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I.

CADRUL STRATEGIC GENERAL DE ACTIVITATE

Planul managerial al Liceului Tehnologic Feldru pentru anul școlar 2018-2019 este elaborat având la bază prioritățile prevăzute în politicile
educaționale de la nivel guvernamental, cadrul strategic național pentru educație și formare profesională , Planul Strategic Instituțional al ISJ BN ,
precum și programele și acțiunile derulate pentru îndeplinirea țintelor strategice cuprinse în PDI-ul Liceului Tehnologic Feldru.

1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII
1.1. Misiunea şcolii
Liceul Tehnologic Feldru, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor comunităţii locale, oferă şanse egale de educaţie pentru
toţi elevii care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de interesele, motivaţiile
personale.
În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural şi economic prin transformarea şcolii
într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile
acţiuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un comportament adecvat oricărei
situaţii.
Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
Adecvarea şi compatibilizarea misiunii şcolii la o societate bazată pe libertăţi individuale, economice de piaţă, competiţie a
valorilor şi stat de drept, semnifică nu numai recuplarea ofertei de şcolarizare cu nevoile de calificare cerute de economie,
administraţie, viaţa socială şi cultura societăţii noastre, adică formarea ade capacităţi, acte de mobilitate profesională, ci şi, mai ales,
profilarea de caractere apte să propăşească această societate.
Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi aplicând strategii adecvate fiecărui
obiectiv.
Misiunea şcolii noastre constă, în remodelarea dinamică a capacităţilor educaţionale ale şcolii, bazată pe identificarea şi
armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei muncii.

Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora şcoala noastră încearcă să interpreteze şi să
răspundă aşteptărilor comunităţii, a fost definită prin implicarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a
părinţilor, a partenerilor sociali.
Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi parteneri sociali, încercăm nu
numai să răspundem cererii sociale de educaţie, dar şi să contribuim la crearea unei “personalităţi” a Liceului Tehnologic Feldru.
“Educația nu este o pregătire pentru viață; educația este ȋnsăşi viața . ”
JOHN DEWEY
1.2. Viziunea şcolii
Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând seama de particularităţile ei şi de o prognoză
suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară.
Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre implicând credinţa tuturor celor
implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea stare de excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai
mult o stare de spirit, o angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest efort de dezvoltare.
La fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop şi care realizează deschiderea spre
cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă!
“Educatia ar fi mult mai eficientă daca scopul ei ar fi de a face ca fiecare băiat si fată să își dorească la terminarea școlii să
ştie mai mult din ceea ce nu cunoaşte şi să fie impregnat cu o dorință de cunoaștere care să țină o viață.”
WILLIAM HALEY

II. ACTE NORMATIVE
 Legea Educației Naționale. Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; OUG. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
 Ordin MENCS nr. 5079/2016 referitor la aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 O.M.Ed.C.T. nr. 4889/08.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei
învăţământului profesional şi tehnic;
 Ordinul nr. 3753/9.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ;
 Ordinul nr. 6517/19.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar;
 Ordinul nr. 3220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018-2019;
 O.M.E.C.T.S nr. 5547/ 2011 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de aplicare a regulamentului
inspecţiei şcolare
 Ordinul nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar;
 Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar, modificat
şi completat prin OMEN 3129/01.02.2013;
 Ordinul nr. 4247/21.06.2010, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor;
 Ordinul nr. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea Strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 Ordinul comun al Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului de Interne şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4703/349/5016/2002
privind intensificarea activităţilor de ordine publică şi creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ;
 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, modificată şi completată prin Legea nr. 29/2010;
 Ordinul nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile
de învăţământ preuniversitar;
 Ordinul 3770/1998 privind Metodologia formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
 Ordinul nr. 5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;
 Ordinul nr. 4829/ 30 august 2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019
 O R D I N nr 5485/ 13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2018-2019
 Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, judeţul Bistrița-Năsăud, 2016-2020;

III. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
PUNCTE TARI (Strengths)
Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a curriculumului şi îşi
adaptează strategiile de predare învăţare în funcţie de standardele
de pregătire profesională, nevoile elevilor, rezultatele la testele
iniţiale şi de progresul elevilor.
1. Conceperea şi dozarea conţinuturilor şi a modurilor de
organizare a învăţării se face astfel încât elevii să fie angajaţi
în eforturi cu valoare formativă care să se asocieze cu
interesul de a învăţa
2. Profesorii sunt preocupaţi de crearea unei atmosfere generale
de securitate şi încredere în clasă, de încurajarea succeselor
fiecărui elev, de crearea unui flux de simpatie între profesor şi
elev;
3. Creşterea interesului elevilor pentru activităţi specifice CDI;
4. Promovarea politicii documentare a unităţii de învăţământ şi a
activităţilor desfăşurate în CDI.
5. 75% dintre profesori folosesc metode adecvate pentru a
construi secvenţe instructive bazate pe logica obiectivă a
disciplinei, a trezi interesul elevilor şi a stimula
performanţele, a crea o atmosferă prielnică studiului, a doza
dificultăţile pentru a putea dezvolta strategii de rezolvare a
problemelor ;
6. 75% dintre profesori folosesc metode alternative de evaluare,
stabilite la nivelul fiecărei catedre, urmărind promovarea
egalităţii şanselor şi evitarea unor atitudini discriminatorii;
7. Există o preocupare a cadrelor didactice pentru formarea
continuă prin obținerea gradelor didactice si prin participarea

PUNCTE SLABE (Weaknesses)
1. Monitorizarea şi evaluarea permanentă a performanţei
şcolare este realizată parţial şi lipsa implementarii imediate a
măsurilor de îmbunătăţire a rezultatelor învăţării;
2. Feed-back-ul din partea elevilor şi a factorilor interesati nu
este realizat permanent şi nu este suficient utilizat pentru
îmbunătăţirea activităţii;
3. Insuficienta implicare a elevilor în asumarea propriul proces
de ȋnvățare, în evaluarea progresului pe care îl realizează;
4. Existența cazurilor de violenţă fizică şi verbală în rândul
elevilor, manifestarea unor comportamente deviante;
5. Motivaţia scăzută a elevilor de la învăţământul liceal, profilul
tehnologic, pentru propria educaţie şi formare profesională,
concretizată prin rezultate scăzute la învățătură;
6. Monitorizare scăzută a absolvenţilor privind viitorul traseu
profesional;
7. Monitorizarea, controlul şi evaluarea scăzută a activității unor
compartimente şi comisii, conform Planului de îndrumare şi
control, ȋn vederea respectării standardelor de calitate;
8. Preocuparea scăzută a personalului didactic de a aborda
strategii didactice specifice unui învăţământ incluziv pentru
toţi elevii
9. Insuficientă monitorizare a activităţii didactice a cadrelor
didactice care utilizează strategii didactice centrate pe elev şi
pe rezultate; nu toate cadrele didactice utilizează metodele
interactive de învăţare;

la cursuri de formare derulate la nivel local, naţional şi
european, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului
10. Dezvoltarea unor parteneriate interne (agenţi economici,
administraţie locală, ISJBN, CCD, CAP, poliţie, AJOFM,
etc.) şi externe (unităţi similare din ţări UE) eficiente (sursa:
documentele şcolii).
11. Promovarea unei oferte educaţionale adaptată PRAI, PLAI,
cerinţelor şi intereselor elevilor (sursa: documentele şcolii);
12. Gestionarea eficientă a bugetului alocat
13. Plan de şcolarizare realizat 100%
14 Plan de îmbunătăţire realizat pentru punctele slabe considerate
prioritare la nivelul şcolii
15. Rezultate şcolare şi rezultate la olimpiade şi concursuri
şcolare
bune şi foarte bune (sursa:situaţiile statistice,
diplome);
16. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, naţional, european
prin activităţi specifice
17..Implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activități
extrașcolare diverse, precum și în activități de voluntariat,
creându-se astfel o bună colaborare cadre didactice-elevipărinți-comunitate locală;
OPORTUNITĂŢI (Opportunities)
1. unitatea şcolară este singura din localitate care prezintă o
ofertă educaţională şi de formare profesională din domeniul
tehnic, diversificată si solicitată pe piaţa muncii locale;
2. susţinerea materială şi financiară a unităţii şcolare de către
Consiliul Local şi administraţia locală prin dezvoltarea
activităţii de colaborare şi parteneriat;
3. posibilitatea accesării fondurilor europene pe bază de proiecte
şi programe finanţate;
4. trendul ascendent a domeniului de activitate –servicii,

10. Slaba implementare, monitorizare, analiză şi îmbunătăţire a
procedurilor sistematice de revizuire a predării, instruirii practice
şi învăţării şi de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor;
11. Slaba implicare a părinţilor, a agenţilor economici în
procesul educaţional şi de formare profesională.

1.
2.
3.
4.
5.

