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Ținte strategice

Direcții de acțiune

2013-2018

Pentru anul 2016-2017

Creșterea calității educației la standarde europene, implicarea școlii
în parteneriate și colaborări externe în scopul cunoașterii,
implementării și raportării la dimensiunea europeană a educației.
Asigurarea calităţii

serviciilor educaţionale şi implementarea

Formarea și dezvoltarea unei atitudini deschise în relațiile profesorînvăţământului centrat pe elev.
elev, pentru a avea un climat favorabil performanței.
Formarea resursei umane.

Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din
unitate

Iniţierea si dezvoltarea parteneriatelor în procesul de educaţie.

Dezvoltarea unui sistem de învăţământ flexibil. Adaptarea ofertei
educationale la nevoile agentilor economici din regiunea N-E

Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței la nivel național și Compatibilizarea structurii de formare profesionala din sistemul
european
de învăţământ românesc cu sistemele europene, in context
Promovarea diversităţii si interculturalităţii

concurenţial pentru a fi competitivi in spaţiul european.

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții în vederea creșterii Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie
competitivității, a dezvoltării personale și a potențialului de adaptare
pe piața muncii.
Asigurarea condițiilor materiale pentru un proces instructiv-educativ Asigurarea bazei materiale a şcolii pentru un învăţământ modern
de calitate
şi eficient
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Promovarea cercetării si inovării in educaţie

Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie

Susținerea și creșterea rolului educației nonformale și informale

Susținerea educației permanente și a educației adulților
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Direcţii de acţiune 2016-2017

1. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi implementarea învăţământului centrat pe elev.

Obiective:


Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, sistemul de management al calităţii;




Creşterea calităţii educaţiei.
Monitorizarea procesului de predare învăţare din perspectiva centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale,
precum şi pe realizarea unui parteneriat autentic profesor-elev;



Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva formării competenţelor cheie;



Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale;




Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică.
Îmbunătăţirea competenţelor de literaţie a elevilor

2. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din unitate
Obiective:


Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin interasistențe, inspecţii curente şi speciale;



Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivel
local/judeţean/naţional;
Consolidarea parteneriatului între învăţământul superior şi cel preuniversitar în formarea iniţială şi continuă pentru cariera
didactică;
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Participarea personalului auxiliar și nedidactic la activităţi de perfecţionare și formare profesională continuă.

3. Dezvoltarea unui sistem de învăţământ flexibil. Adaptarea ofertei educationale la nevoile agentilor economici din
regiunea N-E
Obiective:





Adaptarea ofertei educaţionale la cerintele pietii muncii din zonă si la nevoile elevilor.
Colaborare cu ARACIP pentru formare profesională și evaluare specifică.
Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoală şi agenţi economici în formarea profesională,
asigurarea condiţiilor optime de instruire a elevilor şi prin urmărirea integrării absolvenţilor.
Realizarea a 1 clasă de învățământ profesional ( Alimentație) și 8 clase liceu

prin participarea

la

4. Compatibilizarea structurii de formare profesionala din sistemul de învăţământ românesc cu sistemele europene,
in context concurenţial pentru a fi competitivi in spaţiul european.
Obiective:
 Adaptarea si consolidarea stucturii de formare profesionala in contextul concurential pentru a fi competitivi în spatiul
european.
 Extinderea proiectelor educative în care este implicată şcoala şi atragerea a tot mai mulţi elevi
 Inițierea, dezvoltarea și susținerea proiectelor europene, în contextul modificărilor operate prin Programul ERASMUS +.
5. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie
Obiective:


Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă şcolară din judeţ la educaţie, inclusiv a celor din zonele izolate; eliminarea
oricăror forme de discriminare şi segregare;
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Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru organizarea învăţământului profesional;



Sprijinirea elevilor cu risc major de abandon şcolar în vederea diminuării acestor situaţii;



Reducerea fenomenelor de: absenteism, abandon şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii.

