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PLAN OPERAŢIONAL 

DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACŢIUNE AL 

                                                                                    Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti”     Nr. 1030/16.10.2017 

pentru anul școlar 2017-2018 

 

3.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii pentru perioada  anului şcolar 2017 – 2018: 
 Optimizarea imaginii şcolii prin strategii de marketing educaţional 

 Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare 

 Asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane 

 Obţinerea rezultatelor de calitate în activitatea instructiv-educativă 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 

 Oportunităţi de educaţie şi instruire puse la dispoziţia comunităţii 

 

Ţinte strategice: 

 Înscrierea şcolii în rândul unităţilor de învăţământ care promovează dezvoltarea competențelor resurselor umane de a utiliza noile 

tehnologii de informare, formare și comunicare prin parcurgerea cursurilor de perfecționare profesională, dar și al activităților de 

formare continuă, fapt menit să crească promovabilitatea la examene şi să asigure acumularea de deprinderi şi competenţe cu valenţe 

tehnice de către elevi. 

 Promovarea unei oferte educaționale diversificate și centrate pe nevoile și interesele elevilor, ale comunității, dar și pe cerințele pieței 

muncii pentru a facilita inserția socială a absolvenților. 

 Dezvoltarea bazei materiale la nivelul optim desfăşurării activităţilor instructiv-educative. 

 Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea, prin întărirea parteneriatului unitate școlară – elevi – părinți – comunitate, în vederea realizării 

de proiecte de interes comun pe teme de mediu, prevenirea abandonului şcolar, resocializarea elevilor şi a părinţilor. 
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3.2. Acțiuni pentru școală 
 

1. Optimizarea imaginii şcolii prin strategii de marketing educational 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 

materiale 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Actualizarea site-ului 

şcolii pentru 

optimizarea imaginii 

externe a acesteia 

- îmbunătățirea imaginii 

şcolii; 

- posibilităţi mai mari de 

colaborare. 

- Informatician 

- calculatoare 

Pe tot parcursul 

anului şcolar 

 Informaticianul  Numărul de vizitatori 

ai site-ului 

Elaborarea ofertei 

educaţionale pentru anul 

2018-2019 şi în 

perspectivă, adecvată 

cererii şi în concordanţă 

cu resursele şcolii 

- creşterea prestigiului 

şcolii în cadrul 

comunităţii 

 

- Informatician 

- calculatoare 

Ianuarie 2018 Echipa managerială Corelarea planului de 

şcolarizare cu 

priorităţile de formare 

profesională; 

Realizarea planului de 

scolarizare propus. 

Amenajarea la Tȃrgurile 

de oferte educationale, a 

unui stand de prezentare 

a ofertei educaţionale a 

şcolii pentru fiecare an 

şcolar 

- îmbunătățirea imaginii 

şcolii 

- realizarea planului de 

scolarizare propus 

- informatician 

- calculatoare 

Anual  Echipa managerială Asigurarea unui grad 

ridicat de atractivitate a 

standului care să 

asigure realizarea 

100% a planului de 

şcolarizare 

Rebrenduirea şcolii prin 

schimbarea denumirii în 

Colegiul Tehnic 

“Vulcan”, denumire 

foarte cunoscută şi 

populară în zonă 

- îmbunătățirea imaginii 

şcolii  

 

- comisia pentru 

promovarea 

imaginii scolii; 

- coordonatorul 

de proiecte si 

programe 

Mai 2018 Echipa managerială Popularitate sporita in 

zonă 

Reactualizarea şi 

perfecţionarea pliantului 

de prezentare a şcolii, 

distribuirea lui în şcolile 

generale 

- îmbunătățirea imaginii 

şcolii  

 

- consultare elevi 

asupra 

aspectului si 

modului de 

prezentare a 

continutului; 

- informatician 

Ianuarie 2018 Echipa manageriala; 

Profesorii de TIC 

Pliante cu un impact 

bun vizual, concis si 

reprezentativ 
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Proiectul ROSE editarea   

revistei  

- asigurarea circulaţiei 

informaţiei despre şcoală 

- implicare elevi 

şi profesori; 

 

Conform graficului 

proiectului 

Echipa manageriala; 

Prof. Popa Costel 

Calitatea reviste  

„Săptamana portilor 

deschise” 

- Informarea absolvenţilor 

şi a părinţilor în legătură 

cu oferta educaţională a 

şcolii 

 

- elevi; 

- personalul scolii 

Aprilie 2018 Coordonatorul de 

proiecte si programe 

Numarul de vizitatori 

Iniţierea parteneriatelor 

de colaborare 

interinstituţională cu 

şcolile gimnaziale din 

sectorul 5 şi  din alte 

sectoare si realizarea 

actvităţilor  specifice 

- îmbunătățirea imaginii 

şcolii 

- posibilităţi mai mari de 

colaborare 

- Coordonatorul 

de proiecte si 

programe  

- Cadre didactice 

- Echipa 

managerială  

-  

Ianuarie 2018 Coordonatorul de 

proiecte si programe 

Echipa managerială  

 

Cel putin 5 parteneriate 

Participarea activă a 

şcolii în viaţa 

comunităţii prin diferite 

programe 

- să se continue 

participarea la aceste 

proiecte 

- să se organizeze 

activităţi noi, motivante 

pentru elevi 

- să se colaboreze cu alte 

instituţii în cadrul 

activităţilor din proiect 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- comunitatea 

locală. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Echipa managerială 

Cadrele didactice 

50 % din cadre 

didactice şi elevi 

participă la proiecte 

Se va desfăşura câte o 

acţiune lunar 

Implicarea 

membrilor 

comunităţii în 

cadrul proiectelor 

- să existe o strânsă 

colaborare în vederea 

găsirii soluţiilor comune 

reciproc-avantajoase; 

- să se organizeze  

simpozioane, 

manifestări cultural 

știinţifice, sportive 

pentru comunitatea 

locală. 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- comunitatea 

locală. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Echipa managerială 

Cadrele didactice 

Se va desfăşura câte o 

acţiune pe semestru cu 

implicarea părinţilor 
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2. Completarea, diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 

materiale 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Menţinerea în bună stare a 

sălilor de clasă, a 

laboratoarelor, atelierelor 

si a sălii de sport 

(igienizarea) 

- să se găsească resursele 

financiare necesare refacerii 

tencuielilor pe holuri şi în 

sălile de clasă; 

- să se aleagă firma care să 

execute lucrarea de refacere a 

tencuielilor în școală 

- Consiliul de 

Administraţie, 

- comunitatea părinţilor; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Diriginţii 

Cadrele didactice 

Bilanţul anual să 

reflecte echilibrul 

bugetar. 