AMENINŢĂRI
scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani datorită
scăderii ratei natalităţii
scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă cu
potenţial scăzut de angajare a absolvenţilor;
dezinteres manifestat de elevi pentru educaţie şi formare
profesională;
migraţia tinerilor spre un loc de muncă din ţări UE care nu
necesită calificare profesională;
orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată

conduce la creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă
a absolvenţilor.
5. generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în
educaţie, cu implicaţii benefice asupra formării cadrelor
didactice şi a nivelului de pregătire profesională a elevilor.
6. creşterea autonomiei instituţionale, aplicarea principiilor
descentralizării instituţionale .
7. implicarea activă a comunităţii locale în viaţa şcolii;
8. creşterea ofertei de formare continuă internă şi externă a
personalului didactic şi auxiliar.
9. Implementare proiect ROSE

superficial, bazată pe idei preconcepute;
6. resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea materială,
pentru motivarea şi stimularea personalului didactic;
7. menţinerea unei rate crescute a absenteismului şcolar şi a
mediocrităţii rezultatelor şcolare la elevii de la ȋnvățământul
liceal

IV. OBIECTIVE STRATEGICE ȘI DE REFERINŢĂ








CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL PENTRU DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE DIN ROMÂNIA
REPERE COMUNE:
Asigurarea de șanse egale de acces și îmbunătățirea participării școlare;
Asigurarea calității educației și în educație la toate nivelurile de învățământ;
Promovarea unui curriculum/a unor programe de studii și a unor sisteme de evaluare/examinare care să permită dobândirea de competențe
relevante pe piața muncii;
Promovarea bunei guvernanțe; asigurarea autonomiei și asumarea responsabilității publice;
Îmbunătățirea sistemului de formare inițială și continuă a resurselor umane
Finanțarea corespunzătoare a sistemului, și modernizarea infrastructurii (inclusiv echipamente și laboratoare)
Utilizarea noilor tehnologii ( manuale digitale și metode interactive de învățare – predare – evaluare, acces la Internet, platforme E-learning ș.a.);
Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (inclusiv multiplicarea parteneriatelor cu mediul economic);
Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale.






REPERE TEMATICE MEN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019:
Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile MEN și politicile europene
Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii;
Promovarea învățării pe tot parcursul vieții
Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare – predare – evaluare.





VI. OBIECTIVE PROPUSE DE ISJ BN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019:
A. COMPATIBILIZAREA DOCUMENTELOR MANAGERIALE CU STRATEGIILE MEN ȘI POLITICILE EUROPENE
1. CURRICULUM: Proiectarea și implementarea curriculumului conform viziunii noilor programe școlare pentru dobândirea de competențe
relevante;
2. RESUSE UMANE:. Armonizarea documentelor manageriale / proiective cu strategiile MEN și locale:

la nivelul ISJ BN

la nivelul directorilor unităților de învățământ

la nivelul școlii

la nivelul cadrelor didactice
3.RESURSE FINANCIARE:Întocmirea proiecției bugetare pentru susținerea dezvoltării bazei materiale și a diversificării resurselor financiare;
4.DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE:Corelarea obiectivelor I.S.J. BN cu politicile M.E.N. în vederea compatibilizării învățământului
românesc cu învățământul european, în parteneriat cu actori ai comunității locale, cu alte instituții sau ONG-uri care acționează
în mediul educațional;
B. REDUCEREA RATEI PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII
1. CURRICULUM:Dezvoltare curriculară pentru promovarea și eficientizarea serviciilor educaționale pentru copiii / elevii aflați în risc de PTȘ;
2. RESURSE UMANE:Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preșcolară și școlară din județ la educație;
3. RESURSE FINANCIARE:Asigurarea unui mediu fizic corespunzător, sigur și funcțional prin dotarea / reabilitarea unităților de învățământ;
4. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE:Inițierea unor proiecte în parteneriat învățământ de masă - învățământ special / comunitate locală
/ONG-uri care acționează în mediul educațional;
C.PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII
1. CURRICULUM:Cuprinderea în oferta CCD BN a unei varietăți de programe care să răspundă nevoilor de formare profesională ale personalului de
conducere, didactic și didactic-auxiliar din județ;
2. RESURSE UMANE:Elaborarea programunlui de dezvoltare a resursei umane;
3. RESURSE FINANCIARE:Identificarea de soluții pentru finanțarea dezvoltării resursei umane;
4. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE:Dezvoltarea parteneriatelor locale / europene în scopul creării de oportunități pentru învățare
pe tot parcursul vieții
D. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN PROCESELE DE ÎNVĂȚARE - PREDARE –EVALUARE
1. CURRICULUM:Optimizarea activității de predare-învățare-evaluare prin utilizarea instrumentelor TIC,
2. RESURSE UMANE:Utilizarea noilor tehnologii în gestionarea resursei umane și a activităților curente;
3.RESURSE FINANCIARE: Asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea unui proces didactic modern în toate unitățile de învățământ din județ;
4.DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE: Valorificarea parteneriatelor comunitare în scopul creșterii performanței în utilizarea noilor
tehnologii în procesul didactic, al promovării și comunicării externe.

