; 
 Insuficienta utilizare a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă 

psihopedagogică; 
 Numărul mic de cadre didactice care au accesat programe de formare internaţională. 
 
Oportunităţi 
 Disponibilitatea autorităţilor municipale şi a unor agenţi economici pentru dezvoltarea şi susţinerea 

actului educaţional cu profil vocaţional; 
 Existenţa PDI (Planul de Dezvoltare Instutuțională) la nivelul Colegiului care să confere 

posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului de tip vocaţional; 
 Continuarea derulării Programelor guvernamentale de susţinere a elevilor provenind din familii cu 

venituri mici(„Bani de liceu”, „Euro 200”, „Rechizite şcolare”). 
 
Factori de risc: 
 Disfuncţii în aplicarea unor normative; 
 Resurse bugetare insuficiente pentru asigurarea funcţionării şcolii (materiale birotică, xerox, etc.); 
 Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi; 
 Motivaţia financiară scăzută a personalului colegiului, în condiţiile introducerii noilor reglementări 

privind salarizarea(desfiinţarea salariului de merit, a premiilor trimestriale şi anuale, a unor sporuri,etc.). 
 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 
Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun desfăşurarea 

unui proces de învăţământ de calitate, care să asigure cultura generală şi de specialitate pe fondul căreia să se 
dezvolte inteligenţa generală şi formarea unei calificări temeinice pentru specializarea aleasă. Un loc aparte 
în procesul educaţional îl ocupă metoda învăţării centrate pe elev. 

 
a. ACŢIUNI DERULATE LA NIVELUL ŞCOLII PENTRU: 

 
Desfăşurarea de activităţi de identificare a nevoilor şi stilurilor individuale de învăţare în 

vederea valorificării lor în programele de învăţare 
 competenţele profesionale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea 

responsabilităţilor şi creativitatea; derularea programului de identificare şi valorificare a stilului de 
învăţare „Stilul meu de învăţare”; 

 aplicarea şi interpretarea unui chestionar de adaptare şcolară la clasa a IX-a - pe un esantion de 
elevi, în baza căruia s-au identificat principalele dificultăţi de adaptare şcolara şi s-au formulat 
strategii de ameliorare; 

 aplicarea şi interpretarea unui chestionar de identificare a nevoilor extrascolare (rolul radioului şi al 
internetului în viaţa adolescentului) – pe un eşantion de 40 de elevi; 
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 toţi elevii au avut posibilitatea,în perioada martie – aprilie, de a-şi exprima opţiunile pentru oferta 
CDŞ, pe baza cărora s-a finalizat şi aprobat oferta de ISJ Suceava. 
 
Adaptarea activităţilor de predare-învatare în vederea promovării învăţării centrate pe elev şi a 

incluziunii elevilor cu CES 
 întocmirea schemelor orare şi a orarului şcolii respectând cerinţele psihopedagogice; 
 Constituirea Comisiei pentru elevii cu C.E.S., formarea profesorilor în vederea lucrului individualizat 

cu aceştia; 
 realizarea bazei de date cu elevii cu nevoi speciale derularea programului de identificare şi 

valorificare a stilului de învăţare „Stilul meu de învăţare”; 
etapa valorificării testării – ore formativ-educative desfăşurate pe acesta temă la toate colectivele de 

elevi; 
 etapa valorificării testării la profesori –exemple de bună practică pe stiluri de învăţare şi metode 

active de învăţare. 
 
Desfasurarea de activităţi de inovaţie în domeniul didactic în vederea derulării de programe de 
învăţare de calitate: 

 elaborarea, la nivelul catedrelor, a unor seturi de teste de evaluare standardizate, adaptate pe niveluri 
de dificultate; 

 utilizarea de metode moderne de predare-învăţare şi evaluare: portofoliu, proiect, referat, studiu de 
caz, d-bate, metoda mozaic, metoda horscopului, metoda ciorchinelui, metoda cubului, metoda 
Sinelg, metoda pălăriilor gânditoare etc. 

 utilizarea sistemului AEL şi lecţii proprii -lecţii desfăşurate în laboratoarele de informatică de către 
profesori; 

 desfăşurarea de activităţi interdisciplinare. 
 
Elaborarea şi derularea de programe de învăţare formativă 

 lărgirea domeniului ocupaţional prin derularea de activiţăţi cu caracter educativ: activităţi vizând 
formarea spiritului civic şi voluntar, activităţi de prevenire şi combatere a comportamentului de risc, 
activităţi de informare privind integrarea europeana, activităţi în afara şcolii (vizite, excursii, vizionari 
spectacole), concursuri inter-licee, elaborarea revistei şcolii „NOI”. 

 constituirea şi funcţionarea Consiliului Elevilor, conform regulamentului în vigoare şi a diagramelor 
acţiunilor propuse la începutul anului şcolar 2012-2013. 

 
 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 
 
Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

 
Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru a oferi sprijin elevilor, în functie de diferitele lor 

nevoi individuale 
 implementarea proiectului de eficientizare a spaţiului şcolar prin înfiinţarea de noi cabinete şi 

laboratoare şcolare (cabinet FONETIC; cabinet al ariei curriculare „Limba şi comunicare”, cabinet al 
ariei curriculare „Om şi societate”), reabilitarea şi dotarea laboratoarelor de cultură generală 
(laborator de fizică, laborator de chimie, laborator biologie), a laboratoarelor şi atelierelor de 
specialitate deja existente (ateliere profil arte plastice, săli de studiu pentru muzică); 
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 dezvoltarea bazei materiale a centrelor de resurse ale ariilor curriculare: dotarea cu calculatoare şi 
copiatoare multifuncţionale, cu materiale şi instrumente didactice, în vederea desfăşurării eficiente a 
pregătirii profesionale; 

 realizarea de proiecte educaţionale cu elevii anilor terminali şi a celor cu posibilităţi deosebite. 
 
Adaptarea bazei didactico-materiale în scopul utilizării acesteia în funcţie de nevoile 

manifestate de elevi 
 elaborarea, la nivelul catedrelor, a unor seturi de teste de evaluare standardizate, adaptate pe niveluri 

de dificultate; 
 derularea de parteneriate ce pot sprijini şcoala;  
 utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente şi aparatură necesare în 

laboratoare şi ateliere; 
 utilizarea eficientă a video-proiectorului, a sistemului AEL şi a reţelei de calculatoare a colegiului în 

vederea desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate; 
 suplimentarea laboratoarelor şi a atelierelor de specialitate cu echipamente specifice pentru obţinerea 

performanţelor, conform standardelor. 
 

2.2.3. Rezultatele elevilor 
 
Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

Implicarea elevilor în obţinerea feed-back-ului şi evaluarea propriului progres şcolar 
 Elaborarea, aplicarea şi centralizarea-valorificarea unui chestionar complex de evaluare a şcolii 

aplicat pe un eşantion reprezentativprivind diverse aspecte ale procesului instructiv-educativ: dotare, 
atitudinea şcolii faţă de elevi şi faţă de părinţi, calitatea procesului instructiv-educativ, eficienţa 
evaluării etc. 

 Elaborarea şi completarea periodică a unei fişe de observare a progresului şcolar care a devenit un 
instrument eficient de evaluare, autoevaluare şi stabilire a punctelor tari şi a celor slabe în parcursul 
şcolar al elevului pe discipline. 

 Eficientizarea metodelor şi instrumentelor moderne de învăţare prin folosirea în evaluarea formativă a 
procedurilor de autoevaluare, autoapreciere şi automotivare, în rândul elevilor. 

  organizarea de pretestări interne la disciplinele cuprinse în examenele finale (româna, matematica, 
socio) şi a pretestărilor oficiale, în urma cărora s-au desfăşurat activităţi de feedback şi îmbunătăţire a 
parcursului şcolar. 

  elaborarea şi implementarea graficului şi a programelor (inclusiv a planificărilor) orelor de 
consultaţii ale profesorilor de cultură generalăşi de specialitate pentru examenul de sfârşit de ciclu şi 
pentru elevii cuprinşi în programe individualizate. 

  elaborarea şi implementarea graficului orelor de consultaţii ale indrumătorilor de proiect pentru 
clasele a XI-a şi a XII-a, profil vocaţional, în vederea susţinerii proiectelor de certificare a 
competenţelor profesionale. 

 
Elaborarea şi implementarea programelor de îmbunătăţire şi valorificare a nivelului de pregătire 

şcolară 
 - diagnosticarea, în urma feedback-ului permanent realizat prin diverse metode(chestionare, evaluare 

initiala, sumativa, portofoliu, autoevaluare), a nivelului de pregătire şcolară şi profesională a elevilor cuprinşi 
în programele de învăţare propuse de şcoală; 
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 - elaborarea şi implementarea unor programe de îmbunătăţire pentru elevii ce înregistrează un nivel 
scăzut al performanţelor sau sincope în pregătirea de bază sau de specialitate din motive obiective sau 
subiective(corigenţi, nivel scăzut de adaptare, nivel scăzut al motivaţiei şcolare, probleme de sănătate, CES, 
probleme familiale, navetă etc). 

 - elaborarea şi implementarea unor programe de valorificare a potenţialului ridicat pentru elevii ce 
înregistrează rezultate foarte bune în diverse programe de învăţare propuse în şcoală(pregatire intensivă 
pentru olimpiade la disciplinele de cultură generalăşi la cele de specialitate, etc.) 