6. Asigurarea bazei materiale a şcolii pentru un învăţământ modern şi eficient
Obiective:
 Crearea unor condiţii moderne şi eficiente pentru procesul instructiv educativ.
 Îmbunătățirea bazei materiale sportive.
 Continuare investiții capitale.
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7. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie
Obiective:
 Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea olimpiadelor,
concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute;
 Participarea la concursuri școlare și la centru de excelență.

8. Susținerea educației permanente și a educației adulților
Obiective:


Crearea de oportunități pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinților;



Monitorizarea inserției absolvenților



Accentuarea rolului școlii ca centru de informare în domeniul educației și de formare a adulților

7

Direcţie de acţiune

1. Asigurarea calităţii

serviciilor educaţionale şi implementarea învăţământului

centrat pe elev.
Obiective specifice



Dezvoltarea capacităţii unităţii de învăţământ privind asigurarea şi evaluarea calităţii
serviciilor educaţionale oferite prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, sistemul
de management al calităţii);




Creşterea calităţii educaţiei.
Monitorizarea procesului de predare învăţare din perspectiva centrării activităţilor pe elevi
şi nevoile lor educaţionale, precum şi pe realizarea unui parteneriat autentic profesor-elev;




Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva formării competenţelor cheie
Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale;



Dezvoltarea unui proces instructiv educativ cu accent pe utilizarea strategiilor didactice
interactive și metodelor didactice activ-participative;
Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică.
Îmbunătăţirea competenţelor de literaţie a elevilor



Ținte 2016-2017



Creşterea promovabilităţii la sfârşit de an şcolar

la

peste 96 % şi creşterea

promovabilităţii la examene naţionale:la minim 83% la bacalaureat și 100 % la examene
de competență


Creșterea gradului de utilizare la clasă a strategiilor didactice interactive și metodelor
didactice activ-participative;



Reducerea absenteismului:
a) - liceu –maxim 22 absente nemotivate/elev
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Acţiuni concrete

b) –înv. profesional –maxim 20 absente nemotivate/elev
Rezultate aşteptate Termen
Responsabili
Parteneri

-Funcționare
Monitorizarea modului de comisie CEAC
implementare a sistemului -Întocmire RAEI
-permanent
national de asigurare a -Realizare raport de
calității în scoală
monitorizare

Implementarea metodelor
active de învățare centrată
pe elev

Îmbunătăţirea
bazei
didactice
cu
softuri
educaţionale, pentru limbi
străine şi pentru discipline
de specialitate
Achiziţionarea de materiale
didactice şi tehnică IT la
nivelul catedrelor

activitati
de
predare-invatare
adaptata
nevoilor
elevilor, grila de orar
adecvata, mobilier
adecvat
-desfășurăraea de
activități metodice
demonstrative
la
nivelul
comisiilor
metodice
- achiziționarea de
materiale didactice,
auxiliare și carte de
specialitate
la
fiecare
comisie
metodică
-achiziționarea
de
laptopuri la catedra
de română și cea de
limbi străine.
-achiziționare

- directori
-Șefi de comisii

-permanent

de

- cadre didactice
Buget

- permanent

-conform
Plan
managerial
comisie
metodică

Surse
finanţare

Buget
-şefi
metodice
-directori

comisii

Director
Şefi comisii met.