VII . OBIECTIVE PROPUSE DE LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019:

O 1 Proiectarea și implementarea curriculumului conform viziunii noilor programe școlare pentru dobândirea de
competențe relevante;
O2

Reducerea absenteismului la nivel liceal și învățământ profesional

O3

Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii

O4

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

O5

Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare – predare – evaluare

O6

Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele naționale, la concursuri și olimpiade școlare, cu cel puțin 5%, cu

scopul optimizării procesului de predare-învățare-evaluare, în anul școlar curent
O7 Modernizarea bazei materiale în scopul desfășurării unui
educaţional atractiv și de calitate

A Domeniul CURRICULUM

proces

OBIECTIVUL
1. 1.Proiectarea și implementarea
curriculumului conform viziunii
noilor programe școlare pentru
dobândirea de competențe
relevante
-Reducerea absenteismului la nivel
liceal și învățământ profersional

MĂSURI/ACȚIUNI
Monitorizarea , prin inspecție la oră, a
procesului de predare-învățareevaluare în vederea formării
competențelor cheie și a centrării
activităților pe elevi și nevoile
educaționale

Diseminarea exemplelor de bună
practică în comisiile metodice

Activităţi de integrare– recuperare
pentru elevi în vederea prevenirii
abandonului școlar și reducerea
absenteismului în școală

RESPONSABIL

Director adjunct

ORIZONT DE
TIMP
Octombrie 2018Mai 2019

Responsabilii CM

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Calificative acordate
Rapoarte
Analize specifice

Responsabil CEAC

Director adjunct
Responsabilii CM

Diriginti , Consilier
școlar,consilier educativ,
director

Adaptarea strategiilor didactice de
predare învățare la nivelul claselor de
elevi

Director adjunct

Monitorizarea lunară a absenţelor

Responsabil comisie
absenteism

An școlar 20182019

An școlar 20182019

Lecții demonstrative , ședinte în
comisiile metodice

Reducereanumăruluideeleviaflați
în situația de abandon școlar
reducerea numărului de absențe
la învătămantul liceal-profesional

Permanent

Fișe de asistențe la lecţii Proiecte
didactice

permanent

Date statistice

Responsabilii CM

Fişe de monitorizare

diriginti
Diversificare programelor pentru CDȘ
și CDL în concordanță cu cerințele
agenților economic

Director adjunct
Responsabilii CM

An școlar 20182019

Ofertele educaționale ale L.T.
Feldru

2.Reducerea ratei
timpurii a școlii;

părăsirii Activități specifice de adaptare
curriculară pentru elevii cu CES.

Dir.adjunct
Responsabil Comisia
metodică a diriginților,

Octombrie 2018iunie 2019

Director adjunct
Responsabilii CM

Chestionare de satisfacție pentru
părinți,
Număr inspecții

Consilier psihopedagog
Lecții atractive, care să implice activ
elevii cu risc de PTȘ – monitorizare
prin inspecție la clasă

Rapoarte de inspecții

An școlar 20182019

Rapoarte de activitate

An școlar 20182019

Rapoarte de activitate

Octombrie 2018Mai 2019

Fișe de asistență la lecții

Responsabil CEAC

Monitorizarea desfășurării
programelor remediale pentru elevii
aflați în risc de abandon școlar prin
inspecția la clasă

3.Promovarea învățării pe tot
parcursul vieții.

Monitorizarea impactului asupra
implementării curriculumului la clasă
(predare-învățare-evaluare) al
cursurilor de formare la care au
participat cadrele didactice și al
competențelor dobândite de acestea

Sprijinirea cadrelor didactice pentru
participarea la programe de formare în
vederea adaptării demersului didactic la

Director adjunct
Responsabilii CM

Director adjunct
Responsabilii CM
Responsabil CEAC

Director
Responsabil comisie de

An școlar
2018/2019

Date statistice cu cadrele
didactice care au obtinut
gradele didactice si sunt
inscrise la examenul pentru
obținerea unui grad didactic

noile programe școlare.