 
Încurajarea elevilor în asumarea responsabilităţii pentru propriul progres, succes şi certificare 

şcolară 
- analizarea situaţia la învăţătură pe parcursul anuilor şcolar 2012-2016. 

 
 

2.2.4. Consilierea şi orientarea școlară oferită elevilor 
Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

Atragerea elevilor de clasa a VIII-a şi realizarea planului de şcolarizare propus: 
 elaborarea ofertei educaţionale ţinând cont de Planul Local de Acţiune; 
 derularea unui program de marketing educational în perioada 2012-2016, desfăşurat în 2 mari etape 

(„Săptămâna porţilor deschise”-, prezentări ale ofertei educaţionale în şcolile gimnaziale din 
municipiul şi Judeţul Suceava), având ca beneficiari direcţi 20 şcoli generale - target şi un număr 
estimativ de 1000 de elevi de clasa a VIII-a din judeţul Suceava , program care a vizat promovarea 
unei imagini competitive a colegiului şi prezentarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar 2011 -
2012. 
Oferirea de sprijin, consiliere şi orientare vocaţională 

 Prin programele educative, cele de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, 92% din elevii 
colegiului au primit sprijin pentru căutarea, înţelegerea şi asimilarea de informaţii (accesul la 
programele educative desfăşurate în şcoală şi în afara ei, informaţii pe diverse teme şi probleme 
ridicate de elevi, informaţii OSP) conform nevoilor lor. 

 derularea activităţilor educative ale unităţii şcolare, desfăşurate conform obiectivelor stabilite prin 
Planul Managerial Educativ şi cel al Comisiei Diriginţilor, în funcţie de direcţiile educative sugerate 
de către inspectorul de specialitate, dar şi de problemele specifice şcolii;monitorizarea periodică a 
conţinutului documentaţiei pentru orele de consiliere şi orientare, cât şi a activităţilor educative 
derulate în aceste ore prin asistenţe realizate de consilierul cu programe şi proiecte educative şi şeful 
Comisiei diriginţilor. 

 iniţierea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative extracurriculare ce vin în 
completarea  activităţilor desfăşurate în cadrul ariei curriculare „Consiliere şi orientare”, conforme cu 
Planul Managerial Educativ. 

 derularea programului de consiliere şi orientare şcolară şi profesională „Viitorul meu începe 
azi” . 

 desfăşurarea activităţilor manageriale în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la piaţa 
muncii desfăşurate conform obiectivelor stabilite în PDI 2008- 2012. 

 
e. Calificări şi curriculum  
Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

Identificarea şi adaptarea calificărilor unităţii şcolare la nevoile beneficiarilor şcolii (elevii) şi la 
cerinţele externe: 
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 elaborarea şi aplicarea de chestionare elevilor de clasa a VIII-a şi a X-a, şi părinţilor acestora cu privire 
la succesul calificărilor şi specializărilor ş la aşteptările acestora. 

 
Elaborarea, adaptarea şi îmbogăţirea curriculum-ului pentru a răspunde cerinţelor identificate la 

nivelul agenţilor economici, al comunităţii locale şi al elevilor: 
 desfăşurarea unui program de informare şi consultare a elevilor în vederea elaborării şi implementării 

CDŞ-urilor. 
 
Evaluarea sumativă a rezultatelor implementării curriculei şi a succesului calificărilor pe piaţa 

muncii în vederea optimizării viitoare a acestora: 
 derularea unui program de stabilire a gradului de inserţie socio-profesională a absolvenţilor de liceu în 

domeniul specializării sau calificării dobândite. 
 

 
2.2.5. Resurse umane şi fizice 

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 
Înscrierea elevilor în clase, conform planului de şcolarizare propus şi aprobat 

 Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava şcolarizează, în prezent, un număr de 916 elevi 
repartizaţi în 37 de clase. 

Asigurarea furnizării şi evaluării programelor de învăţare de către un personal calificat şi 
competent 
 

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, Suceava este o instituţie şcolară de stat, filieră vocaţională, 
având o structură organizatorică specifică determinată de cele patru profile artistice:muzică; arte plastice şi 
decorative;arhitectură, arte ambientale, design;conservare-restaurare bunuri culturale şi profilul filologie la 
ciclul liceal. 

Numărul total de cadre didactice de care dispune şcoala este de 117 dintre care: 
 cadre calificate: 114 
 cadre didactice cu doctorat: 4 
 cadre didactice cu masterat sau înscrise la masterat –6 
 cadre didactice cu grad didactic I: 47 
 cadre didactice cu grad didactic II : 29 
 cadre didactice cu examen de definivat: 28 
 debutanţi : 8 
 necalificaţi: 3 
 număr profesori metodişti: 4 

                      - de cultură generală : 2 
           - de specialitate : 2 
 număr de profesori autori de programe şcolare în programul de reformă: 0 
 număr de profesori formatori naţionali/ regionali: 4 
 număr de profesori care au participat la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare – 65 
 
 
DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 
DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC: 
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 Sesiune – training diriginţi; 
 Doi formatori locali pentru aria curriculara „Consiliere şi orientare”; 
 Desfăşurarea de activităţi de mentorat prin care cadrele didactice tinere să conştientizeze importanţa 

formării continue şi a obţinerii gradelor didactice (număr inspecţii de definitivat, de grad şi număr de 
persoane perfecţionate în 2011-2012); 

 Mediatizarea cursurilor de formare organizate de către Casa Corpului Didactic sau alte instituţii de 
învăţământ superior;  

 Crearea oportunităţilor de participare a corpului profesoral la programele de formare interne şi 
internaţionale (burse Comenius, Gruntving,  etc.);  

 
Asigurarea unui mediu de învăţare eficace, care să asigure condiţii optime desfăşurării unui proces 

de învăţare de calitate 
 
Structura materială a şcolii: 
 69 săli de clasăîn 2 corpuri de clădire, renovate, dotate cu mobilier specific, luminate corect; 
 7 ateliere  
 13 laboratoare şi cabinete 
 cabinete şi laboratoare de cultură generală, după cum urmează: 

 Cabinet fonetic, dotat cu: planşe, calculator, copiator multifuncţional, videoproiector, 
radio-casetofon cu CD-player, white-board; 

 Om şi societate, dotat cu: planşe, colecţii de atlase, colecţii de hărti, calculator, copiator 
multifunctională; 

 Cabinet de istoria muzicii dotat cu: planşe, calculator, videoproiector, radio-casetofon cu 
CD-player 

 Cabinet de istoria artei dotat cu: planşe, calculator, videoproiector, radio-casetofon cu 
CD-player 

 Cabinet de geografie dotat cu: planşe, calculator, videoproiector 
 

 Laboratoare, după cum urmează: 
 Fizică, dotat cu: planşe, modele fizice, echipament experimental, truse de corpuri 
geometrice, vitrine, calculator, copiator multifunctional, videoproiector, tabla interactivă 
 Chimie, dotat cu: planşe, panouri sinoptice, modele atomice, vitrine, mostre, echipament 
experimental si manuale de utilizare si referate, calculator, copiator multifunctional; 
 Biologie dotat cu: planşe, modele anatomice, echipament experimental, truse de biologie, 
vitrine, calculator, copiator multifunctional, videoproiector, tabla interactivă 
  laboratoare de informatică dotate cu 12 respectiv 24 de calculatoare de ultima generatie, 
folosite pentru dezvoltarea competentelor elevilor în utilizarea următoarelor aplicaţii: 
Windows XP Professional, Microsoft Office, Corel Draw, Visual Fox,  

 reţea complexă de calculatoare la care sunt conectate 100 calculatoare cu 2 servere 
 1 sală de sport renovată în 2010 şi materiale aferente pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie 
fizică şi sport (panouri baschet, saltele gimnastică, lăzi pentru sărituri, scări fixe, panouri de baschet 
cu coşuri, bănci pentru gimnastică, mingi etc) 
 Teren de sport reabilitat în 2005 
 1 cabinet medical; 
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 1 bibliotecă dotată cu sală de lectură şi peste 40000 volume. 
 

2.2.6. Parteneriate şi colaborări 
Existenţa posibilităţilor de perfecţionare şi adaptare deschise pe linia proiectelor de integrare 

europeană.  
 
Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu părinţii  
 Organizarea lectoratelor cu părinţii; 
 Elaborarea de strategii de atragere a părinţilor în activităţile de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale 

a şcolii, de reducere a absenteismului, a abandonului şcolar şi de creşterea performanţei şcolare – 
parteneriate cu părinţii şi constituirea Asociaţiei părinţilor. 

 
Elaborarea şi derularea de parteneriate şsi colaborări cu comunitatea locală 

 Derularea de parteneriate cu autorităţi locale (Prefectura, Consiliul Local, Primăria etc.), Politia 
Municipală, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, Casa de Cultură, Asociaţia Naţională Antidrog, 
filiala Suceava, Biblioteca Judeţeană „I.G.Sbiera”, Muzeul Bucovinei, Filarmonica Botoșani, 
concretizate în derularea de proiecte educative, dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii, etc. 

 
Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu agenţii economici 

Între Colegiul de Artă şi agenţii economici există o permanentă colaborare care se materializează în mai 
multe direcţii. 

 Desfăşurarea de activităţi artistice, spectacole, expoziţii de artă plastică etc.;  
 Consultanţă de specialitate în vederea întreţinerii echipamentelor. 