Inventarul sălilor de 

clasă 

Finalizarea dotării cu 

materiale şi mijloace 

didactice 

- să se identifice necesarul de 

materiale didactice pentru  

desfăşurarea în bune condiţii a 

procesului de învăţământ; 

- să se găsească resursele 

financiare necesare 

achiziţionării materialului 

didactic pentru fiecare 

disciplină; 

- conducerea şcolii; 

- responsabilii 

comisiilor metodice; 

- comunitatea locală; 

- fonduri special 

destinate achiziţionării 

materialelor didactice; 

- ofertele firmelor de 

profil. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Echipa 

managerială 

Achiziţionarea 

materialelor şi 

mijloacelor necesare 

Consultarea 

departamentelor în 

vederea stabilirii nevoilor 

şi priorităţilor 

- stabilirea proiectului de buget 

în concordanţă cu nevoile 

şcolii 

- cunoaşterea priorităţilor 

financiare şi materiale 

- conducerea şcolii 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

Semestrul I Echipa 

managerială 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Cheltuirea eficientă a 

banilor din buget 

Utilizarea raţională 

cabinetelor şi 

laboratoarelor şcolii 

- folosirea optimă a spaţiilor si a 

dotărilor în scopul amenajării 

de laboratoare şi ateliere în 

concordanţă cu standardele 

unui invatamant tehnic si 

profesional de calitate 

- conducerea şcolii 

- responsabilii 

comisiilor metodice 

- administratorul de 

patrimoniu 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Echipa 

managerială 

Valorificarea prin 

folosire in procesul 

instructiv educativ a 

tuturor dotarilor 

primite prin BEI –

intrarea in circuit a 

tuturor spatiilor 

neutilizate inca 

Includerea în bugetul de 

venituri şi cheltuieli a 

- orientarea învăţării spre 

specificul local 

- elevii 

- cadrele didactice 

Semestrul I Conducerea şcolii 

Administratorul 

Creşterea numărului 

de elevi participanţi 
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sumelor necesare pentru 

sporirea dotării cu 

materiale didactice pentru 

cursurile opţionale şi 

cercurile şcolare 

- creșterea atractiei pentru 

scoala 

financiar la cercuri şcolare 

Refacerea şi dotarea 

terenului de sport 

- utilizarea optimă a terenului 

de sport 

- creșterea atractiei pentru ora 

de educaţie fizică 

- Consiliul de 

Administraţie 

- Echipa proiectului 

ROSE 

- Bugetul local 

- Bugetul proiectului 

ROSE 

Semestrul I Conducerea şcolii 

Administratorul 

financiar 

Creşterea numărului 

de elevi participanţi 

la orele de educaţie 

fizică 

Colaborarea cu organizaţii 

nonguvernamentale 

care pot furniza informaţii, 

experienţă, specialişti. 

- să se cunoască organizaţiile  

nonguvernamentale 

specializate sau tangibile cu 

activităţi ce ţin de domeniul 

educativ-instructiv şi 

managerial; 

- să fie contactate aceste 

organizaţii; 

- să se colaboreze prin 

consultaţii, mese rotunde, 

schimb de experienţă, 

materiale informative etc., în 

vederea creşterii calităţii  

manageriale, instructiv-

educative în şcoală; 

- să se valorifice practic această 

colaborare. 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- cadrele didactice; 

- părinţii; 

- materiale informative 

(pliante, afişe etc.); 

- programe desfăşurate. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Echipa 

managerială 

Cadrele didactice 

Calitatea şi 

diversitatea 

Programelor 

dezvoltate; 

Numărul cadrelor 

didactice implicate. 

Atragerea de sponsorizări 

de la comunitatea locală. 

- să se completeze sursele 

financiare alocate de la 

bugetul local; 

- să se obţină fondurile necesare 

investiţiilor materiale proprii 

sau pentru desfăşurarea 

- conducerea şcolii; 

- comunitatea locală 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Echipa 

managerială 

Cadrele didactice 

Sumele obţinute din 

sponsorizări şi 

destinaţia acestora. 
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activităţilor cultural-ştiinţifice, 

sportive sau instructiv – 

educative. 

Achiziţionarea de 

materiale şi mijloace 

necesare desfăşurării 

proiectului ROSE 

- să fie utilizate la lecţii de 

specialitate 

- sa permită un învăţământ activ 

participativ 

- echipa de proiect 

- bugetul proiectului 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Director 

 

Achiziţionarea 

materialelor şi 

mijloacelor 

Studiu de fezabilitate 

privind independenţa 

energetică a liceului, prin 

folosirea panourilor solare 

 

- sa permita scaderea 

substantiala a cheltuielilor de 

intretinere 

- sa contribuie la educarea 

ecologica a elevilor prin 

puterea exemplului 

- experti  

- Primaria sectorului 5  

decembrie 

2017 

Consiliul de 

Administrație 

Director 

Reducerea cu 50% a 

cheltuielilor de 

intretinere a 

cladirilor. 

 

 

- 3. Asigurarea şi valorificarea optimă a resurselor umane 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 

materiale 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Aducerea la cunoştinţă a 

etapelor de mişcare a 

cadrelor didactice şi a 

metodologiei acestui 

proces, în conformitate cu 

legislaţia şi normativele în 

vigoare. 

 

- să fie informate cadrele 

didactice cu privire la 

mişcările personalului didactic 

(metodologie, grafic) prin 

afişare la avizier şi prelucrarea 

acestor documente în consiliul 

profesoral; 

- să fie sprijinite cadrele 

didactice interesate în acest 

sens. 

- conducerea şcolii; 

- secretariatul; 

- cadrele didactice; 

- metodologia mişcării 

personalului didactic 

Conform 

calendarului 

Director 

Secretar  

Operativitatea cu 

care se aduce la 

cunoştinţa cadrelor 

didactice interesate 

documentaţia necesară. 

Evaluarea activităţii 

cadrelor didactice şi 

stabilirea calificativelor 

anuale. 

- să fie aduse la cunoştinţa 

evaluaţilor criteriile de 

acordare a calificativelor (fişa 

de evaluare); 

- să se realizeze o autoevaluare 

corectă; 

- cadrele didactice; 

- conducerea şcolii; 

- comisiile metodice; 

- fişa de evaluare. 

Noiembrie 

2017 

Director 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Acordarea calificativelor 

conform fişelor de 

evaluare a activităţii 

instructiv-educative, 

ştiinţifice şi 

psihopedagogice; 
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- să se stabilească calificativul 

acordat evaluatului de comisia 

de evaluare; 

- să fie adusă la cunoştinţa 

evaluatului a calificativului 

acordat acestuia; 

- să fie rezolvate eventualele 

contestaţii ale evaluaţilor. 

