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PLAN DE ÎMBUNĂTĂȚIRE
pentru activitatea Școlii Gimnaziale Nr.4 Bistrița

An școlar 2021- 2022
Ținta 1 din PDI Creșterea calității și eficienței procesului instructiv-educativ și asigurarea unui parcurs școlar incluziv, de succes, pentru fiecare elev al școlii
Rezultate așteptate: Folosirea curentă în activitățile didactice a tehnologiei (laptopuri, videoproiector, smartboard)
Personalizarea actului didactic în vederea asigurării egalității de șanse pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile
Acces la o educație de calitate pentru toți copiii/elevii, prin activități didactice care să dezvolte competențele cheie, la toate disciplinele de învățământ
Domenii vizate
Activități propuse
Termen
Responsabilități
Indicatori de realizare
Observații
Proiectarea curriculară în vederea derulării unor
Pe parcursul
Director
Fișe de asistență
activități diferențiate pentru elevii cu dificultăți de
anului școlar
Responsabili Comisii Număr de interasistențe/activități
Curriculum
învățare, respectiv pentru elevii capabili de performanță;
Metodice
de tip metodic la care participă
cadrele didactice
Extinderea utilizării tehnologiei informatice și de
Pe parcursul
Toate cadrele didactice 70% dintre profesori folosesc în
comunicare la activități de predare, învățare, evaluare,
anului școlar
mod curent instrumente digitale.
altele decât cele de specialitate
Consemnarea în proiectare și în
fișele de observare a lecției.

Resurse umane

Utilizarea învățării centrate pe elev (prin cooperare, a
învățării bazate pe proiect )

Pe parcursul
anului școlar

Participarea la programe de formare şi dezvoltare
profesională cu tematică legată de folosirea

Pe parcursul
anului școlar
1

Profesori
Responsabili Comisii
Metodice

Toate cadrele didactice

Fișe de asistență
Număr de interasistențe/activități
de tip metodic la care participă
cadrele didactice
Existența portofoliilor elevi
Participarea cel puţin a 80%
dintre cadrele didactice, în ultimii
trei ani, la stagii de formare TIC

calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul
didactic
Utilizarea echipamentelor informatice (calculatoare sau
alte tipuri de terminale – tablete etc.) la activităţile de
învăţare faţă-în-faţă, online sau în sistem hibrid
Aplicarea sistematică în practică a rezultatelor
participării cadrelor didactice la activităţile de formare şi
dezvoltare profesională

Resurse
materiale

Amenajarea unui spațiu destinat activităților
extrașcolare
Asigurarea funcționalității calculatoarelor și
echipamentelor (videoproiectoare, table smart)

Comunitate

Promovarea pe pagina de Facebook a școlii a
activităților ce privesc învățarea și rezultatele
învățării

Octombrie
2021

Toate cadrele didactice

Actualizare clasă virtuală – pe
domeniul G Suite al școlii

Directori
Responsabili comisia
pentru curriculum

Fișe de observare a lecției

NoiembrieDecembrie
2021
Permanent

Directori
Informatician

Existența spațiului amenajat

Informatician

Permanent

Profesori / Învățători
cu atribuții specifice

Calculatoarele, internetul și
echipamentele din dotarea
școlii funcționează la
parametrii calitativi buni
Număr de postări
Relevanța postărilor

Permanent

Ținta 2 din PDI Extinderea colaborării cu instituții de învățământ din țări europene în vederea schimbului de bune practici și dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice.
Rezultate așteptate: Implementarea proiectului Erasmus+ Mindset Go 2.0, 2020-2023
Creșterea interesului elevilor pentru învățare, construirea mentalității de învingător „growth mindset”
Domenii vizate
Activități propuse
Termen
Responsabilități
Indicatori de realizare
Observații
Proiectarea și realizarea de activități de învățare având și
o componentă de dezvoltare personală și construirea
Permanent
Coordonatori proiect
Existența proiectelor didactice
Curriculum
mentalității de învingător „growth mindset” pentru a
Erasmus
care demonstrează realizarea de
crește motivația elevilor pentru învățare.
Cadre didactice
activități privind dezvoltarea
Diriginți
personală.