 
Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ superior 

Colegiul de Artă colaborează în diverse domenii cu Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, UAIC 
Iaşi, Faculatea de Arte „George Enescu” Iaşi etc.. 

 Direcţiile de colaborare sunt următoarele: 
- Formarea continuă a personalului didactic şi auxiliar; 
- Acordarea de asistenţă de specialitate de către cadrele universitare; 
- Elaborarea de programe şcolare pentru CDŞ; 
- Organizarea de sesiuni de informare privind oferta educaţională a facultăţilor de profil. 

 
Elaborareaşi derularea de parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ din ţările uniunii 

europene. 
 
 
 

PROIECT PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2012-2013 
 
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

1. CLASA I - 2 CLASE 
2. CLASA II  - 2 CLASE 
3. CLASA III  - 2 CLASE 
4. CLASA IV                                                                                                        - 2 CLASE 
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ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 
1. CLASA V  - 2 CLASE 
2. CLASA  VI  - 2 CLASE 
3. CLASA VII  - 2 CLASE 
4. CLASA VIII  - 2 CLASE 

ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL 
1. CLASA IX  - 5 CLASE 
2. CLASA  X  - 5 CLASE 
3. CLASA XI  - 5 CLASE 
4. CLASA XII  - 5 CLASE 

 
Analiza SWOT a mediului intern şi extern 
 

S (puncte tari) W (puncte slabe) 
Calitatea procesului de predare-învăţare 
- aplicarea metodelor moderne de învăţare-evaluare prin 
formarea cadrelor didactice în spiritul învăţării centrate pe 
elev şi şcoala incluzivă; 
-Experienţa cadrelor didactice în proiectarea didactică, 
management educaţional şi derulari de programe de 
învatare şi educative (locale, naţionale şi internaţionale); 
- Implicarea unui număr mare de cadre didactice în 
aplicarea şi dezvoltarea managementului educaţional şi a 
programelor formative; 
- Experienţa cadrelor didactice în utilizarea 
echipamentelor şi utilajelor din dotarea şcolii; 
- implicarea unui număr mare de elevi în programe şi 
activităţi; 
-Diversificarea continuă şi argumentată a activităţilor de 
învăţare formală, informală, nonformală. 
Materiale şi resurse didactice 
-Existenţa laboratoarelor de specialitate dotate cu 
echipamente moderne corespunzatoare, cabinete de cultura 
generala – om şi societate şi limba şi comunicare şi 
laboratoare de ştiinţe – fizică, chimie şi biologie; 
- Asigurarea pregătirii şcolare prin oferirea oportunităţii de 
valorificare a IT-ului la toate nivelurile, inclusiv prin acces 
la soft educaţional AEL; 
- Mijloace multimedia moderne, introducerea accesului la 
internet 24h/zi; 
-Existenţa unei baze didactice înnoite şi îmbunătăţite 
pentru fiecare catedră. 
Rezultatele elevilor 
- feed-back permanent al progresului şcolar, instrument 

Calitatea procesului de predare-
învăţare 
-Inerţia la schimbare a factorului uman 
implicat în procesul de reformă
educaţională; 
-Insuficienta particularizare a metodelor de 
predare - învăţare la nevoile speciale ale 
elevilor cu CES; 
-Insuficienta utilizare a metodelor de 
evaluare alternativa de către anumite cadre 
didactice; 
- Insuficienta dezvoltare a sistemului de 
evidenţă a progresului elevilor pe perioada 
şcolarizării; 
- Insuficienta implicare a întregului corp 
didactic în derularea programelor de 
învăţare naţionale şi internaţionale. 
Materiale şi resurse didactice 
-Utilizarea insuficientă a soft-ului 
educaţional (sistemul AEL); 
-Valorificarea insuficientă a tehnologiei 
informatice existente în cadrul şcolii 
pentru creşterea nivelului calitativ al 
procesului de învăţământ; 
- Existenţa unui teren de sport ce necesită 
reabilitări şi modernizări; 
 - Fondul de carte insuficient din dotarea 
bibliotecii. 
Rezultatele elevilor 
- Lipsa motivaţiei învăţării la unii dintre 
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eficient de evaluare, autoevaluare şi stabilire a punctelor 
tari şi a celor slabe în parcursul şcolar al elevului pe 
discipline; 
- rezultatele bune obţinute la bacalaureat şi testare 
naţională ceea ce confirmă formarea la elevii noştri a 
competenţelor şi abilitaţilor specifice specializării alese 
• 100% din elevii de clasa a XII-a liceu, înscrişi la 
examenul de certificare a competenţelor  profesionale, au 
promovat acest examen; 
• Procent foarte bun de promovare a examenului de 
bacalaureat; 
- Derularea optima a programelor de valorificare a 
potenţialului elevilor buni şi foarte buni prin participarea 
la concursuri naţionale şi internaţionale de specialitate şi 
olimpiade şcolare; 
- Rezultate bune şi foarte bune la concursurile școlare și 
extraşcolare. 
 
Consilierea şi orientarea profesionala oferita elevilor 
-Existenţa cabinetului de consiliere psihopedagogică (care 
are în sfera sa de activitate şi orientarea şcolară şi 
profesională a elevilor); 
- Preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii 
in rândul potenţialilor beneficiari a programelor noastre de 
învăţare (elevii de clasa a VIII-a); 
- Derularea de activităţi cu caracter OSP (în mod special la 
clasele terminale); 
-Preocupare pentru urmărirea traseului educaţional şi 
profesional al elevilor absolvenţi. 
Calificări şi curriculum 
-Şcoală cu tradiţie în domeniul artistic în zonă şi în 
judeţele limitrofe; 
-Oferta educaţională a şcolii e adaptată nevoilor de 
formare ale elevilor; 
- Discipline opţionale pentru toate nivelurile. 
Resurse umane şi fizice 
- Încadrarea în proporţie majoritară cu personal didactic 
calificat 
- Interesul personalului didactic pentru formare continuă 
-Existenţa  formatorilor 
-Existenţa cadrelor didactice ce sunt metodişti ai ISJ la 
diferite discipline; 
-Realizarea în procent de 100% anual a planului de 
şcolarizare; 
- 2 corpuri de clădire complet reabilitate şi aduse la 
standarde europene de desfăşurare a procesului instructiv-

elevi reflectată în medii mici de 
promovare 
-Număr mic de elevi implicaţi în 
concursuri şi olimpiade şcolare la 
disciplinele de cultură generală 
- Consilierea şi orientarea profesională 
oferită elevilor 
- Preocupări insuficient corelate într-un 
program unitar în ceea ce priveşte 
pregătirea elevilor pentru carieră; 
- Păstrarea doar a unei legături cu 
caracter informativ privind traseul socio-
profesional al absolvenţilor colegiului. 
Calificări şi curriculum 
- Programă şcolară încărcată ce nu 
răspunde interesului elevilor şi profilului 
vocaţional. 
 
 
 
 
Resurse umane şi fizice 
- Nivel modest al pregătirii iniţiale a 
elevilor ce intrăîn clasa a IX-a; 
- Absenteism ridicat în rândul elevilor din 
învăţământul obligatoriu; 
-Aglomerarea unor cadre didactice datorită 
sarcinilor inegal distribuite; 
- Consumuri mari de energie electrică, 
gaz metan şi apă. 
 
Parteneriate şi colaborare 
- eficienţa modestă a parteneriatelor cu 
părinţii, sesizată printr-o insuficientă
implicare a părinţilor în procesul educativ 
şi în relaţia cu şcoala 
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educativ; 
-Existenţa Sălilor de studiu, a laboratoarelor de 
specialitate, a cabinetelor, a atelierelor de specialitate 
reabilitate şi dotate după cele mai noi standarde; 
-Dotarea cu calculatoare performante şi cu echipamente IT 
a tuturor cabinetelor ariilor curriculare; 
- Reţea complexă de calculatoare conectată la internet 
24h/zi. 
Parteneriate şi colaborare 
- Existenţa de parteneriate eficiente cu agenţi educaţionali, 
economici şi sociali, naţionali şi internaţionali 

O(oportunităţi) T(ameninţări) 
- Legislaţie stimulativă pentru angajarea  tinerilor 
-Oferte de proiecte europene (SOCRATES, LEONARDO, 
etc ); 
- Sprijin din partea comunităţii locale (Primărie, Poliţie, 
Casa de Cultură, etc.); 
- Posibilitatea închirierii unor spaţii din şcoală. 

-Modificări rapide în sistemul 
educaţional; 
-Legislaţia actuală privind sponsorizarea 
învăţământului ce nu stimuleaza co-
interesarea agenţilor economici; 
-Reducerea indicatorului demografic; 
-Creşterea riscului abandonului şcolar 
datorită înrăutăţirii condiţiilor materiale 
ale populaţiei şcolare; 
-Lipsa de autonomie a şcolilor în 
selectarea personalului; 
-Lipsa unor politici consecvente de 
descentralizare (financiară, salarizare, 
resurse umane). 