Numărul mic (spre zero) a 

contestaţiilor evaluaţilor; 

Participarea cadrelor 

didactice la programele de 

formare continuă 

- Obţinerea de noi competenţe în 

domeniul didacticii, 

specialităţii şi managementului 

educațional 

- Aplicarea noilor metode de 

predare – învăţare – evaluare 

- Formarea în domeniului 

managementului grupului de 

elev şi management 

educaţional 

- Oferta de formare 

- Cadre didactice 

- Bugetul şcolii 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Responsabilul 

comisiei de 

formare 

perfectionare 

50% din cadrele 

didactice să 

participe anual la 

cursuri de formare 

Evidenţa clară a celor 

înscrişi la grade didactice 

- să fie cunoscute metodologiile 

cu privire la înscrierea şi 

acordarea gradelor didactice 

- să fie sprijinite prin mijloace 

materiale şi informaţionale 

cadrele didactice interesate în 

acest sens; 

- să existe o evidenţă clară a 

celor înscrişi. 

- conducerea şcolii; 

- secretariatul; 

- registre privind 

evidenţa cadrelor 

didactice; 

- avizierul şcolii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Secretar Afişarea în cancelarie şi 

informarea electronică 

privind condiţiile de 

înscriere la gradele 

didactice 

Alcătuirea unor grafice cu 

cadrele didactice care 

doresc să participle la 

stadiile de perfecţionare şi 

perioada aferentă acestora 

- să fie cunoscute activităţile de 

perfecţionare şi data 

desfăşurării acestora; 

- să existe solicitări din partea 

cadrelor didactice cu privire la 

participarea la programe de 

perfecţionare; 

- să existe o strânsă colaborare 

- conducerea şcolii; 

- Comisia de 

perfecţionare 

- secretariatul; 

- cadrele didactice; 

- pliante, oferte, 

informări. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Responsabilul 

comisiei de 

formare și 

perfectionare  

Evidenţa formării 

continue a cadrelor  

didactice pe o perioadă de 

5 ani 
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între şcoală şi instituţiile 

abilitate pentru activităţi de 

perfecţionare (universităţi, 

C.C.D., ISJ, Institute de Ştiinţe 

ale Educaţiei etc.). 

Participarea cadrelor 

didactice la realizarea de 

programe de formare 

continuă 

- existenţa cadrelor didactice 

formatoare; 

- propuneri de programe de 

formare; 

- colaborarea şcolii cu instituţii 

care realizează formarea 

continuă 

- cadre didactice 

- consumabile 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 Echipa 

manageriala 

Responsabilul 

comisiei de 

formare 

Cadrele 

didactice 

-Implicarea a cel 

puţin 3 cadre 

didactice în activităţi de  

formare 

Constituirea şi execuţia 

bugetului şcolii pentru 

formarea continuă a 

cadrelor didactice si a 

intregului personal, in 

functie de necesitatile 

scolii 

- Să fie alocate, în bugetul 

școlii, sumele necesare pentru 

formarea continuă 

- Să se facă un calcul privind 

priorităţile de acordare a 

acestor sume 

- Sumele să fie proporţionale din 

suma obţinută din finanţarea 

per elev 

- Consiliul de 

Administrație 

- Cadre didactice 

- Contabilitate 

Decembrie 

2017 

Director 

Contabil 

Suma din bugetul şcolii 

aprobată pentru 

formare continuă 

Organizarea de cursuri de 

formare, pentru 

completarea numarului de 

credite transferabile, sub 

forma de team-building 

- să existe o strânsă colaborare 

între şcoală, instituţiile 

abilitate pentru activităţi de 

perfecţionare (universităţi, 

C.C.D., ISJ, Institute de Ştiinţe 

ale Educaţiei etc.) si Primaria 

sectorului 5 in vedrea 

organizarii acestor cursuri 

- Consiliul de 

Administrație 

- Cadre didactice 

- personal didactic 

auxiliar si nedidactic 

- Contabilitate 

Pe parcursul 

anului 

şcolar 

Director 

 

Numarul de cursuri 

organizate anual 

Numarul de cadre 

didactice, didactice 

auxiliare si nedidactice 

participante 

Atmosfera de grup 

Popularizarea activităţii 

CCD 

- să existe o colaborare strânsă 

între şcoală şi C.C.D.; 

- să fie cunoscute activităţile 

desfăşurate de C.C.D.; 

- să se organizeze acţiuni prin 

care profesorii formatori ai 

- conducerea şcolii; 

- Comisia de 

perfecţionare 

- secretariatul; 

- avizierul şcolii; 

- cadrele didactice; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

școlar 

Secretar  Cunoaşterea 

activităţilor C.C.D.; 

Anual 5 cadre 

didactice implicate 

în activităţile C.C.D.  
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C.C.D. să conferenţieze în 

cadrul şcolii noastre; 

- C.C.D. 

Participarea cadrelor 

didactice la activităţile 

Cercurilor pedagogice şi a 

comisiilor metodice. 

- să fie întocmită tematica 

cercurilor şi comisiilor 

metodice; 

- să participe activ toate cadrele 

didactice; 

- să fie ţinute lecţii-model de 

cadrele didactice la anumite 

discipline şcolare. 

- conducerea şcolii; 

- responsabilii 

comisiilor 

metodice; 

- cadrele didactice; 

- elevii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

școlar 

Director  

Responsabili 

comisii metodice 

Prezenţa 100% a cadrelor 

didactice la cercuri 

pedagogice şi comisii 

metodice 

Implicarea cadrelor 

didactice în rezolvarea 

situaţiilor problematice ale 

şcolii. 

- să se cunoască situaţiile 

problemă cu care se confruntă 

şcoala; 

- să se propună soluţii pentru 

limitarea efectelor negative ale 

acestor situaţii; 

- să fie alese cele mai bune 

soluţii; 

- să fie aplicate aceste soluţii 

- cadrele didactice; 

- conducerea şcolii. 

-  

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Diriginții și 

cadrele didactice 

Rezolvarea rapidă 

şi constructivă a 

situaţiilor problemă 

cu care se confruntă 

şcoala; 

Implicarea cadrelor 

didactice în derularea 

proiectului ROSE 

- să se cunoască situaţiile 

problemă cu care se confruntă 

şcoala; 

- să se propună soluţii pentru 

limitarea efectelor negative ale 

acestor situaţii; 

- să fie alese cele mai bune 

soluţii; 

- să fie aplicate aceste soluţii 

- cadrele didactice; 

- echipa de proiect 

 

Semestrul I Echipa de 

proiect 

Rezolvarea rapidă 

şi constructivă a 

situaţiilor problemă 

cu care se confruntă 

şcoala; 

Dezvoltarea de 

parteneriate cu agenţi 

economici 

- să fie contactaţi agenţii 

economici; 

- să se implice substaţial în 

activităţi de selectare şi 

motivare a elevilor pentru 

inscrierea în ÎPT din liceu; 

- să se valorifice practic această 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- cadrele didactice; 

- părinţii; 

- agenţi economici 

- materiale informative 

(pliante, afişe etc.); 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Director 

 

Parteneriatele încheiate 
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colaborare. 