- cadre didactice
- agenti economici
(pentru
practica
comasată)
Finanțare din
surse proprii

Contabil şef

Buget
Finanțare din
surse proprii
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Evaluarea
continuă
a
cunostintelor
si
competentelor dobandite de
elevi si stabilirea unui plan
de imbunatatirea activitatii
didactice

Implicarea
elevilor
în
activităţi extra-curriculare

Analiza,
la
nivelul
consiliului clasei, a feedback-ului de la elevi şi
părinţi
cu
privire
la
derularea
procesului
instructiv- educativ
Aplicarea
metodelor
didactice interactive și a

videoproiector corp
B
-rezultatele testelor
de evaluare;
-plan de actiune
rezultat in urma
evaluarii
-program
de
pregătire
suplimentară pentru
examene naționale,
concursuri
sau
recuperarea
materiei
-rezultatele
la
examene naționale
-Planul activităților
educative
-Participare
la
proiecte educative
-Participare
la
parteneriate
-Chestionare
elaborate de CEAC
şi alicate elevilor şi
părinţilor
-Proces verbal al
consiliului clasei
-RAEI
-participarea
la
activități

Buget

- permanent

- cadre didactice
- directori
- cadre didactice
-șefi
de
comisii
metodice

- cadre didactice
Coordonator
proiecte
Director adjunct

-ONG-uri

Buget
Sponsorizări

Buget
-Diriginți

Noiembrie
2016
Aprilie 2017

Membri CEAC
Diriginţi

permanent

-dir. Ţugui
-şefi

comisii

-cadre didactice

Buget
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celor
care
vizează demonstative
”învatarea centrata pe elev”
-schimbarea
Elaborarea unor materiale
profesorilor
din
(proiecte de lectii, portofolii,
transmitatori
de
etc.) pe arii curriculare,
informatie
in
bazate
pe
învatarea
organizatorii
centrată pe elev
mediului de invatare
-atingerea
Organizarea
informării
competentelor
asupra
metodologiei
impuse in SPP de
examenului de certificare –
elevi in proportie de
nivel III și IV..
100%
Pregatirea suplimentara a
-participarea elevilor
elevilor pentru examene
la orele de pregătire
Promovarea
Pregătirea examenului de
examenului
de
bacalaureat
inclusiv
bacalaureat,
pregătire suplimentară)
proporţie de 83 %
Analiza rezultatelor testelor Rapoarte de analiză
inițiale
în CP
Plan de măsuri
Constituirea comisiei pentru Constitirea comisiei
monitorizarea notării
Funcționarea
comisiei
Proiectarea didactică prin Realizarea
și
includerea
competențelor aplicarea proiectelor
de literație
didactice
Organizarea unor acțiuni la Realizarea
nivelul bibliotecii
activităților
și
atragerea elevilor

metodice
Buget
-permanent

-sef de catedra

-cadre didactice

Buget
- octombrie -dir. Ţugui I.
- profesori
2016-mai
-responsabili comisii
- elevi
2017
metodice

Buget
-permanent

-sef de catedra

-cadre didactice

15 octombrie

Directori
Șefi de catedră
Cadre didactice
Director
Coordonator
comisie
Cadre didactice

Părinți

Buget

CA

Buget

Bibliotecar

Diriginți

30
septembrie
Permanent
Septembrie
2016
Permanent

Buget

Buget
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Direcţie de acţiune
Obiective specifice

2. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din unitate



Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin interasistențe, inspecţii curente şi speciale;
Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice
desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional;



Consolidarea parteneriatului între învăţământul superior şi cel preuniversitar în formarea
iniţială şi continuă pentru cariera didactică


Ţinte 2016-2017



Creșterea nivelului de pregătire a elevilor și a frecvenței, prin participarea la activități
instructiv educative elaborate după strategii didactice interactive
Parcurgerea unui stagiu de formare profesională de minim 25 de ore (CCD, Universitate,
etc.) pentru fiecare cadru didactic



Participarea tuturor cadrelor didactice la activități metodice/la nivelul școlii sau la nivel de
județ

Acţiuni concrete
Participarea
cadrelor
didactice
(inclusiv
de
management) la activităţi de
perfecţionare, cu accent pe
partea metodică

Rezultate aşteptate Termen

inregistrari
(adeverinte,
certificate)
ale - periodic
formarii personalului
didactic
activitati
de
Implementarea metodelor
predare-invatare
active de invatare centrata
adaptata
nevoilor - permanent
pe elev, în urma participării
elevilor,
la cursuri de perfecționare
-activități