 
 

În domeniul managementului instituţional, principalele direcţii au fost: 

 Creşterea rolului şi responsabilităţii managerilor în organizarea, coordonarea şi eficientizarea 
procesului instructiv– educativ prin activităţi de îndrumare şi control, rapoarte şi analize prezentate în 
Consiliul de Administraţie; 

 Întocmirea şi respectarea orarului pentru fiecare clasă, grupă de studiu sau fiecare elev de la secţia 
muzică, astfel încât să existe o concordanţă cu principiile pedagogice; 

 Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioară, afişarea, prelucrarea metodologiilor privind 
desfăşurarea examenului de certificare a competenţelor profesionale, a testării naţionale, a admiterii în liceu 
şi a bacalaureatului; 

 Detalierea fişei de evaluare, comunicarea modului în care trebuie realizaţi indicatorii şi prezentarea 
documentelor care să ateste nivelul de realizare a indicatorilor în cadrul Consiliului de Administraţie; 

 Dezvoltarea CDŞ în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor;  
 Creşterea prestigiului şi vizibilităţii colegiului. 
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CAPITOLUL 3 - REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE 
 
Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltare s-a realizat plecând de la o radiografie 

complexăşi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului 
organizaţional intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi mijloacelor, a 
impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii unităţii. Se are 
în vedere eliminarea, punctelor slabe”, acauzelor generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea 
ameninţărilor” sau atenuarea efectelor acestora. 

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea, punctelor tari”(care reprezintă capitalul de 
referinţă)şi a oportunităţilor” oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii 
şcolare,corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza 
programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic pe termen 
mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Local, Primăria 
Municipiului şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava. 

S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor,a 
compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii,propunerile avansate de 
comitetele de părinţi,de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii economici –parteneri tradiţionali ai 
instituţiei. 

Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea,valorile şi practicile 
societăţii democratice.Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi 
publică. 

Performanţele obţinute în ultimii ani de Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava ne 
îndreptăţesc în asumarea unor obiective care să pună în operă intenţia  de dezvoltare instituţională a 
colectivului didactic şi să orienteze interesul de formare şi instruirea elevilor. 

Pentru îndeplinirea acestor deziderate trebuie stabilite priorităţile de lucru. 
 

PRIORITATEA 1: Implementarea în Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” a 
Sistemului Naţional pentru Asigurarea Calităţii. 
 
OBIECTIV:  
 Creşterea calităţii instruirii educative şi manageriale din şcoală. 

ŢINTA: Implementarea activă a 75% dintre cadrele didactice în activităţi de perfecţionare: grade didactice, 
cursuri de reconversie  profesionale, cursuri de formare continuă, acţiuni metodice iniţiate de ISJ şi şcoala, în 
raport cu tendinţele de dezvoltare profesională şi a şcolii, în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului de 
învăţământ. 
CONTEXT: Legea privind asigurarea calităţii în educaţie prevede pentru toţi furnizorii de servicii 
educaţionale creşterea calităţii educaţiei, prin stabilirea şi implementarea de proceduri de evaluare, asigurare, 
control şi ameliorare a procesului de predare, învăţare şi evaluare, astfel încât să fie atinse standardele de 
referinţă. Asigurarea calităţii în formarea profesională cuprinde masuri luate asupra procesului de formare aşa 
încât el să poată fi adaptat, în funcţie de calitatea elevilor intraţi în formare profesională şi să asigure, la 
absolvire, competenţele minimale specifice calificării. 

Proiectarea unui învăţământ modern şi eficient presupune o foarte bună pregătire profesională a 
cadrelor didactice, acestea trebuie să-şi actualizeze mereu informaţiile,pentru a asigura lumii de mâine 
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cunoştinţele şi deprinderile necesare. Profesorii trebuie să răspundă de furnizarea şi dezvoltarea conţinutului 
informaţional adecvat şi în plus să fie capabili să gestioneze situaţiile tipice, să stăpânească metode de 
cunoaştere si dezvoltare personală. 

 
Nr. 
crt. Acţiuni pentru atingerea obiectivului. Rezultate aşteptate Termen de realizat Responsa

bili 
Partener

i  
1 Misiunea, obiectivele strategice, tintele si 

valorile organizatiei sunt comunicate şi 
înţelese de toţi factorii interesaţi 

Planul de dezvoltare  
Instituțională 

1.10.2012 Echipa 
manage 
rială 

Primăria 

2 Constituirea structurilor responsabile cu 
implementarea instrumentelor pentru 
managementul calităţii: 
 Numirea coordonatorului pentru 
asigurarea calităţii 
 Constituirea comitetului pentru asigurarea 
calităţii, rol: monitorizează desfăşurarea 
tuturor activităţilor, este responsabil de 
îndeplinirea procesului de autoevaluare 
 Formarea unor echipe interdisciplinare 
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în 
introducerea sistemului de asigurare a 
calităţii în educaţie. 
 Evaluarea performantelor 
 Întocmirea rapoartelor de autoevaluare la 
nivelul catedrelor şi a celorlalte 
compartimente. 
 Întocmirea planurilor de acţiune la nivelul 
catedrelor şi al compartimentelor. 

 
 
Decizia de numire a 
coordonatorului 
CEAC 
 
Comitetul de 
asigurare a calităţii. 
100% din 
observatori cunosc 
criteriile de 
observare a lecţiilor. 
Rapoartele de 
autoevaluare ale 
comisiilor metodice. 
Planurile de acţiune 
ale comisiilor. 

 
 
 
Inceputul 
anului 
scolar 
 
 
 
 
 
 
 
Semestrial  

 
 
 

 
 
 
 
 
CCD, 
ISJ 
 
 
 
ISJ, 
CCD 

3 Diseminarea informaţiei: 
 Prezentarea în Consiliul Profesoral a 
Ordonanţei privind Asigurarea Calităţii în 
Învăţământ, a raportului de monitorizare a 
PDI şi a raportului de autoevaluare. 
 Înfiinţarea unui punct de informare în 
şcoală privind asigurarea calităţii. 
 Distribuirea către toate catedrele a mapelor 
cu noutăţi care cuprind programe şcolare, 
curriculum şi SPP. 
 Prelucrarea în şedinţele de catedră a 
principiilor calităţii şi descriptorilor de 
performanţă. 
 Afişarea în cancelarie a criteriilor de 
evaluare şi a graficelor observărilor 
(asistenţe şi interasistenţe la lecţii). 

Procesul verbal al 
Consiliului 
Profesoral 
Centrul de 
documentare şi 
informare dotat cu 
aparatură de ultimă 
oră. 
Portofoliile cadrelor 
didactice. 
Procesele verbale 
Criteriile de evaluare 
şi graficele 
asistenţelor la lecţii. 

Septembrie 
2012 
 
 
 
Septembrie 
2012 
 
 
 
Semestrial  

 
 
Echipa 
manageri
ală 
Comisia  
CEAC 
 
Director  

 
 
 
 
ISJ 
 
 
 
ISJ, 
CCD 

4 Elaborarea strategiei de observare: Sistemul de evaluare 
propriu. 

Decembrie 
2012 

Director, 
Responsa
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 Stabilirea criteriilor de evaluare a 
procesului de predare-învăţare. 
 Întocmirea graficelor de asistenţe şi 
interasistenţe 

bili 
comisii 
metodice 

5 Monitorizare – realizarea observaţiilor Dovezi. Permanent   
6 Evaluare:  

 Întocmirea raportului de autoevaluare la 
nivelul fiecărei catedre, conform fişelor de 
observare. 
 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi 
slabe constatate. 
 Elaborarea planului de îmbunătăţire 

 
Fişe de observaţie 
Raport de 
autoevaluare 
 
Plan de îmbunătăţire.

 
Semestrial  

 
Respon 
sabili 
comisii 
metodice 

 

 
 
 
PRIORITATEA 2: Perfecţionarea actului didactic şi promovarea învăţării centrate pe 
elev. 
 
OBIECTIVE:  
 Eficientizarea procesului de învăţare şi transformare a acestuia într-un proces activ-participativ prin 

încurajarea implicării active a elevilor în propria formare. 
 Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 
 Responsabilizarea elevilor privind propria formare. 

ŢINTA: Formarea unei atitudini deschise în relaţiile profesor-elev pentru crearea unui climat favorabil 
obţinerii performanţelor. 
CONTEXT: 

Învăţământul este un proces flexibil, adaptabil la cerinţele societăţii aflate într-o permanentă 
schimbare. Accentul cade pe receptivitatea în faţa noului, reciprocitatea învăţării, folosirea metodelor de 
instruire perfectibile care promovează creativitatea şi activează imaginaţia, utilizarea instrumentală a 
mijloacelor tehnice si valorizarea relaţiei profesor-elev. 

Calitatea activităţii didactice în şcoala este dată de capacitatea sa de a-şi multiplica efectele formative 
asupra elevilor şi de a evita acele situaţii în care învăţarea devine un proces de memorare a răspunsurilor date 
unor întrebări pe care elevii înşişi nu şi le-au pus niciodată. 
 

Nr. 
crt. Acţiuni pentru atingerea obiectivului. Rezultate aşteptate Termen de 

realizat Responsabili Parteneri 
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1 Proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de învăţare cu 
implicarea activă a elevilor în propriul 
proces de formare-învăţare centrată pe 
elev: 
 Informarea permanentă a personalului 

didactic privind noile abordări 
conceptuale ale Reformei şi ale 
Curriculum-ului Naţional. 
 