Dezvoltarea de 

parteneriate cu instituţii 

judeţene, naţionale, ONG-

uri care derulează 

programe şi proiecte 

educative (poliţie, 

sănătate, biserică, 

administraţie locală, 

asociaţii ale părinţilor, 

instituţii de cultură) 

- să se cunoască organizaţiile 

nonguvernamentale 

specializate sau tangibile cu 

activităţi ce ţin de domeniul 

educativ-instructiv şi 

managerial; 

- să fie contactate aceste 

organizaţii; 

- să se colaboreze prin 

consultaţii, mese rotunde, 

schimb de experienţă, 

materiale informative etc., în 

vederea creşterii calităţii 

manageriale,  instructiv-

educative în şcoală; 

- să se valorifice practic această 

colaborare. 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- cadrele didactice; 

- părinţii; 

- organisme 

nonguvernamentale 

- materiale informative 

(pliante, afişe etc.); 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Director 

 

5 parteneriate 

anual care au ca 

scop rezolvarea 

problemelor şcolii 

 

 

4.Obţinerea rezultatelor de calitate în activitatea instructiv-educativă 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 

materiale 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Constituirea prin decizii a 

comisiilor de lucru 

- creşterea responsabilităţii 

personalului şcolii 

- organizarea coerentă a 

activităţii 

- conducerea şcolii; 

- cadrele didactice; 

Septembrie 

2017 

Director Cunoaşterea  

responsabilităţilor şi 

trecerea în fişa postului 

Constituirea Comisiei de 

evaluare şi asigurare a 

calităţii educaţiei 

- propunerea şi votarea 

cadrelor didactice 

- realizarea documentelor 

specifice 

- conducerea şcolii; 

- cadrele didactice; 

Octombrie  

2017 

Director Componenta CEAC 

RAEI 

Existenţa procedurilor 

interne actualizate 

- formalizarea activităţilor din 

şcoală 

- cunoaşterea de către tot 

- proceduri 

- cadre didactice 

Octombrie 

2017 

CEAC 

 

Existenţa a cel puţin 

30 de proceduri interne 

si actualizarea lor 
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personalul şcolii a 

prevederilor acestor 

metodologii 

permanenta 

Desfăşurarea unor 

momente importante în 

viaţa şcolii 

- întărirea coeziunii 

colectivului 

- creșterea motivaţiei şi 

apartenenţei la colectiv 

- proceduri 

- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Director 

 

Desfăşurarea a cel puţin 

3 activităţi care să 

serbeze momente 

importante în viaţa şcolii 

Realizarea diagnozei 

interne (analiza SWOT) 

pornind de la rapoartele 

comisiilor metodice şi a 

comisiilor funcţionale 

- cunoaşterea punctelor tari, a 

punctelor slabe din 

activitatea şcolii 

- cunoaşterea riscurilor care 

pot afecta buna desfăşurare a 

activităţii 

- rapoartele 

comisiilor 

metodice 

- RAEI 

Octombrie 

2017 

Director Existenţa analizei 

SWOT 

Transmiterea către 

compartimentele 

funcţionale din şcoală a 

documentelor 

M.E.N. şi I.S.M.B. primite 

la nivel de şcoală, a 

legislaţiei privind educaţia 

- să se aducă la cunoştinţa 

cadrelor didactice, a elevilor 

sau a personalului 

administrativ-auxiliar 

documentele emise de 

M.E.N. sau de I.S.M.B.; 

- să fie prelucrate aceste 

documente în Consiliile 

profesorale; 

- să se aplice prevederile 

acestor documente. 

- cadrele didactice; 

- personalul 

administrativ și 

auxiliar; 

- elevii; 

- corespondenţa 

şcolii. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Secretariat 100% documente 

trimise  persoanelor 

vizate 

baza de date cu 

adresele de email 

ale cadrelor 

didactice 
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Participarea întregului 

personal în cadrul 

dialogului social din 

şcoală (director – sindicat 

- cadru didactic - personal 

administrativ-elev). 

- să fie luate în considerare 

pluralitatea valorilor 

existente în comunitatea 

şcolii şi posibilitatea 

apariţiei în mod normal şi 

inevitabil, a unor conflicte; 

- să se organizeze structuri 

instituţionale care să permită 

dialogul social (Sindicate, 

Consiliul de Administraţie, 

Consiliul Elevilor); 

- să existe un dialog social 

activ şi participativ în 

vederea prevenirii sau 

reducerii conflictelor. 

- cadrele didactice; 

- conducerea şcolii; 

- personalul 

administrativ și 

auxiliar; 

- părinții. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Lideri sindicat 

Responsabilul  

comisiei 

dirigintilor 

Funcţionarea Consiliului 

de Administrație şi 

a sindicatului 

personalului şcolii 

Îndrumarea, controlul şi 

evaluarea activităţilor de 

sănătate şi securitate în 

muncă şi PSI 

- stabilirea activităţilor 

comisiei, a termenelor şi  

responsabilităţilor. 

- comisia SSM; 

- comisia PSI; 

- comisia împotriva 

dezastrelor. 

Septembrie 

2017 

Director  

Comisia de resort 

 

100% fişe de protecţie a 

muncii şi PSI completate 

la zi 

Realizarea documentelor 

comisiilor 

Informarea operativă a 

familiei asupra 

progreselor sau 

neajunsurilor constatate în 

pregătirea şi comportarea 

elevilor, pentru 

conjugarea eforturilor în 

vederea încurajării sau 

remedierii 

acestora. 

- să se informeze rapid părinţii 

cu privire la situaţia şcolară 

sau disciplinară a elevilor; 

- să se întărească legătura 

părinte-elev pentru 

diminuarea riscului de eşec 

sau abandon şcolar; 

- să fie alese în comun părinte 

- profesor diriginte metodele 

şi mijloacele pentru 

înlăturarea cauzelor eşecului 

şcolar sau pentru încurajarea 

în vederea creşterii 

randamentului şcolar al 

- profesorii 

diriginţi; 

- părinţii; 

- conducerea şcolii; 

Lunar  Profesorii diriginti Elimirea a 70% din 

cazurile in care familia 

nu cunoaste situatia 

scolara si disciplinara a 

elevului  
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elevilor. 

Folosirea eficientă a 

timpului liber de către 

elevi. 

- să se colaboreze cu părinţii în   

vederea cunoaşterii  modului 

în care petrec timpul liber 

elevii; 

- să se organizeze activităţi 

extraşcolare (excursii, 

drumeţii, manifestări sportive 

etc.); 

- să se diversifice oferta şcolii 

pentru petrecerea creativă a 

timpului liber; 

- să se realizeze instructaje cu 

elevii participanţi la excursii, 

drumeţii, tabere, vizite, 

deplasări la spectacole etc., 

în vederea prevenirii 

accidentelor. 