Responsabili
- dir. Ţugui
-responsabil
perfecţionare

Parteneri

- cadre didactice

Surse
finanţare

de

- Buget
-Proiecte
-Finanțare din
surse proprii
Buget

-şefi
metodice

comisii - cadre didactice
- agenti economici
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demonstrative
Îmbunătăţirea
bazei
didactice
cu
softuri
educaţionale, pentru limbi
străine şi pentru discipline
de specialitate
Achiţiţionarea de materiale
didactice şi tehnică IT la
nivelul catedrelor
Participarea
personalului
auxiliar și nedidactic la
activităţi de perfecţionare și
formare
profesională
continuă.
Direcţie de acţiune

Buget

Dotare
corespunzătoare

- permanent

Director
Şefi comisii met.

Contabil şef

inregistrari
(adeverinte,
- dir. Ţugui
-peronal auxiliar și -Buget
certificate)
ale - periodic
-secretar șef
nedidactic
-Surse proprii
formarii personalului
-contabil șef
.
3. Dezvoltarea unui sistem de învăţământ flexibil. Adaptarea ofertei educationale la nevoile
agentilor economici din regiunea N-E

Obiective specifice

Ţinte 2016-2017

Acţiuni concrete










Adaptarea ofertei educaţionale la cerintele pietii muncii din zonă si la nevoile elevilor
Colaborare cu ARACIP pentru formare profesională și evaluare specifică.
Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoală şi agenţi economici în formarea profesională, prin
participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a elevilor şi prin urmărirea integrării
absolvenţilor.
Realizare 1 clasă de învățământ profesional (Alimentație) și 8 clase liceu
Încheierea parteneriatelor pentru practică
Extinderea sferei de colaborare cu agenți economici
Colaborare cu agenții de turism pentru proiectul ”Turism școlar”
Realizare 1 clasă de învățământ profesional (Alimentație) și 8 clase liceu.

Rezultate aşteptate Termen

Responsabili

Parteneri

Surse

de
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Întocmirea
planului
de
şcolarizare,
conform
solicitărilor
elevilor,
părinţilor şi pieţei muncii
-Revizuirea
ofertei
educaționale în funcție de
solicitări
Identificarea
agenţilor
economici şi încheierea
protocoalelor de colaborare
cu aceştia

Realizarea planului
de
şcolarizare
pentru specializările
Decembrie
prin
liceu
și
2016
învățământ
profesional
Semnarea
contractelor
colaborare

finanţare
Directori
Consiliul
de
Agenţi economici
curriculum
Unităţi
de
Comisia
pentru
Buget
învăţământ
promovarea imaginii
ISJ
şcolii
CA

Septembrie – -Şef
comisie
Agenţi economici
de octombrie, an metodică- tehnologii
Agenţii de turism
şcolar
-maiştri instructori

- cunoasterea de
Studiul pietii fortei de
- mai- iunie, -director
catre elevi a ofertei
muncă si informarea elevilor
an scolar
-comisia OSP
pietei de munca

Antrenarea cabinetului de
asistenta psihopedagogica
al scolii si CJAPP, si
evaluarea
anuala
a
optiunilor elevilor aflati in
formare profesionala initiala

Corelarea Curriculum-ului
de
dezvoltare
locală,
conform
nevoilor
partenerilor economici locali

- stabilirea unor
modalitati
de
sprijinireşi informare
a elevilor
- implicarea unui
număr mai mare de
cadre didactice in
consilierea elevilor
- stabilirea unor
legaturi
cu
alte
organizatii cheie
- elaborare CDL
- pregatirea fortei de
munca la nivelul
standardelor