 Familiarizarea cadrelor didactice cu 

stagiile moderne, motivaţionale de 
predare-învăţare prin organizarea în 
şcoală a unor cursuri de formare continuă. 
 Utilizarea metodelor activ-participative 

în procesul învăţării: lucrul în grupuri 
mici şi perechi, jocul de rol, studiul de 
caz, brainstormingul. 
 Identificarea stilurilor de învăţare ale 

elevilor fiecărei clase şi stabilirea stilului 
dominant al clasei. 
 Adaptarea demersului didactic la 

stilurile de invatare ale elevilor. 
 Pregătirea spaţiului şi a materialelor de 

învăţare. 
 Aplicarea metodelor alternative de 

evaluare: autoevaluare, proiectul 
individual şi în grup, portofoliul. 
 Analiza rezultatelor evaluări şi 

stabilirea unui program de îmbunătăţire. 
 Stimularea şi încurajarea elevilor 

pentru participarea la concursuri, 
olimpiade, cercuri ştiinţifice etc. 
 Crearea unui program de pregătire 

suplimentară pentru elevii cu performanţe 
deosebite. 
 Elaborarea curriculumului la decizia 

şcolii în raport cu opţiunile, aptitudinile şi 
interesele elevilor 

-Procese verbale ale 
Consiliului 
Profesoral 
-80% din cadrele 
didactice vor 
participa la cursuri 
de formare. 
-80% din cadrele 
didactice vor utiliza 
metode activ-
participative. 
-Teste de 
cunoaştere a 
stilurilor. 
-50% din cadrele 
didactice vor adapta 
demersul didactic la 
stilurile elevilor. 
-Toate cadrele 
didactice vor utiliza 
spaţiul şi resursele 
materiale 
disponibile. 
-Teste de evaluare 
iniţială şi finală.  
-20% dintre elevi 
vor participa la 
concursuri, 
olimpiade, cercuri 
ştiinţifice. 
-Programul de 
pregătire 
suplimentară pe 
discipline. 
-Programele CDŞ. 

 
Semestrial 
 
 
 
Permanent 

 
 
 
 
 
 
Coordonator  
CEAC 
 

 
 
 
 
 
ISJ,  
CCD 

 
 
 
 
Permanent  
 
 
 
Semestrial  
 
 
 
 
Semestrial 
 
 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
 
 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
Responsabili 
comisii 
metodice 
 
 
 
Director  

 

2 Crearea unui mediu de învăţare 
accesibil pentru toţi elevii, pentru a 
asigura şanse egale: 
 Asistarea la ore a fiecărei cadru 

didactic de către director, responsabil de 
catedra, membrii comisiei de asigurare a 
calităţii. 

 
Fişe de observaţii. 
 
 
 
Criteriile de 
evaluare 

 
 
Semestrial  
 
 
 
 

 
 
Coordonator 
CEAC 
Responsabili 
comisii 
metodice 
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 Familiarizarea cadrelor didactice cu 
fişele de evaluare a activităţii prin 
prelucrarea lor la nivelul catedrelor. 
 Analiza criteriilor de evaluare avute în 

vedere la asistenţe şi interasistenţe. 
 Programarea semestrială a asistenţelor 

şi interasistenţelor 
 

 
Graficul de 
asistenţe şi 
interasistenţe. 

Semestrial 

 
 
PRIORITATEA 3: Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional şi 
eliminarea tendinţelor de abandon şcolar. Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite. 
 
OBIECTIV: 
 Acordarea unui sprijin constant din partea cadrelor didactice elevilor cu rezultate deosebite. 

ŢINTĂ:Creşterea performanţelor şcolare prin motivarea elevilor 
 

CONTEXT: Se impune elaborarea unei strategii de acţiune şi a unor acţiuni specifice pentrucreşterea 
performanţelor şcolare prin motivarea elevilor 
 

Nr. 
crt. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului. 

Rezultate 
aşteptate 

Termen de 
realizat 

Persoană/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri  

1 Elaborarea unui program de 
consiliere şi de sprijinire a 
elevilor cu probleme la învăţătură 
şi tendinţe de abandon şcolar. 

Program de 
consiliere a 
elevilor cu nevoi 
speciale 

Inceputul 
anului 
scolar 
 

Consilier 
educativ 
 

Cabinet 
psihopedagogic

2  Urmărirea săptămânală a 
rezultatelor la învăţătură şi 
disciplină, a frecvenţei la cursuri a 
elevilor. 
 Identificarea elevilor cu 

probleme de adaptare, 
cunoaşterea mediului familial. 
 Colaborarea cu poliţia şi alte 

organisme specializate în 
depistarea cauzelor tendinţelor 
negative. 
 Constituirea unui grup de 

profesori şi elevi în vederea 
preluării, analizei şi soluţionării 
problemelor şi tendinţelor 
negative. 
 Realizarea unor activităţi şi 

materiale de învăţare care să 

Fişe de 
observaţie 
 
 
 
Program 
educativ. 
 
Comitetul de 
acţiune. 
 
 
Planificări 
calendaristice. 
Proiecte 
didactice 
 
Teste de 
autoevaluare 

Permanent  
 
 
 
 
 
Inceputul 
anului 
scolar 
 
 
  
Permanent 
 
 
 
 
Semestrul 
II  

Responsabil 
CEAC 
 
Consilier 
educativ 
 
Director 
 
 
Resposabili 
comisii 
metodice 
Cabinet  
psihopedagogic

 
 
 
Primărie, 
Poliţie 
Dispensar 
Cabinet 
psihopedagogic
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permită învăţarea prin paşi mici. 
 Stabilirea şi menţinerea 

relaţiilor de lucru eficiente ale 
profesorilor cu elevii si celelalte 
persoane implicate în educaţie. 

 
  
 
 
 
 
Permanent 

3 Implicarea elevilor în activităţi 
extracurriculare. 

Program de 
activităţi 
extracurriculare. 

Permanent Consilier 
educativ 

 
 
 
 
 
 

4 Organizarea unui program de 
formare şi educare a părinţilor 
pentru sprijinirea nevoilor 
personale ale elevilor. 

Lectorate cu 
părinţii 
20% din părinţii 
implicaţi 

Inceputul 
anului 
scolar 
 

Consiliul de 
administraţie 

 

5 Creşterea performanţelor şcolare 
prin motivarea elevilor: 
 Comunicarea eficientă cu elevii 
în raport cu nevoile acestora. 
 Promovarea şi încurajarea 
învăţării individuale centrate pe 
elev sau în cadrul unui grup. 
 Elaborarea unor activităţi de 
învăţare în conformitate cu 
nevoile elevilor. 
 Implicarea elevilor în evaluarea 
progresului şcolar şi încurajarea 
acestora să-şi asume 
responsabilitatea pentru propriul 
proces de învăţare. 
 Evidenţierea şi recompensarea 
elevilor cu performanţe. 

 
 
Rezultate la 
învăţătură şi la 
examene 
 
 
 
20% elevi 
participă la 
concursuri şi 
olimpiade 

 
Permanent 
 
 
 
 
 
Permanent 

 
Coordonator 
CEAC 
 
Resposabil de 
catedre 
 
 
 
 
Consilier 
educativ 

 

6 Sprijinirea elevilor cu situaţie 
materială precară prin:  
 Acordarea de burse sociale  
 Acordarea de „Bani de liceu” 

50 burse 
20 elevi cu „Bani 
de liceu” 

 
Permanent 

Director  
Secretar 

Primăria  
ISJ 

7 Cooperarea permanentă a 
diriginţilor şi învăţătorilor cu 
familia şi psihopedagogul şcolar 
pentru integrarea în colectiv a 
elevilor cu nevoi speciale. 

Reducerea 
absenteismului 
cu 20% şi 
abandon şcolar 
sub 1% 

Permanent Resposabil 
comisia 
diriginţilor 

Cabinet 
psihopedagogic
Primăria  

 
 
 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu„ Suceava 
Planul de dezvoltare instituțională 

 

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie-comunitate-agenţi 
economici. 
 
OBIECTIV:  
 Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor 

acestora 
ŢINTA:  Creşterea gradului de implicare a partenerilor sociali în procesul de instruire şi educare. 
CONTEXT: Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării evidenţiat prin forme relaţionale, 
parteneriate, dinamici evolutive care se constituie într-o sursă a procesului economic şi social. Interacţiune 
socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare şi parteneriat au la bază obiective clare, nevoi 
reale şi relaţii de calitate care se construiesc în timp prin atitudini de încredere, loialitate, responsabilitate şi 
respectarea angajamentelor. 

Constituită ca un sistem deschis, şcoala trebuie să răspundă necesităţilor sociale, exigenţelor 
comunităţii din care face parte, să dezvolte şi să menţină legăturile cu partenerii sociali şi autorităţile. 
Managementul relaţional consideră partenerii educaţionali drept o soluţie optimă pentru problemele cu care 
se confruntă învăţământul. Se impune îmbunătăţirea colaborării cu agenţii economici, comitetele de părinţi şi 
autoritatea locală. 
 
 
Nr. 
crt. Acţiuni pentru atingerea obiectivului. Rezultate aşteptate Termen de 

realizat 
Respons

abili Parteneri  

1 Formarea şi motivarea personalului 
şcolii pentru promovarea unei 
atitudini deschise faţă de comunitate. 

Activităţi în folosul 
comunităţii 

Permanent Director  Primăria  

2 Redimensionarea parteneriatului 
şcoală-familie-elev, bazat pe spiritul 
cooperant, pragmatic, deschis spre 
ceea ce înseamnă valoare. 