- cadrele didactice; 

- elevii; 

- părinţi; 

- mijloace materiale 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Diriginții  

Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

80 % dintre elevi să 

participe într-un an la 

două activităţi care 

îmbină acţiunile din 

proiecte cu petrecerea 

timpului liber 

Participarea la acţiuni de 

voluntariat în cadrul 

programelor ecologice sau 

care vizează 

comportamentul în 

societate al indivizilor 

- Cunoaşterea calendarului de 

desfăşurare a acestor 

activităţi; 

- Implicarea părinţilor alături 

de elevi şi cadre didactice 

- cadrele didactice; 

- elevii; 

- părinţi; 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

50 de elevi să participe 

într-un an la activităţile 

menţionate 

Desfăşurarea unor sesiuni 

de comunicări ale elevilor 

şi cadrelor didactice, pe 

temă dată, la diferite 

discipline. 

- stimularea interesului 

elevilor pentru anumite 

domenii; 

- dezvoltarea curiozităţii de a 

cerceta, investiga şi de a 

prezenta propriile 

interpretări. 

- conducerea şcolii; 

- cadrele didactice; 

- elevii. 

- comunitatea  

locală. 

Ianuarie 2018 Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

Desfăşurarea a cel puţin 

unei activităţi de acest 

fel la nivel de arie 

curriculară 

Participarea la 

concursurile şcolare 

cuprinse în Calendarul 

Activităţilor 

- selectarea elevilor cu 

rezultate deosebite în vederea 

participării la concursuri, 

competiţii; 

- cadre didactice, 

elevi, materiale 

didactice; 

- fonduri speciale în 

Conform 

CAEN și 

CAERI 

Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

Profesori  de sport 

50 de elevi participanţi; 

25 de premii, diplome, 

cupe obţinute; 



Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” 

Plan operaţional 2017-2018 

 

- 14 - 

Educative Naţionale si al 

Competitiilor Sportive 

- obţinerea de rezultate cât mai 

bune. 

vederea 

recompensării 

elevilor. 

Participarea la acţiuni de 

voluntariat în cadrul 

programelor ecologice sau 

care vizează 

comportamentul în 

societate al indivizilor 

- Cunoaşterea calendarului de 

desfăşurare a acestor 

activităţi; 

- Implicarea părinţilor alături 

de elevi şi cadre didactice 

- cadrele didactice; 

- elevii; 

- părinţi; 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

50 de elevi să participe 

într-un an la activităţile 

menţionate 

Realizarea de legături cu 

alte unităţi şcolare din ţară 

sau din străinătate, 

încheierea protocoalelor 

de colaborare 

- să se facă publică intenţia 

şcolii noastre de a intra în 

legătură cu alte unităţi 

şcolare din ţară sau 

străinătate; 

- să se stabilească contacte şi  

colaborare cu şcolile care 

răspund ofertei noastre; 

- să se stabilească în comun 

tematica şi calendarul 

acţiunilor comune; 

- să se realizeze schimburi de 

experienţă la nivelul 

conducerii şcolii, cadrelor 

didactice şi elevilor; 

- conducerea şcolii; 

- cadre didactice; 

 elevi; 

- programele de 

activităţi comune; 

- INTERNET. 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Director 

Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

Încheierea a 5 

parteneriate cu şcoli şi 

instituţii din ţară 

şi a unui parteneriat cu 

instituţii şi şcoli din 

afara ţării 

Scrierea proiectelor  

şi granturilor de finanţare 

- atragerea de fonduri 

extrabugetare prin proiecte 

de finanţare 

- realizarea documentaţiei 

specifice 

- consumabile 

- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

Acceptarea pentru 

finanţarea unui proiect 

propus de şcoală în 

următorii 2 ani 

Participarea ca parteneri 

în proiecte strategice de 

finanţare prin POSDRU 

- atragerea de parteneriate în 

cadrul proiectelor strategice 

- manifestarea intenţiei publice 

participare ca parteneri în 

aceste proiecte 

- cadre didactice 

- Comisia de 

proiecte 

comunitare şi 

proiecte europene 

Pe tot 

parcursul 

anului şcolar 

Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

Participarea la cel puţin 

5 proiecte europene 

Aplicarea chestionarelor - cunoaşterea părerii elevilor şi  - chestionare Semestrial Diriginţii  Aplicarea acel puţin 100 
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de satisfacţie privind 

calitatea educaţiei şi a 

propunerilor 

pentru desfăşurarea 

anumitor activităţi 

extraşcolare 

părinţilor privind calitatea 

educaţiei oferite de şcoală  

- cunoaşterea punctelor tari şi 

slabe ale activităţilor 

desfăşurate 

- existenţa unui set de 

propuneri privind 

desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare 

- machete de 

interpretare 

- elevi 

- părinţi 

Consilierul școlar de chestionare pentru 

părinţi şi elevi 

 

 

5. Învăţarea centrată pe elev 

 

Activitatea Obiective Resurse umane şi 

materiale 

Termene Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Aplicarea la ore a 

metodelor activ - 

participative şi alternative 

de predare – învăţare -

evaluare 

- să se dezvolte  cunostintele, 

abilitatile si atitudinile generale şi 

speciale deschise creativităţii; 

- să se formeze  strategiile şi 

capacităţile de aplicare a 

cunoştinţelor ştiinţifice în practica 

socială; 

- să se dezvolte aptitudinile estetice 

creatoare şi să se integreze în orice 

activitate umană 

- conducerea 

şcolii; 

- cadrele 

didactice; 

- elevii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Cel puțin 30 % din ore 

se vor desfăşura 

folosind metode 

activ – participative 

şi alternative 

Realizarea lecţiilor 

folosind mijloacele IT şi 

îndrumarea elevilor pentru 

folosirea mijloacelor media 

în pregătirea portofoliilor 

 

- creşterea atractivităţii lecţiilor 

- formarea deprinderilor de a folosi 

mijloacele IT pentru pregătirea 

şcolară 

- cadre didactice 

- elevi 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

25 % din lecţii se vor 

desfăşura folosind 

mijloacele  IT 

Proiectarea lecţiilor cu 

accentul pus pe abordarea 

conţinuturilor învăţării din 

perspectiva 

- să se elaboreze strategiile didactice 

optime; 

- să se elaboreze instrumentele de 

evaluare; 

- cadrele 

didactice; 

- conducerea 

şcolii; 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Calitatea conţinutului 

proiectului, planului 

sau schiţei didactice. 
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transcurriculară - să fie dezbătute în comisiile 

metodice tipuri de proiecte 

didactice. 

- şefii de catedră; 

- proiectele, 

planurile sau 

schiţele  

didactice. 

Participarea elevilor la 

concursurile şcolare, 

competiţii şi concursuri 

sportive, olimpiade 

etc. 