Permanent
- dir. Adjunct
Conform
- diriginti
planului
de
-comisia OSP
activităţi

-Septembrie
2016
-Permanent

Surse proprii

-agenti economici
- elevi
Surse proprii (de
maiştri timp)
instructori

-cadre didactice
- elevi
- parinti
Surse proprii (de
- psiholog
timp)
-CJAPP

- director
- Surse proprii (de
- CA
- cadre didactice
timp și materiale)
-sefii
comisiilor agenti
metodice
economici
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specifice agentilor
economici
Aplicarea unui sistem de
evaluare a competentelor
specifice calificarilor din
oferta scolara, in parteneriat
cu
agentii
economic,
conform SPP
Direcţie de acţiune

-comisie curriculum

-părinţi

-întocmirea fişelor
- elevi
de evaluare
agenti
- dir. Ţugui
-evaluarea corecta - iunie-iulie an
economici
responsabili
arii
si
eficienta
a scolar
- cadre didactice
curriculare
competentelor
elevilor
4. Compatibilizarea structurii de formare profesionala din sistemul de învăţământ românesc
cu sistemele europene, in context concurenţial pentru a fi competitivi in spaţiul european.

Obiective specifice

Ţinte 2016-2017

Acţiuni concrete

 Adaptarea si consolidarea stucturii de formare profesionala in contextul concurential pentru a fi
competitivi în spatiul european.
 Extinderea proiectelor educaționale în care este implicată şcoala şi atragerea a tot mai mulţi
elevi
 Inițierea, dezvoltarea și susținerea proiectelor europene, în contextul modificărilor operate prin
Programul ERASMUS +.








Depunere - cel puţin 1 proiect cu finanţare europeană (ERASMUS +) –unitate
Depunere aplicații pentru formare profesională cadre didactice.
Depunerea a 2 proiectelor educative şi atragerea a tot mai mulţi elevi
Participare la Competiția ”Made for Europe”
Participare la competiția ”Euroscola”
Dezvoltarea de parteneriate eTwinning (minim 2)
Implementarea proiectelor contractate.

Rezultate aşteptate

Constituirea comisiei pentru -Decizie de constituire

Termen

Responsabili

Parteneri

Septembrie

Coordonator

ISJ

Surse
finanţare

de
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proiecte internaționale
Depunerea a cel puțin un
proiect ERASMUS + KA1
(Proiecte de mobilitate) sau
ERASMUS + KA2 –
Parteneriate strategice

-Plan de activități
comisiei
Depunerea proiectului

al 2016
Conform
calendar

proiecte
Director
Coordonator
proiecte
Comisie
proiecte

Agenția Națională
Organisme
acreditate

Fonduri
europene
Fonduri proprii

Dezvoltarea de parteneriate
eTwinning
Participare la Competiția
”Made for Europe”

Inițiere
și
derularea permanent
parteneriate
Realizare materiale de Conform
prezentare
calendar

Cadre didactice
Elevi
Comisie
proiecte

Organisme
acreditate
ISJ

Fonduri proprii

Participare la Competiția
”Euroscola”
Extinderea
proiectelor
comunitare și educative

Realizare
documentație
conform tematică
Realizarea proiectelor
Încheierea de noi acorduri
cu ONG -uri

Comisie

Organisme
acreditate
ONG uri
Isj
Unități
învățământ
Părinți
Alte instituții

Fonduri proprii

Direcţie de acţiune
Obiective specifice

Conform
calendar
Conform
calendar

Director
Consilier
educativ

Fonduri proprii

Fonduri proprii
Sponsorizări
de

5. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie




Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă şcolară la educaţie, inclusiv a celor din zonele
izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare;
Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru organizarea învăţământului
profesional.
Sprijinirea elevilor cu risc major de abandon şcolar în vederea diminuării acestor situaţii;
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Ținte 2016-2017



Reducerea fenomenelor de: absenteism, abandon şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii



Menţinerea în sistemul de învăţământ a cel puţin 99 % din elevii şcolii care provin din mediul
rural şi vor să abandoneze şcoala din motive financiare