Ziua porţilor deschise 
10% din părinţi implicaţi 

Conform 
graficului  

Consilier 
educativ 

Primăria 

3 Organizarea activităţii 
extracurriculare şi extraşcolare în 
parteneriat cu instituţii şi organizaţii 
locale pe teme de sănătate, cultură, 
drepturile copilului, ecologie, 
protecţia mediului. 

10 activităţi extraşcolare 
şi extracurriculare 

Scoala 
Altfel 

  

4 Conceperea unor acţiuni cu agenţii 
economici în parteneriat, menite să 
contribuie la o mai bună orientare 
şcolară şi profesională: 
 Dezbaterea unităţilor de 

competenţă prevăzute în Standardele 
de Pregătire Profesională. 
 Elaborarea şi adaptarea CDȘ la 

condiţiile locale. 
 Efectuarea orelor de specialitate în 

cadrul unităţilor partenere( Muzee, 
biblioteci). 

 
 
 
Încheierea de 
parteneriate cu agenţii 
economici 

 
 
 
Inceputul 
anului 
scolar 
 

 
 
 
Echipa 
manageri
ală 

 
 
 
Primăria 
Agenţi 
economici 
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PRIORITATEA 5: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente în 
concordanţă cu Standardele Europene 
OBIECTIV: 
 Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi cabinetelor cu echipamente performante pentru 

asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de calitate. 
ŢINTĂ: Asigurarea condiţiilor materiale optime şi a unui ambient educaţional pentru realizarea activităţilor 
instructiv-educative 
CONTEXTE: Pentru ca şcoala să fie realmente un factor de progres social, ea trebuie să ţină PDI-ul cu viaţa 
care înseamnă evoluţie, transformare, înnoire. Pentru a face un învăţământ de calitate avem nevoie de o 
dotare tehnică adecvată. 

Asigurarea calităţii şi eficienţei în procesul de formare profesională, centrat pe elev şi orientat spre 
formarea competenţelor profesionale în concordanţa cu cerinţele standardelor de pregătire este condiţionată 
de utilizarea unor echipamente adecvate, adaptate finalităţii urmărite in diferite faze ale procesului de 
instruire cu accent pe pregătirea de bază. Acestea presupun elaborarea şi implementarea unui program de 
dotări pe priorităţile şi nevoile de dezvoltare fizică si profesională. 
 
Nr. 
crt. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului. 

Rezultate 
aşteptate 

Termen de 
realizat Responsabili Parteneri 

1 Organizarea spaţiilor de învăţare în 
raport cu specificul unităţii de 
învăţământ şi standardele de 
pregătire profesională: 
 Identificarea necesităţilor. 
 Alegerea celor mai avantajoase 

oferte. 
 Achiziţionarea de mobilier pentru 

clase şi laboratoare. 

Săli de studiu 
individual 
Cabinet de 
limba română 
Materiale 
didactice pe 
discipline 

Inceputul 
anului 
scolar 
 

Director  Primăria 

2 Asigurarea cadrului necesar 
accesului la resursele de învăţare 
care răspund nevoilor individuale ale 
elevilor şi care sunt adecvate unui 
studiu independent eficace: 
 Crearea climatului de 

documentare şi informatizare 
 Amenajarea unei săli 

multifuncţionale. 
 Extinderea reţelei Internet 

Sală 
multifuncţională 

Inceputul 
anului 
scolar 
2014 
 

Consiliul de 
Administraţie 

 

3 Asigurarea cadrului necesar 
desfăşurării orelor de educaţie fizică 
conform normelor prevăzute de 
programă. 
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PRIORITATEA 6: Consilierea pentru alegerea avizată a traseului de formare 
profesională şi dezvoltare a personalităţii. 
 
OBIECTIV:  
 Asigurarea condiţiilor de consiliere, informare şi orientare privind cariera. 
 Responsabilizarea elevilor privind propria formare. 

ŢINTĂ: Creşterea  numărului de absolvenţi care continuă studiile de specialitate 
 Creşterea gradului de inserţie profesională. 
CONTEXTE: Proiectarea şi organizarea unor activităţi de consiliere, informare şi orientare privind cariera, 
cu caracter operativ şi permanent reprezintă o condiţie a obţinerii de avantaje preconizate de reforma 
Învăţământului profesional şi tehnic. În prezent se constată că elevii puşi în situaţia de a lua o decizie au 
nevoie de informaţii privind perspectivele profesionale oferite de traseele de formare. 
 
Nr. 
crt. Acţiuni pentru atingerea obiectivului. Rezultate 

aşteptate 
Termen de 
realizat 

Persoană/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri  

1 Informarea absolvenţilor clasei a VIII-a 
din şcoală şi localităţile învecinate privind 
colegiul: 
 Întâlniri cu elevii si părinţii acestora 

pentru prezentarea ofertei educaţionale a 
şcolii. 
 Ziua porţilor deschise. 

Şedinţe de 
consiliere 

Permanent Diriginţi Cabinet 
psihopedago
gic 

2 Informarea, orientarea şi analizarea 
opţiunilor privind traseul profesional: 
 Consilierea elevilor şi familiilor pentru 

alegerea avizată a traseului de formare 
profesională. 

Şedinţe de 
consiliere 

Permanent Diriginţi  ISJ 

3 Identificarea şi evaluarea nevoilor elevilor, 
consiliere şi suport in luarea deciziilor: 
 Orientarea profesionala a elevilor în 

funcţiile de aptitudinile şi înclinaţiile lor 
 Pregătirea elevilor pentru redactarea 

unui CV şi a unei scrisori de intenţie şi 
pentru susţinerea unui interviu. 

 Permanent Director 
Diriginţi  

 

4 Asigurarea transparenţei în formarea 
profesională: 

 Realizarea CDŞ  în acord cu nevoile 
locale 

 Consultarea elevilor şi părinţilor în 
alegerea disciplinelor opţionale 

 CDS Februarie  CCD 

5 Elaborarea proiectului activităţilor 
extracurriculare de orientare în carieră 

Proiectarea 
activităţilor 
extracurriculare 

Semestrial Consilier 
educativ  
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PRIORITATEA 7: Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice prin 
formare continuă. 
 
OBIECTIV:  

 Asigurarea pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice, metodice şi practice a cadrelor didactice în 
vederea creşterii calităţii mediului educaţional. 

ŢINTĂ:Toate cadrele didactice vor fi implicate în acţiuni de formare continuă. 
 
CONTEXTE: Calitatea în educaţie are drept scop rezolvarea cerinţelor sistemului social. Dar ea presupune 
şi puterea de diferenţiere în funcţie de nivelul formării, de înzestrarea intelectuală a celor formaţi, de 
competenţele cerute pe piaţa muncii.Este evident rolul formării continue pentru realizarea calităţii în 
educaţie. Întrucât sistemele educative se caracterizează prin dinamism, formarea devine o pârghie importantă 
pentru a asigura reorientările necesare ale educaţiei. Formarea continuă vizează pregătirea cadrelor didactice 
sub aspect ştiinţifico-metodic şi educarea lor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. 
 
Nr. 
crt. 

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului. Rezultate aşteptate Termen de 

realizat 
Persoană/ 
persoane 

responsabile 
Parteneri 

1 Dezvoltarea personală şi 
profesională a cadrelor 
didactice prin: 
 Actualizarea competenţelor 

de bază şi a cunoştinţelor 
didactice şi din domeniul 
disciplinei. 
 Dobândirea de noi 

competenţe  
 Aprofundarea didacticii 

disciplinelor 
 Iniţierea în utilizarea de 

noi metode şi materiale 
 Încurajarea inovaţiei 
 Favorizarea 

interdisciplinarităţii şi 
dezvoltarea lucrului în echipă 
 
 

-cadre didactice vor susţine 
definitivat şi gradul II 
-toate cadre didactice vor fi 
iniţiate în utilizarea 
sistemului AEL în lecţii 
Activităţi metodice în cadrul 
comisiilor pe discipline. 
Pregătirea de formatori 
Realizarea unui program de 
iniţiere în utilizarea 
metodelor activ-participative 
Crearea de materiale de 
învăţare 
Două activităţi de cercetare şi 
documentare 

 
Inceputul 
anului 
scolar 
  
 
 
 
Permanent  

Responsabil 
cu 
perfecţionarea 
Responsablii 
comisiilor 
metodice 
Formatori  
Cadrele 
didactice 
Responsabil 
arii 
curriculare  

ISJ, 
CCD 

2 Pregătirea în domeniul 
evaluării procesului de 
predare-învăţare 
 
 
 

Teste de evaluare Permanent  Responsabil 
perfecţionare 

ISJ, 
CCD 

3 Asigurarea de asistenţă 
metodică cadrelor didactice 
stagiare 

Fisa de observaţie Permanent  Responsabili 
comisii 
metodice 

ISJ, 
CCD 
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CAPITOLUL 4 -PLAN OPERAŢIONAL 
 
 
4.1. Managementul  instituţional 

 
OBIECTIVE 
1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces 

de învăţământ cu finalitate ce vizează buna pregătire profesională. 
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea 

instructiv - educativă şi de pregătire practică) din instituţie. 
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile 

organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali. 
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional. 
5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane. 
6. Asigurarea imaginii instituţionale. 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ 
din anul şcolar 2011-2012 
 Actualizarea Planului de Dezvoltare Instituțională pentru 
perioada 2012-2017 
 Realizarea planului operaţional 
 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 
stabilirea comisiei de cercetare a abaterilor personalului didactic, 
stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, alegerea Consiliului 
de administraţie . 
 Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei 
diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor structuri organizatorice. 