- să se selecteze elevii cu rezultate 

deosebite în vederea participării la 

concursuri, competiţii etc.; 

- să se obţină rezultate foarte bune la 

concursuri, olimpiade, competiţii 

atât la nivel local şi municipal cât şi 

la nivel naţional (premii, diplome 

etc.). 

- cadrele 

didactice; 

- elevii; 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- materiale 

didactice; 

- fonduri speciale 

în vederea 

recompensării 

atât a 

îndrumătorului 

cât şi a celor 

îndrumaţi. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Responsabilul 

Comisiei de 

concursuri 

şcolare 

Obţinerea a cel puţin 2 

premii şi menţiuni la 

fazele judeţene ale 

olimpiadelor 

Obţinerea unui loc I la 

faza judeţeană la 

Concursurile sportive 

Cel puțin 50 de   

participări la toate 

concursurile,competiţiile 

şi olimpiadele şcolare 

Selectarea elevilor  

capabili de performanţă 

- să motiveze elevii pentru 

participarea lor la concursuri şi 

olimpiade şcolare 

- realizarea unei baze de date cu 

elevii capabili de performanţă 

- responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Consiliul clasei Pentru fiecare disciplină 

să fie selectaţi 2 elevi 

capabili de performanţă 

Realizarea graficelor de 

pregătire pentru susţinerea 

performanţei scolare 

- planificarea activităţilor de 

pregătire să fie cunoscută de elevi 

- să se lucreze unitar pe discipline cu 

elevii selecţionaţi; 

- responsabilii 

comisiilor 

metodice 

- laboratoare şi 

săli media 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Consiliul clasei Să existe cel puţin câte 

un cadru didactic la 

fiecare disciplină care 

efectuează pregătire cu 

elevii 

Analiza diagnostică a 

rezultatelor şcolare pe 

clase. 

- să se ţină evidenţa progreselor sau 

regreselor elevilor; 

- să se analizeze şi să se găsească 

cauzele acestora; 

- să se stimuleze elevii capabili de 

performanţe şcolare. 

- cadre didactice; 

- Consiliul de 

Administraţie; 

- elevii. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Profesorii 

Dirigintii  

Rezultatele şcolare 

la învăţătură pe clase 
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Desfăşurarea unor sesiuni 

de comunicări ale elevilor 

şi cadrelor didactice, pe 

temă dată, la diferite 

discipline. 

- stimularea interesului elevilor 

pentru anumite domenii; 

- dezvoltarea curiozităţii de a cerceta, 

investiga şi de a prezenta propriile 

interpretări. 

- conducerea 

şcolii; 

- cadrele 

didactice; 

- elevii. 

- comunitatea  

locală. 

Ianuarie 

2018 

Coordonatorul 

de proiecte si 

programe 

Desfăşurarea a cel puţin 

unei activităţi de acest 

fel la nivel de arie 

curriculară 

Participarea la concursurile 

şcolare cuprinse în 

Calendarul Activităţilor 

Educative Naţionale. 

- selectarea elevilor cu rezultate 

deosebite în vederea participării la 

concursuri, competiţii; 

- obţinerea de rezultate cât mai bune. 

- cadre didactice, 

- elevi,  

- materiale 

didactice; 

- fonduri speciale 

în vederea 

recompensării 

elevilor. 

Conform 

CAEN și 

CAERI 

Coordonatorul 

de proiecte si 

programme 

Responsabilul 

Comisiei de 

concursuri 

şcolare 

20 de elevi participanţi; 

10 de premii, diplome, 

cupe obţinute; 

Realizarea pregătirii 

suplimentare pentru 

elevii cu ritm dificultati de 

învăţare 

- reducerea decalajelor în pregătirea 

elevilor 

- ajutarea elevilor pentru creşterea 

încrederii în forţele proprii 

- elevi 

- cadre didactice 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

Cadrele 

didactice 

50 % dintre elevii cu 

dificulatti  de învăţare să 

fie cuprinşi în programe 

de pregătire 

suplimentară 

Întocmirea programului 

anual privind combaterea 

Delincvenţei juvenile 

- cunoaşterea de către elevi şi 

profesori a activităţilor desfăşurate 

cu scopul prevenirii şi combaterii 

delincvenţei juvenile. 

- conducerea 

şcolii; 

- reprezentanții 

poliţiei de 

proximitate; 

- elevi; 

- cadre didactice. 

Semestrial   Responsabilul 

comisiei de 

prevenire a 

violentei 

 

Reducerea până la 

eradicare a fenomenului 

infracţional juvenil în 

școală 

Întocmirea programului 

anual de reducere a 

absenteismului şi de 

combatere a abandonului 

şcolar. 

-  cunoaşterea activităţilor care au 

drept scop reducerea 

absenteismului; 

- reducerea şi chiar eradicarea acestui 

fenomen în cadrul şcolii. 

- conducerea 

şcolii 

- comisia de 

monitorizare a 

frecvenţei 

elevilor; 

- cadre didactice; 

- părinţi. 

15.12.2017 Responsabilul 

comisiei de 

frecventa 

Reducerea cu 10% 

a absenţelor motivate 

În anul şcolar 2017 

– 2018  să nu existe 

niciun abandon şcolar 
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Stabilirea strategiilor 

pentru prevenirea şi 

înlăturarea eşecului  şcolar. 

- să fie cunoscută noţiunea de 

“insucces şcolar”; 

- să fie date elevilor în cauză 

explicaţii şi sugestii pertinente 

privind cauzele care i-au pus în 

situaţie de insucces şcolar; 

- să se îmbunătăţească stilul didactic 

în vederea sporirii gradului de 

participare a elevilor la procesul 

educativ; 

- să se stabilească relaţii strânse între 

şcoală şi familie; 

- să se îmbunătăţească condiţiile de 

pregătire ale elevilor acasă precum 

şi climatul de muncă în clasă; 

- conducerea 

şcolii 

comisia de 

monitorizare a  

frecvenţei 

elevilor; 

- cadre didactice; 

- părinţi. 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 Profesorii  

diriginti, 

consilierul școlar 

Scăderea cu 10% a 

mediilor între 5 şi 7 

 Identificarea elevilor cu 

nevoi speciale 

 

- asigurarea egalitatii de sanse - conducerea 

şcolii 

- dirigintii 

- cadre didactice; 

- părinţi. 

Octombrie 

2017 

Profesorii  

diriginti, 

consilierul școlar 

Implicarea a cel puțin 

50%  dintre  elevii cu 

nevoi speciale în toate 

activitățile școlare. 

 

Aplicarea chestionarelor 

prin care se vor stabili 

pentru toți elevii școlii 

stilurile individuale de 

învățare. 

 

- Elaborarea și implementarea 

strategiilor de învățare pentru a 

răspunde stilurilor individuale de 

învățare, nevoilor, abilităților și 

gradului de motivare a fiecărui 

elev. 