Scăderea numarului de abandonuri scolare; feed-back mai bun in relatia profesor-elev ;
cunoasterea nevoilor elevilor, monitorizare elevi cu risc de abandon

Acţiuni concrete

Rezultate aşteptate

Termen

-Înființarea comisiei pentru -Funcționare comisie
-Septembrie
prvenirea
abandonului -Elaborare
procedură 2016
școlar
internă
-Permanent
-Comunicare cu părinții
și instituțiile în drept
-Alegerea celor mai
adecvate metode de
predare
invatare
plecand de la nevoile
Identificarea elevilor
ce
speciale ale elevilor
prezintă risc de abandon
permanent
-Sprijinirea elevilor cu
şcolar
nevoi
speciale
in
dobandirea
competentelor
profesionale
numărului Permanent
Monitorizare și sprijin elevi Reducerea
de
elevi
care
cu risc de abandon școlar.
abandonează şcoala

Responsabili

Parteneri

-Directori
-coordonator
comisie

ISJ
-Autorități
locale

Diriginți didactice
Cadre

Părinți
CJRAE

Diriginți
Profesor
psihopedagog

CJRAE
Părinți

Surse
finanţare
-Buget

de

Buget
Surse propri
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Informarea

și

susținerea Dosare depuse

elevilor cu privire la bursa -Bursieri

care

Permanent
să

Diriginți

ISJ

Buget

Secreatriat

”Bani de liceu” și ”Bursa mențină bursa conform

Comisie burse

profesională”

legii

Direcţie de acţiune

6. Asigurarea bazei materiale a şcolii pentru un învăţământ modern şi eficient

Obiective specifice

 Crearea unor condiţii moderne şi eficiente pentru procesul instructiv educativ
 Îmbunătățirea bazei materiale sportive
 Continuare investiții capitale
 Finalizare amenajare teren de sport (dif. Care a fost retrocedat)
 Dotare cu videoproiector – corp B
 Dotări în cabinete de informatică.
 Dotări cu mijloace didactice și auxiliare curriculare la nivelul comiiilor metodice
 Investiții – gard ambele corpuri și izolare termică corp A (Cf. Buget).
Rezultate aşteptate
Termen
Responsabili
Parteneri
Surse
finanţare

Ținte 2016-2017

Acţiuni concrete

Identificarea necesarului de
materiale
didactice
și
auxiliare la nivelul comisiilor
metodice
Întocmirea
documentației
financiar contabile pentru
achiziții

Referate întocmite

Septembrie
2016
Permanent

Achiziții :
Octombrie 2016
-videoproiector corp B
Permanent
-laptopuri la catedra de
limbi străine și limba
română
-obiecte de inventar la
catedra de specialitate

de

Șefi de comisii Contabil șef
metodice
Administrator

Buget
Surse proprii

Contabil șef
Administrator

Buget
Surse proprii
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-materiale sportive (porți
de handbal, mingi, etc)
Buget aprobat
Lucrări executate :
Obţinerea
resurselor
-reparații teren sport corp Septembrie
financiare
și întocmirea
Director
A
2016
–iunie
Primăria Iaşi
documentației
pentru
Contabil şef
-reparații gard
2017
investiții.
-izolare termică corp A
(lucrare în curs)
Îmbunătăţirea
bazei
Directori
materiale didactice şi a
Contabil şef
Cărți achiziționate
Permanent
Primăria Iaşi
fondului
de
carte
a
Şefi
comisii
bibliotecii
metodice
Direcţie de acţiune
7. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie
Obiective specifice

Ținte 2016-2017

Acţiuni concrete

Buget

Buget
Sponsorizări

 Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin
organizarea olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute;
 Participarea la concursuri școlare și la centrul de excelență
 Obținerea a cel puțin 60 premii la olimpiade județene