Septembrie 2012 
 
Octombrie 2012 
 
 
 
Inceputul anului 
scolar 
 
Inceputul anului 
scolar 
 

Coordonator CEAC 
 
Echipa de realizare a 
P.D.I. 
Coordonator CEAC 
 
 
Coordonator CEAC 
şi Consiliul Profesoral 
 
Consiliul de administraţie
Director  

Raport de activitate 
 
P.D.I. 
Plan operaţional 
 
 
Proces verbal 
 
 
Proces verbal 
 
Proces verbal 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu„ Suceava 
Planul de dezvoltare instituțională 

 

 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor 
membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru 
 Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi 
elaborarea unor programe de activitate subordonate planului de 
acţiune al şcolii 
 Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea 
comitetelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor  
 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în 
conformitate cu planul de acţiune al şcolii  
 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului 
profesoral al şcolii  
 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învăţământul, a 

regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor 
reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial  

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi 
întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi 
cu principiile psiho-pedagogice aferente  
 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 
completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare 
 Reactualizarea şi validarea regulamentului de ordine interioară  
 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către 
comisiile constituite cu acest scop 
 Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării 
resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de 
învăţământ 
 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 
 Popularizarea ofertei şcolare  
 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media 

 
 
Semestrial 
 
Inceputul anului 
scolar 
 
 
 
 
 
Inceputul anului 
scolar 
 
 
 
Permanent 
 
 
 
 
Inceputul anului 
scolar 
 
 
Semestrial 
 
 

 
Coordonator CEAC 
Şefii comisiilor metodice 
 
Echipa managerială 
Comitetul de părinţi 
seful comisiei diriginţilor 
şi diriginţii 
Directorul şi secretarul  
 
 
Directorul,Consiliul de 
administraţie, 
responsabili de comisii 
 
Directorul şi secretarul  
Echipa managerială 
Comisia de orar 
Echipa managerială 
Responsabili comisie 
diriginţi 
Comisia de reactualizare 
RT 
Consiliul profesoral 
Directorul şi Consiliul de 
administraţie 
Directorul 
Echipa managerială 

 
Proces verbal 
 
Proces verbal 
 
 
 
Planuri operaţionale
 
Fişa postului 
 
Procese verbale 
 
 
Încadrări orar 
 
Mapa dirigintelui 
Portofoliul 
Documente şcolare 
 
Noul ROI 
Liste de inventar 
 
 
 
 
Plan de şcolarizare 
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4.2. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 
 

OBIECTIVE: 
1.  Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de 
învăţământ şi finalizării în bune condiţii a proiectului de reparaţii. 
2.  Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii: 
-reabilitarea sălilor de studiu, a atelierelor de specialitate; 
- lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei; 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul 
pentru continuarea programului de finanţare a trei investiţii 
absolut necesare: 

- schimbarea gardurilor din jurul celor două corpuri ale 
colegiului 
- îmbunătăţirea condiţiilor studiu 
- modernizarea spaţiilor de învăţământ 

 Se vor asigura fondurile necesare pentru procurarea 
materialelor utilizate la  secțiile de specialitate din  şcoală 
 Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în 
conformitate cu curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ  
 Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării 
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere  a spaţiului de învăţământ. 

 
Permanent 
 
Iunie 2014 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
Permanent  
 
 
 
 

 
Directorul 
 
Directorul 
 
Directorul, şefii de 
catedre şi bibliotecarul 
 
Directorul 
 
 
 

 
Adrese de solicitare 
Procese verbale 
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4.3. Procesul instructiv-educativ 
 

OBIECTIVE 
1. Asigurarea calităţii actului educaţional 
2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară / discipline, să se atingă 

finalităţile procesului de învăţământ. 
3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini. 
 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Persoanele care 
răspund 

 
Dovezi 

 Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de 
administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin 
îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor două 
structuri  
 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 
actului educativ 
 Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a 
Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de 
învăţământ  
 Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu 
noile cerinţe ale curriculum-urilor atât la liceu cât şi la şcoala de arte 
şi meserii 
 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu 
elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu elevii 
performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile sportive  
 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea 
recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar 
promovării; 
 Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii 
 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 
examenelor naţionale 
 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor şcolare 

Permanent 
 
 
Semestrul  I 
 
Permanent 
 
începuturile 
semestrelor 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
 
Semestrul I 
 
 
Semestrul II 
 
 

Consiliul de administraţie
 
 
 
Consiliul de 
Administraţie 
 
Coordonator CEAC 
 
 
Şefii de catedre, 
directorii 
 
Directorii şi responsabilii 
comisiilor 
 
Şefii de catedre 
 
 
Diriginţii 
 
Directorii 

Procese verbale 
 
 
 
Procese verbale 
Convenţii de 
colaborare 
 
 
Planificări 
calendaristice 
 
Programe de 
pregătire 
 
Programe de 
recuperare 
 
 
 
 
Procese verbale 



Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu„ Suceava 
Planul de dezvoltare instituțională 

 

pe clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a neajunsurilor  
 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al 
elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de 
note la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor 
moderne de evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, excursii 
tematice 
 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui design 
instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-evaluare cu un 
înalt grad de profesionalism 
 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea 
competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea 
compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi europene  
 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate pe 
elev-conform planului operaţional  
 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la 
achiziţii de competenţe şi abilităţi conform SPP 
 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă  

Permanent 
 
 
 
 

Permanent 
 
 

Permanent 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
Conform planului 
operaţional 

 
Echipa managerială 
Comisia de verificare a 
ritmicităţii notării 
 
Directorii 
Comisia de asigurare a 
calităţii 
 
Comisia de asigurare a 
calităţii 
 
Responsabili comisii 
metodice  
 
Echipa managerială 
Director  

 
Teste predictive 
Programe de 
îmbunătăţire 
Rapoarte periodice 
 
Fişe de observare a 
lecţiei 
 
Portofoliile cadrelor 
didactice 
 
Rezultatele 
examenelor de 
competenţe 
Monitorizarea 
absolvenţilor 
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4.4. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
 

OBIECTIVE 
1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 
2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini 

pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze. 
3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate 

 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 
de realizare 

Cine 
răspunde 

 
Dovezi 

 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la nivelul claselor  
 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai eficient în 
activitatea de consiliere didactică şi profesională a elevilor  
 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematiciispecifice vârstei şi 
sexului  
 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi informarea corectă 
a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa copiilor lor  
 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, seri culturale 
etc.) cu participarea nemijlocită a părinţilor  
 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţional, în colaborare cu 
I.S.J., C.C.D. şi Inspectoratul de Poliţie  
 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică  
 Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu participarea 
profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare  
 Evaluarea periodică a  modului în care elevii păstrează bunurile din şcoală, din 
sălile de clase, manualele şcolare  
 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat, eliminarea 
absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a 
normelor de igienă  
 Editarea de reviste şcolare 
  Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii actului educativ 

Septembrie 
 
Permanent 
Permanent 
 
Inceputul anului 
scolar 
 
Conform 
planului 
operaţional  
Permanent 
permanent 
Permanent 
Permanent 
 
Pe parcursul 
anului şcolar 
Conform 
planului 
operaţional  

Consilier 
educativ/ 
Diriginţii 

comitetele de 
părinţi/ 
Echipa 

managerială 

Procese verbale 
 
Planuri de 
activitate 
 
Portofolii 
diriginţi 
 
Programe de 
consiliere 
 
 
 
 
 
 
Protocoale de 
colaborare  
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4.5. Formarea continuă (dezvoltarea profesională) 
 

OBIECTIVE 
1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 
2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 
3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi 

implementarea AEL; 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 
Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în cadrul 
curriculum-ului disciplinei  
 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne de 
învăţare-centrată pe elev - 
 Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la cursuri de 
formare şi perfecţionare 
 Împărtăşirea exemplelor de bună practică  
 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin 
activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare. 
 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale CCD şi 
ale centrului de asistenţă psihopedagogică 
 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării programului 
SEI şi folosirea sistemului AEL; 
 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a directorului şi a şefilor de 
catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de perfecţionare 
 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea 
individuală de specialitate 
 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate 
 Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, contabilitate, 
administraţie) în vederea folosirii tehnicii de calcul şi a softului specializat 

Permanent 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
Permanent 
 
 
Permanent 
 
Permanent 
Conform graficului 
de interasistenţe şi 
asistenţe 
Permanent 
 
 
Permanent 

Director şi şefii de 
catedre 
 
Directorul  şi şefii de 
catedre 
 
Director 
 
Profesorii înscrişi la 
gradul II şi I precum și 
definitivat 
 
Şefii de catedre 
 
Şefii de catedră 
Directorul şi şefii de 
catedre 
 
Bibliotecarul şcolii 
 
Directorul şcolii 

Mape profesori 
 
 
Baza de date 
formare 
continuă 
 
Fişă de 
observaţie a 
lecţiei 
 
Abonamente  
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4.6. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă 
 
OBIECTIVE 
 
1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  
2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 
3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI; 

 
 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 
Termen 

de realizare 
Persoana/ 
Persoane  

care răspund 

 
Dovezi 

 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a 
comisiei tehnice PSI 
 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 
proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare  
 
 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea 
prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale 
 
 Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz 
de incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de 
pompieri şi apărare civilă 
 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din 
instituţie 
 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, 
teme la orele de dirigenţie) în colaborare cu ITM, Jandarmeria, 
Poliția, I.S.U. Suceava. 