Resursa umană
Comunitate

Participarea la activități de tip mentorat didactic în
scopul cunoașterii și operării cu concepte precum: fixed
vs. growth mindset, grit, spark, brainology
Diseminarea activităților realizate în cadrul proiectului,
pe site-ul școlii și pagina de Facebook

Semestrial
Cf.
calendarului
2

Coordonatori proiect
Erasmus

Organizarea a minim 2 activități
anual

Coordonatori proiect

Număr de postări
Relevanța postărilor

evenimentelor
europene
Ținta 3 din PDI Întărirea cooperării cu familiile elevilor în vederea prevenirii eşecului şcolar şi pentru creşterea performanţelor elevilor
Rezultate așteptate: Informarea periodică a părinților asupra progresului școlar, în legătură cu frecvența elevilor
Adaptarea curriculumului la situațiile specifice din fiecare clasă în scopul prevenirii părăsirii timpurii a școlii.
Consolidarea relației școală –familie
Domenii vizate
Activități propuse
Termen
Responsabilități
Indicatori de realizare
Integrarea optimă în mediul școlar a elevilor aflați în
Permanent
Diriginți / Învățători
Participarea elevilor aflați în
situații de risc
Profesori
situații de risc în activități
Curriculum
Consilier școlar
individuale cu consilierul școlar
cel puțin o dată pe lună.
Scăderea cu 5% a numărului de
repetenți.
Realizarea adaptărilor curriculare pentru elevii certificați Cf. termenelor Cadre didactice
Existența curriculelor și
cu CES, pentru toate disciplinele de studiu
prevăzute de
instrumentelor de evaluare
legislația în
adaptate
vigoare
Antrenarea elevilor în activităţile educative/extraşcolare, Pe parcursul
Diriginți / Învățători
Număr de elevi participanți
în acord cu nevoile şi interesele acestora
anului școlar
Cadre didactice
Permanent
Profesorii Diriginți /
Ședințe cu părinții organizate
Resursa umană Aplicarea procedurilor de comunicare cu familia
Învățători
semestrial la nivel de școală
Trimiterea de informări scrise
familiilor elevilor nepromovați la
final de semestru/ an școlar
Monitorizarea elevilor aflați în risc de abandon școlar
Permanent
Comisia pentru
Monitorizare absențe
Absenteism și
Minim două dovezi care atestă
Abandon
informarea părintelui
Diriginți/Învățători
Plan de măsuri pentru recuperare
din PTȘ
Amenajarea unui spațiu dedicat pentru comunicarea
Pe parcursul
Director
Existența spațiului amenajat
Resurse
între
cadre
didactice
și
părinți
anului
școlar
Administrator
materiale
Activități cu părinții organizate pentru includerea
Cf. CAEȘ
Consilier educativ
Grafice de activități
Comunitate
acestora, ca parteneri, în actul educațional
Diriginți / Învățători
Activități desfășurate
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Observații

Ținta 4 din PDI Menținerea în școală a unui climat de siguranță fizică și psihică necesar activității școlare și asigurarea educației pentru alteritate și

nondiscriminare
Rezultate așteptate: Relații pozitive profesor-elev în scopul creării unui climat emoțional stimulativ pentru învățare și dezvoltare personală
Prevenirea și combaterea practicilor/comportamentelor indezirabile din mediul școlar (violență, bullying, consum de substanțe nocive, trafic de
persoane)
Asigurarea unui mediu fizic sănătos, în contextul crizei sanitare
Domenii vizate
Activități propuse
Termen
Responsabilități
Indicatori de realizare
Observații
Planificarea/organizarea activităților
Cf. CAEȘ
Consilier educativ
Număr de activități desfășurate
educative/extrașcolare în domeniul implicării și
Diriginți / Învățători
Număr de participanți/beneficiari
Curriculum
responsabilizării social-civice
Permanent, în
Directori
Conform procedurilor interne ale
Resursa umană Monitorizarea zilnică a respectării, la nivelul clasei, a
măsurilor de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea funcție de
școlii
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevăzute în
evoluția
ordinului comun ME/MS nr. 5338/1082/2021
epidemiologică
Desfășurarea de activități de consiliere în scopul
Permanent/cf.
Diriginți / Învățători
Activități desfășurate
prevenirii delincvenței juvenile în mediul școlar și a
planificărilor
Consilier școlar
Număr de beneficiari
riscurilor de a cădea victimă
Consilierea cadrelor didactice ( în situația în care
De câte ori
Director
Activități desfășurate
absenteismul este selectiv- la anumite discipline/ cadre
este cazul
Consilier școlar
didactice)
Facilitarea accesului fiecărui elev la cursuri online sau
Octombrie
Comisia de
100% prezență la cursurile online
Resurse
hibrid,
pe
toată
durata
pandemiei.
2021
implementare
a
– elevi care au primit tablete.
materiale
Programului Național
„Școala de acasă”
Director
Planul de îmbunătățire a fost elaborat pe baza Raportului de autoevaluare internă an școlar 2020-2021
Întocmit ,
Responsabil, CEAC- Roșu Nicoleta
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