Obținerea a cel puțin 4 premii și o mențiune la concursuri naționale



Participarea a minim 45% din elevii școlii la diverse competiții

Rezultate aşteptate

Popularizare concursuri și Participarea elevilor
mobilizarea elevilor pentru
participare

Termen

Responsabili

Conform calendar Directori

Parteneri
Cadre didactice

Surse
finanţare
Buget

de

Șefi de comisii ISJ
metodice

Surse proprii

19

Organizarea concursurilor Rezultate faza pe școală
la nivelul școlii

Conform calendar Directori

Cadre didactice

Surse proprii

Șefi de comisii ISJ
metodice

Organizarea
concursului Participarea unui număr de Conform calendar Directori
Cadre didactice
județean ”Științe aplicate”
minim 100 de elevi din
Șefi de comisii ISJ
județ

metodice

Surse proprii

Ong – uri
Școli partenere

Desfășurarea
pregătirii Grafic
de
suplimentare
pentru
suplimentară
participarea la concursuri
școlare
și centrul de
excelență

pregătire Conform calendar Directori

Surse proprii

Șefi de comisii
metodice
Cadre
didactice

Direcţie de acţiune
Obiective specifice

Ținte 2016-2017

8.Susținerea educației permanente și a educației adulților


Crearea de oportunități pentru dezvoltarea rolului de partener educativ al părinților;



Monitorizarea inserției absolvenților



Accentuarea rolului școlii ca centru de informare în domeniul educației și de formare a adulților


Funcționarea Consiliului părinților



Implimentarea proiectului ”Școala părinților”



Asigurarea informațiilor privind inserția absolvenților
20

Acţiuni concrete

Rezultate aşteptate Termen

Responsabili

Parteneri

Directori
Diriginți
Consilier educativ

Părinți

Surse
de
finanţare
Surse proprii

Directori
Diriginți
Consilier educativ

Părinți

Surse proprii

Noiembrie
2016-mai 2017

Directori
Diriginți
Consilier educativ
Psiholog școlar

Părinți

Surse proprii

Noiembrie 2016

Directori
Diriginți
Consilier educativ
Psiholog școlar

Absolvenți
Elevi

Surse proprii

Întâliri cu părinții la nivelul Constituirea
Septembrie
claselor și la nivelul școlii
2016
Consiliilor părinților
pe clasă
Inițierea
proiectului
părinților”

și

derularea Constituirea
Octombrie 2016
”Școala
Consiliului părinților
pe școală
Derularea
proiectului

”Școala

părinților”
Comuniarea
cu
foștii Bază de date
absolvenți și întocmirea
situațiilor
privind monitorizarea
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Monitorizare și evaluare

Nr. crt.

1.

2.

Actiunea
Intensificarea actiunilor de popularizare a scolii, in vederea
asigurarii planului de scolarizare
Elaborarea unui mecanism de adaptare a curriculum – ului la
competentele specifice solicitate de angajatorii locali

Termen/
Responsabili
30 mai 2017

10 sept a fiecarui an

Indentificarea agentilor economici pentru a asigura formarea
3.

profesionala conform ofertei scolare;

15 sept. a fiecarui an

Antrenarea agentilor economici in realizarea/actualizarea
curriculum – ului conform cerintelor acestora
Identificarea si dezvoltarea resurselor umane/materiale spatii
si dotari specifice la nivelul unitatii scolare

4.

Consilierea tinerilor privind cariera, asigurarea:
nivelului 3 și 4 de calificare

Permanent

Consilierea elevilor/parintilor pe perioada formarii profesionale
privind cererea si tendinta inregistrata pe piata fortei de
22

munca
Participarea la

acţiuni şi târguri expoziţionale pentru a

cunoaşte noutăţile în domeniu
5.

6

Constituirea datelor, completarea lor si asigurarea accesului
la oferta educationala a scolii
Dezvoltarea

unui

învățământ

standardele europene

de

calitate

racordat

la

Permanent

Permanent
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