-  Realizarea de programe speciale de 

recuperare pentru elevii cu nivel 

scăzut al pregătirii inițiale. 

- dirigintii 

- cadre didactice 

Noiembrie 

2017 

Profesorii  

diriginti, 

consilierul școlar 

Cresterea procentului de 

promovabilitate cu 5% 

Elaborarea unor programe 

speciale de pregătire a 

elevilor în vederea 

participării la concursuri 

școlare 

- cresterea prestigiului scolii  - Cadre didactice Pe parcursul 

anului 

scoalr 

Cadre didactice 

Sefii comisiilor 

metodice 

Castigarea unui loc in 

primele 3, la 50% din 

concursurile la care 

participam 

Aplicarea metodelor şi -  punerea în valoare a aptitudinilor - elevi Pe tot Cadrele Pentru 80% dintre 
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strategiilor didactice 

relevante pentru stilul de 

învăţare al clasei de elevi 

elevilor 

- creşterea calităţii actului 

educaţional 

- aplicarea activităţilor diferenţiate 

de către cadrele didactice 

- cadre didactice parcursul 

anului 

şcolar 

didactice  elevii cu CES să se 

aplice programe 

diferenţiate 

 

6. Tranziţia de la şcoală la locul de muncă 

 

Activitatea Obiective  Resurse umane şi 

materiale 

Termene  Responsabilităţi  Indicatori de 

performanţă 

Realizarea curriculum-ului 

şi instruirii practice în 

parteneriat cu agenţii 

economici 

 

 

 

- Cresterea calitatii instruirii 

profesionale 

- Familiarizarea elevilor cu 

conditiilor reale de la locul de 

munca 

- Formarea unei atitudini de 

seriozitate si disciplina la locul de 

munca 

-  

- Cadre didactice, 

- maistri instructori 

- Conventii de 

practica 

Octombrie 

2017 

Echipa 

managerială 

Maistri 

instructori, 

Profesorii 

ingineri 

Conventii de practica 

pentru clasele XI-XII  

Activităţi comune cu 

oameni de afaceri în 

realizarea unor firme 

virtuale 

- Familiarizarea elevilor cu 

conditiilor reale de la locul de 

munca 

 

- Cadre didactice 

de la comisia 

metodica “tehnic” 

- Oameni de afaceri 

implicati 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Echipa 

managerială 

Seful Comisiei 

metodice Tehnic 

CD-urile realizate 

CV-uri 

Angajarea cu 3%, mai 

multi dintre absolventi 

Realizarea  unor interviuri 

ale elevilor din ultimii ani 

de studiu cu agenţii 

economici 

- Familiarizarea elevilor cu selectia 

pentru ocuparea unui loc de 

munca 

 

- Cadre didactice 

de la comisia 

metodica “tehnic” 

- Inspectori resurse 

umane  implicati 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Echipa 

managerială 

Seful Comisiei 

metodice Tehnic 

Angajarea cu 3%, mai 

multi dintre absolventi 

Dezvoltarea, în ceea ce 

privește dotarea, a 

cabinetului de orientare 

şcolară şi profesională  

- Cresterea aplicabilitatii serviciilor 

de consiliere si orientare in 

vederea alegerii traseului 

profesional al elevilor 

- Administratorul 

financiar 

- Resurse bugetare 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Consilierul 

școlar 

seful comisiei 

metodice Tehnic 

Cabinet dotat 

corespunzator activitatii 

de orientare scolara si 

profesionala 

Asigurarea cadrelor 

didactice calificate pentru 

- Cresterea aplicabilitatii serviciilor 

de consiliere si orientare in 

- CCD  Permanent  Echipa 

managerială 

 2 cadre didactice formate 

pe parcursul acestui an 
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orientare şi consiliere 

profesională 

vederea alegerii traseului 

profesional al elevilor 

Seful Comisiei 

metodice Tehnic 

scolar 

 Perfecţionarea diriginţilor 

pe aceasta latura a 

activitatii 

- Cresterea aplicabilitatii serviciilor 

de consiliere si orientare in 

vederea alegerii traseului 

profesional al elevilor 

- CCD Permanent  Echipa 

managerială 

Seful Comisiei 

metodice Tehnic 

2 profesori diriginti 

formati 

Parcurgerea programului 

de consiliere şi orientare 

de către toţi elevii din anii 

terminali, prin ore incluse 

în programa activitatii 

educaţionale 

- Orientare corespunzatoare in 

alegerea traseului profesional 

- Profesorii 

diriginti 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Echipa 

managerială 

Seful Comisiei 

metodice Tehnic 

Consilierea in cel putin 

patru sedinte a tuturor 

absolventilor 

Organizarea de mese 

rotunde la care să participe 

elevi, părinţi, diriginţi şi 

reprezentanţi ANOFM în 

vederea informării 

acestora cu privire la 

oferta de locuri de muncă 

vacante existentă pe plan 

local  

- Informarea  elevilor cu privire la 

oferta de locuri de muncă 

- elevi,  

- părinţi,  

- diriginţi   

- reprezentanţi 

ANOFM 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Echipa 

managerială 

Seful Comisiei 

metodice Tehnic 

Organizarea a doua mese 

rotunde pe aceasta tema 

 Chestionare date elevilor, 

analiza acestora si discutii 

cu elevii 

- Sondarea elevilor cu privire la 

traseul profesional ales si la 

eventualele disfunctii in aceasta 

privinta 

- Consilierul școlar 

- Calculator  

- imprimanta,  

- hartie 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Consilierul 

școlar 

Numarul de chestionare 

aplicate, interpretate si 

discutate cu elevii 

 Participarea la Târgul 

ofertelor educaţionale 

- Informarea  elevilor cu privire la 

oferta de locuri de muncă 

- Elevi 

- Profesorii 

diriginti 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Profesorii 

diriginti 

Numarul de elevi si 

numarul de targuri de 

oferta la care au 

participat 

Organizarea programului 

A Doua Sansa 

în parteneriat cu Şcoala 

Gimnazială nr. 127 

- Oferirea de servicii educationale 

comunitatii, in folosul ambelor 

parti implicate 

- Cadre didactice 

de la tehnic 

- Sala de clasa / 

- laborator/atelier 

Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Director 

 

Numărul de elevi ]n curs 

de ;colariyare 
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7. Oportunităţi de educaţie şi instruire puse la dispoziţia comunităţii 

 

Activitatea Obiective  Resurse umane şi 

materiale 

Termene  Responsabilităţi  Indicatori de 

performanţă 

Stabilirea unui program de 

orientare școlară și 

profesională cu elevii 

clasei a VIII-a pentru 

pregătirea înscrierii în 

învățământul profesional - 

dual 

- adaptarea ofertei educaționale la 

nivelul învățământului profesional 

și tehnic la cerințele identificate 

pe piața muncii din capitală 

- cadre didactice 

- comisia pentru 

promovarea 

imaginii școlii 

- consumabile 

Iunie 2018 Directorul 

Consilierul 

școlar 

Procese verbale 

Identificarea aşteptărilor 

privind îmbunătăţirea 

ofertei educaţionale 

- culegerea informatiilor necesare 

de pe site-ul Autoritatii Nationale 

pentru calificari 

- stabilirea unor vizite la agenti 

economici din zona pentru o 

previzionare a necesarului de 

forta de munca calificata, pe 

meserii din domeniul mecanic 

- realizarea documentatiei solicitate 

de Autoritatea Nationala pentru 

Calificari 

- Cadre didactice  Pe 

parcursul 

anului 

școlar 

Responsabilii 

ariilor 

curriculare 

Depistarea unei ocupatii 

pentru care comunitatea 

solicita pregatire 

profesionala. 