Inceputul anului 
scolar 
 

 
Conform planului 
operaţional 
 
 
Permanent 
 
 
Conform graficului 
 
 
Permanent 
 
Conform planului 
operaţional 

Directorul şi comisia 
 
Responsabil SSM 
Comisia PSI şi directorul 
 
Comisia PSI, directorul 
 
 
Directorii şi 
responsabilul PSI 
 
Echipa managerială 
 
responsabil SSM 

Decizii de 
constituire a 
comisiilor 
 
Dosar SSM 
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CAPITOLUL 5- CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
5.1. Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea P.D.I. 

 
Planul de Dezvoltare Instituțională este conceput ca un răspuns la priorităţile propuse pentru anul şcolar 2012-2013, având ca punct de 

plecare priorităţile din planul managerial, particularizându-l la condiţiile concrete din unitatea noastră şcolară. 
Colegiul nostru reprezintă un organism care a învăţat să iasă în întâmpinarea cererii de pe piaţa muncii cu soluţii şi nu cu probleme. De 

aceea, monitorizarea planului operaţional pentru atingerea ţintelor a constituit o constantă a activităţii prilejuite de conceperea, respectiv, 
actualizarea PDI-ului. Fiecare acţiune propusă a fost direct şi atent coordonată de responsabilii propuşi prin planul operaţional. Termenele 
stabilite au fost respectate pentru a nu se ajunge la suprasolicitarea unor aspecte care s-ar fi suprapus în timp.  

Se procedează la o permanentă informare a colectivului de concepere şi elaborare a PDI-ului cu noutăţile de pe piaţa muncii şi din 
documentele esenţiale. Accesul nelimitat la INTERNET face posibilă o rapidă circulaţie a informaţiei utile între membrii colectivului de 
consultare şi cel de elaborare. 

Fiecare membru al echipei de elaborare PDI face parte din diversele grupuri formate pentru implementarea acţiunilor propuse prin planul 
operaţional, putând, astfel, să coordoneze şi să adapteze activitatea, devenind, în acelaşi timp, formator pentru colegii săi. 

PDI.-ul este rezultatul muncii de echipă care este compusă atât din profesori de cultură generală, cât şi din profesori de specialitate 
vocațională(muzică, arte vizuale),  cunoscători ai aspectelor practice şi teoretice ale procesului instructiv-educativ. 

Activitatea echipei de elaborare a PDI a constat în strângerea unor materiale de prezentare a ofertei educaţionale a colegiului nostru 
şcolar pentru anul 2012-2013 şi o scurtă prezentare a profilurilor existente. Oferta a fost popularizată în şcolile generale din municipiu şi 
localităţile din Judeţul Suceava, unde elevii au fost testaţi în legătură cu opţiunile lor viitoare.  

Pentru elaborarea Planului de dezvoltare instituțională s-au organizat doua sesiuni pregătitoare incluzând activitati de seminar şi ateliere 
de lucru, cu participarea persoanelor interesate, desemnate de Consiliul Profesoral. Cu acest prilej au fost stabilite priorităţile pentru PDI, 
structura informaţiilor care trebuie colectate şi analizate şi au fost stabilite sarcinile membrilor echipei. 

Obiectivele şi măsurile pentru PDI au fost conturate de grupul operaţional, reunit în cadrul unei sesiuni de lucru organizată în acest scop 
şi definitivate pe baza consultărilor ulterioare. 

În cadrul acestui proces, au avut loc o serie de întâlniri locale şi consultări cu reprezentanţi ai Consiliului Local, ai comitetului de părinţi 
din şcoala şi ai Consiliului elevilor. 
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Pentru identificarea problemelor cu care se confruntă colegiul au fost intervievaţi prin intermediul unui chestionar reprezentanţi din 
Consiliul elevilor, comisiile metodice din şcoala şi reprezentanţi ai comitetului de părinţi. 

  
Echipa constituită în scopul elaborării Planului de Dezvoltare Instituțională a fost formată din: 
 Coordonator: Inspector de specialitate Ceică Loredana 
 Director Prof. Bejinaru Alexandra Veronica 
 Coordonator programe şi proiecte educative -prof. Istrate Elena 
 Consilier psihopedagogic: Prof. Popescu Nicoleta 
 Prof. Hreţcanu Ciprian – coordonator CEAC 
 Prof. Pintilie Adriana –Responsabil cu formarea continuă 
 Inginer de sistem ing. Bordeianu Mugurel 
 Contabil Şef: Clem Gabriela 
 Secretar şef: Costache Angelica Ilenuţa 

 
În vederea elaborării au fost consultaţi şi: 

 Șefii comisiilor metodice din şcoală; 
 Reprezentanţii agenţilor economici cu care avem încheiate convenţii de colaborare; 
 Reţelele şcolare.  

Colaborarea cu autorităţile locale oferă o bază solidă pentru acţiuni specifice. Colaborarea cu partenerii sociali asigură o mai bună 
înţelegere a pieţei şi facilitează găsirea unor soluţii care pot fi puse în practică. 
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5.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a P.D.I. 
În cadrul procesului de organizare a activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare PDI, se stabilesc acte de comunicare. 
Şcoala şi documentele după care se conduce – inclusiv PDI – trebuie să stabilească relaţii de comunicare, succesiuni de etape pe parcursul 

cărora, printr-un set distinct de operaţii, au loc transformările propuse. 
Şcoala noastră a devenit un organism viu, mobil, adaptabil care se conduce după câteva axiome atunci când vine vorba despre comunicare: 
 
1. Nu se poate să nu comunici. 
2. Orice demers comunicaţional are două laturi: conţinutul (mesajul) şi relaţia (partenerii de dialog). 
3. Natura unei relaţii depinde de marcarea secvenţelor comunicaţionale dintre parteneri. 
4. Fiecare schimb de natură comunicaţională este simetric sau complementar, după cum se bazează pe egalitatea sau pe 

diferenţele dintre parteneri. 
Pentru colegiul nostru, comunicarea cu principalii emiţători, dar şi cu receptorii din cadrul reţelelor din care facem parte, a constituit 

punctul de plecare pentru importantele transformări provocate în ultimii ani. Mecanismele feedback-ului sunt şi ele în permanentă schimbare, 
actualizare, transformare pentru a ne ajuta să percepem corect mesajele dar şi răspunsurile venite din mediul extern şi, bineînţeles, din cel intern. 
Identitatea noastră a învăţat să se construiască pe următoarele cuvinte – cheie: flexibilitate, adaptabilitate, reţele, educaţie bazată pe cerere, 
feedback, calitate, pregătire şi conştientizare. 

Ne propunem să monitorizăm implementarea acţiunilor propuse printr-o bună colaborare cu toţi factorii implicaţi, prin coordonarea 
judicioasă a personalului didactic implicat, monitorizare pe care o va realiza, conform unui plan bine stabilit, directorul unităţii. 

Echipa de elaborare a Planului de Dezvoltare Instituțională a evaluat rezultatele în urma acţiunilor întreprinse la nivelul şcolii, înregistrând 
progresul/regresul rezultat în urma realizării acestora. De asemenea, va raporta în mod regulat progresul înregistrat managerilor şcolii şi va 
participa la elaborarea măsurilor ce se impun pentru paşii următori. În cazul în care apar dificultăţi în derularea oricărei acţiuni sau a depăşirii 
termenului propus, echipa este obligată să redreseze din mers aceste erori şi să elaboreze un plan de măsuri care să contribuie la corectarea 
respectivelor inadvertenţe. 

Constatările şi concluziile rezultate la finele anului şcolar 2011-2012 vor fi baza de pornire pentru elaborarea P.D.I. 2012 – 2017. Întreaga 
echipă lărgită (director, directori adjuncţi, echipa de elaborare P.D.I., Consiliul de Administraţie) răspunde de îndeplinirea obiectivelor propuse 
în P.D.I., de monitorizarea activităţilor şi va culege roadele succesului obţinut. 
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În consecinţă: 

 
Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării şi evaluării 
Frecvenţa 

monitorizării 
Datele întâlnirilor de 

analiză 
Realizarea studiului asupra mediului extern Directorul semestrial Decembrie-iunie 

Realizarea studiului asupra mediului intern Directorul semestrial Decembrie-iunie 
Intocmirea seturilor de teste care să sprijine monitorizarea 
ţintelor Directorul lunar Decembrie -martie   

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 
individuale Directorul 

semestrial Decembrie -aprilie   

Comunicarea acţiunilor corective în lumina rezultatelor 
obţinute Directorul semestrial Decembrie- 

aprilie   

Monitorizarea implementării acţiunilor Directorul lunar Realizarea planului 
operaţional 

Evaluarea implementării acţiunilor Directorul anual Iunie 

Revizuirea acţiunilor Directorul anual Septembrie  
Prezentarea generală a progresului realizat în atingerea 
ţintelor Directorul anual Iunie  

Realizarea planului operaţional Directorul anual Iunie 
Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. Actualizarea 
acţiunilor din PDI în lumina evaluării 

Consiliul de administraţie anual Iunie  


