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ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE  

ALE COLEGIULUI NATIONAL “ FERDINAND I “ BACAU  -  2013-2017 

ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE 

1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie 
pentru toate domeniile și toți indicatorii din 
standardele de acreditare și evaluare periodică 
a unităților de invățământ preuniversitar 

 

1. Opțiunea managementului instituțional: Elaborarea regulamentelor, strategiei și procedurilor 
necesare monitorizării și imbunătățirii continue a procesului educativ. 

2. Opţiunea curriculară: 

a. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie. 

b. Dezvoltarea şi diversificarea ofertei curriculare (diversificare CDŞ, înfiinţare de clase de ştiinte ale 
naturii), în vederea motivării tuturor categoriilor de elevi pentru participare şcolară. 

c. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor de calitate şi a descriptorilor de 
performanţă. 

3. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:  

Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor pe nivele de şcolarizare,în 
vederea aplicării eficiente a acestora. 

4. Opţiunea – resurse umane: Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele 
didactice din şcoală în vederea implementării SCIM si a tuturor procedurilor operaționale  

5. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Colaborarea dintre I.S.J. Bacău, Consiliul Naţional pentru 
Curriculum, A.R.A.C.I.P., Institutul de Ştiinteale Educaţiei pe probleme de curriculum şi C.N.E.E. 

2. Asigurarea accesului 

egal la educaţie pentru toți elevii colegiului 

 

1. Opțiunea managementului instituțional: Elaborarea strategiei de asigurare a creșterii accesului a cât 
mai mulți și mai diverși elevi, la colegiul nostru. 

2. Opţiunea curriculară: Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularităţile 
individuale ale elevilor, cu cerințele pieții forței de muncă şi dezideratele comunităţii 
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3. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Popularizarea documentelor legislative privind 
asigurarea accesului la educaţie, în vederea aplicării eficiente a acestora 

4. Opţiunea – resurse umane: Asigurarea asistenţei de specialitate pentru cadrele didacticedin școalăși 
pentru elevii care provin din medii defavorizate 

5. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Colaborarea dintre colegiuşi reprezentanţii comunităţii în vederea 
derulării unor programeeducaţionale destinate grupurilor de elevi cu cerințe educative speciale (elevi 
supradotați, elevi din medii defavorizate) 

3.  Asigurarea dezvoltării personale şi 
profesionale a cadrelor didactice 

 

1. Optiunea managementului instituțional: Identificarea, planificarea și realizarea parteneriatelor de 
formare  

2. Opţiunea curriculară: Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi 
eficienţa activităţii. 

3. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Promovarea ofertanţilor care livrează programe 
adaptate, focalizate pe introducerea schimbărilor în educaţie, mai ales în domeniul dezvoltării 
personale 

4. Opţiunea – resurse umane: Identificarea nevoilor reale de pregătire alecadrelor didactice, stimularea 
participării acestora în programe de formare continuă, în vederea creşterea calităţii resurselor umane 
angajate în colegiu, în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, în 
vederea îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, în vederea creșterii gradului de 
satisfacție în raport cu activitățile desfășurate la școală 

5. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de 
către cadrele didactice în desfăşurareaactivităţilor instructiv-educative școlare si extrașcolare 

4. Creşterea rolului şcolii în promovarea noilor 
tehnologii de informare şicomunicare 

 

1.Opțiunea managementului instituțional: Elaborarea strategiei de asigurare a dotărilor necesare 
pentru informatizarea tuturor serviciilor colegiului, stabilirea investiţiilor solicitate și atragerea 
resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului. 

2. Opţiunea curriculară: Promovarea şi implementarea unor programe de învăţare electronică (e-
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learning) la nivelul colegiului 

3. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: Asigurarea dotărilor pentru o informatizare 
completă a serviciilor educaţionale,manageriale şi administrative. 

4. Opţiunea – resurse umane: Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de 
abilitare în utilizarea software-uluieducaţional. 

5. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolilor pentru 
utilizarea noilor tehnologii în vederea obţineriiunui sprijin din partea acesteia. 

5. . Cresterea numarului  de proiecte şi 
programe desfasurate cusprijinul comunităţii cu 
cel putin 50% fata de 2009-2013 

 

1.Opțiunea managementului instituțional: Realizarea unui număr crescut de parteneriate cu instituții 
de invățământ din țară și străinătate 

2. Opţiunea curriculară: Susţinerea colegiului în ofertarea unor proiecte şi programe educaţionale cu 
sprijinul comunităţii 

3. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

a. Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor privind elaborarea de proiecte şi programe. 

b. Dezvoltarea unei strategii, în vederea atragerii de fonduri financiare pentru elaborarea şi 
implementarea proiectelor şi programelor educaţionale. 

4. Opţiunea – resurse umane: Motivarea cadrelor didactice si a elevilor pentru participarea în proiecte 
şi programe educaţionale. 

5. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: Promovarea  în  comunitate a unor modele de bune practici 
existente în colegiu,cu privire la dezvoltarea  de proiecte şi programe educaţionale 

 