 

 

ASPECTE GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 

Responsabilitatea monitorizării  şi evaluării interne  

 Comisia CEAC 

 Directorul 

 Administratorul financiar 

              

Aspecte vizate 

 Ultilizarea concretă şi coordonarea (la nivel formal si informal) a resurselor umane, materiale si financiare în vederea realizării obiectivelor şi scopurilor 

proiectului 

 Monitorizarea proceselor şi relaţiilor educaţionale pentru obţinerea rezultatelor scontate 

 Procesul realizat în raport cu obiectivele şi termenele propuse 
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 Costurile materiale (dezvoltarea dotării) 

 Calitatea – nivelul atingerii scopurilor 

 Performanţele – repere 

 

  Scopul 

 Îmbunătăţirea proiectării prin stabilirea atingerii sau neatingerii ţintelor 

 Informarea grupurilor  ţintă pe baza valorii şi a rezultatelor 

 Oferirea de feed back (toate cadrele didactice, diriginţi, şefi de catedră, şefi de comisii, şefi de compartimente 

 Analiza impactului proiectului la nivel local şi al Municipiului Bucureşti 

              

Indicatori de evaluare a planului 

 Diminuarea numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar din pentru învăţământul obligatoriu. 

 Îmbunătăţirea participării la educaţie şi a adaptării şcolare pentru elevii cuCES. 

 Reducerea numărului de copii aflaţi în situaţie de abandon şcolar. 

 Reducerea actelor de violenţă in şcoală. 

 Număr crescut al părinţilor implicaţi în viaţa şcolii. 

 Îmbunătăţirea ratei succesului şcolar pentru copiii din grupurile dezavantajate. 

 Îmbunătăţirea condiţiilor şcolare în vederea facilitării accesului la o educaţiede calitate. 

 Creşterea numărului de elevi din grupurile dezavantajate care ar parcurge învăţământul secundar superior. 

 Crearea cadrului competiţional pentru creşterea performanţelor şcolare. 

             

Instrumente de evaluare 

 Informarea scrisă a şefilor de catedră, de comisii şi de compartimente 

 Fişe ale postului pentru întregul personal 

 Fişe de evaluare a personalului pentru acordarea: calificativului anual 

 Chestionare aplicate părinţilor şi elevilor 

 Fişe de monitorizare a derulării proiectelor / activităţilor 

 Alte instrumente elaborate pe parcurs de echipa de evaluare 

 

 

 

 

 

 

 



Liceul Tehnologic “Dimitrie Gusti” 

Plan operaţional 2017-2018 

 

- 23 - 

MONITORIZAREA PLANULUI OPERAŢIONAL 

      

    1.a. MONITORIZAREA INTERNĂ : managerul unităţii 

 

Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării  

Parteneri Termene/frecvenţa  

monitorizarii 

Inregistrarea 

rezultatelor 

 

Instrumente 

Curriculum la Decizia 

Şcolii: proiectare şi 

aplicare 

 

Director - şefii comisiilor şi 

- catedrelor; 

- responsabil consiliului de 

curriculum 

Anual  Proiect CDŞ Fişe de evaluare 

Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director  

 

- Responsabilul comisiei  

de dezvoltare 

profesionala 

Pe parcursul 

derulării 

proiectului  

semestrial 

In baza de date a 

scolii 

 

Liste de prezenţă 

la cursuri 

Documentele de 

absolvire 

Starea de 

funcţionalitate a bazei 

materiale 

 

Director - profesorii diriginţi, 

- elevi,  

- personal 

administrativ 

 

 

Săptămânal Registrul de 

evidenţă a 

reparaţiilor 

 

Analize, rapoarte 

Proiecte de parteneriat 

în derulare sau în 

pregătire 

Director 

 

 

 

- responsabil cu proiecte 

şi programe 

educaţionale 

- cadre didactice 

Lunar  

 

 

În baza de date a 

şcolii 

 

Analize, fişe de 

evaluare 

 

Imaginea şcolii  online Director 

 

- responsabil cu 

promovarea imaginii 

şcolii 

Semestrial  

 

În baza de date a 

şcolii 

 

Situatii statistice 

 

1.b. MONITORIZAREA INTERNĂ : CEAC- prin RAEI 

2 .MONITORIZARE EXTERNĂ: Va fi realizată de reprezentanţii ISMB , MEN, ARACIP. 
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3. EVALUARE INTERNĂ 

 

Tipul activităţtii Responsabilitatea 

evaluării 

Parteneri Termene/frecvenţa  

evaluarii 

Inregistrarea 

rezultatelor 

 

Instrumente 

Discipline optionale si 

activitati extracurriculare 

realizate in urma 

chestionarii elevilor si a 

parintilor 

Director - şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

- comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea 

calităţii 

La finalul actiunii 

 

În baza de date a 

şcolii 

 

Chestionare 

Fisa de  apreciere 

Fisa de analiza a 

documentelor 

Cresterea calitatii procesului 

de predare-invatare 

reflectata in rezultatele 

elevilor 

Responsabil CEAC - şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

- comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea 

calităţii 

Semestrial  În baza de date a 

şcolii 

 

Analize, statistici 

Situatia spatiilor de 

invatamant si a cladirilor 

scolare 

Director  

 

- comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea 

calităţii 

Semestrial  In baza de date a 

scolii 

 

Analize, rapoarte 

 

Proiecte de parteneriat 

realizate 

Coordonator de 

proiecte si programe 

- Coordonator proiecte 

europene 

Semestrial  

 

În baza de date a 

şcolii 

 

Analize 

Realizari ale scolii reflectate  

în mass-media 

Coordonator de 

proiecte si programe 

- responsabil cu 

promovarea imaginii 

şcolii 

Semestrial  

 

În baza de date a 

şcolii 

 

Situatii statistice, 

rapoarte 

 

Director, 

Prof. Adriana LEAHU 