4.Utilizarea noilor tehnologii în Monitorizarea utilizării manualelor
procesele de învățare – predare digitale la clasele a V-a și a VI-a
– evaluare
Susținerea de lecții deschise/
schimburi de bune pracțici în
utilizarea noiloe tehnologii la clasă

perfectionare

Număr informări
Număr deangajați care au

Responsabil comisii
metodice

Absolvit un curs de formare

Director adjunct

An școlar

Fișe de monitorizare

Responsabil CEAC

2018-2019

Număr de activități realizate

Director adjunct

An școlar

Număr de activități realizate

Responsabilii CM

2018-2019

Procese verbale

An școlar

Dotarea scolilor cu mijloace
moderne

Responsabil CEAC
Director
Stimularea cadrelor diactice în
vederea utilizării noilor tehnologii în
Responsabilii CM
procesul didactic.

2018-2019

Nr. Inspectii +fişă monitorizare

Responsabil CEAC

5.Îmbunătățirea rezultatelor
elevilor la examenele
naționale, la concursuri și
olimpiade școlare,cu cel
puțin 5%,cu scopul
optimizării procesului de
predare-învățareevaluare,în anul școlar
curent.

Monitorizarea utilizării noilor tehnologii
în procesul didactic

Director adjunct

Instruire diferențiată pentru elevii

Cadre didactice

capabili de performanță prin pregătiri
suplimentare de specialitate și alte
activități extracurriculare la nivelul școlii
(competiții, proiecte, parteneriate, etc)

Monitorizare și valorificarea
Rezultatelor elevilor la evaluări și
concursuri școlare

Pregătire suplimentară cu elevii din
clasele a VIII-a şi a XII-a în vederea
creşterii procentului de
promovabilitate la examenele

An școlar

Număr inspecții

2018-2019

Fișe de monitorizare

permanent

Număr de participanți, număr de
activități

Responsabili
ariicurriculare

Responsabili
arii curriculare,

permanent

comparative. Proceduri specifie. Rata
de promovabilitate.

director

Cadre didactice
Responsabili
ariicurriculare

Existența raportărilor, aanalizelor

permanent

Plan remedial
Program de pregătire suplimentară
Rezultatele statistice de la simulări

naţionale

Stimularea elevilor cu rezultate foarte
bune la Olimpiadele și Concursurile
școlare
Organizarea și coordonarea
Concursului național de matematică
,,OLIMPIADA SATELOR DIN ROMANIA,,
etapa județeană , constituirea comisiilor
de lucru

director

Cadre didactice,
Director

Permanent, la
sfarsitul anului
şcolar
Martie 2019

Număr de burse acordate elevilor
cu rezultate bune obținute șa
Olimpiade și concursuri
Număr de elevi participanți.
Proceduri specifice. Gradul de
satisfacție al beneficiarilor
educației.

B .Domeniul RESURSE UMANE

OBIECTIVUL
1.Proiectarea și
implementarea
curriculumului conform
viziunii noilor programe
școlare pentru dobândirea
de competențe relevante

MĂSURI/ACȚIUNI
Corelarea documentelor proiective ale
unităților de învățământ cu strategiile MEN și
ale ISJ BN

RESPONSABIL

Director

ORIZONT DE TIMP

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ

Octombrie 2018

Documente manageriale

Septembrie 2018

Documentele comisiilor
metodice

SeptembrieOctombrie 2018

Documentele
didactice

Octombrie 2018iunie 2019

Grafice practică comasată

Octombrie 2018

Existența graficelor

An școlar 2018-

Cataloage

Director adjunct
Responsabilii CM

Corelarea documentelor proiective ale
comisiilor metodice / comisiilor care
funcționează în școală cu documentele
manageriale ale școlii.

Director

Asigurarea unităţii şcolare cu toate
documentele privind programele şcolare
aplicate pentru fiecare ciclu de învăţământ

Director

Întocmirea graficelor semestriale pentru
desfăşurarea stagiilor de pregătire practică
comasată a elevilor de liceu și de școală
profesională , în vederea utilizării judicioase a
atelierului din şcoală şi în funcţie de cerinţele
agenţilor economici

Director adjunct

Director adjunct

Director adjunct

Responsabil Comisia
metodică Tehnologii
Secretar-șef

Întocmirea graficelor semestriale pentru
Director adjunct
desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară a
elevilor pentru examenele naționale.
2.Reducerea ratei părăsirii Monitorizarea frecvenței elevilor în vederea
timpurii a școlii;
diminuării absenteismului și PTȘ și

Director adjunct

cadrelor

înregistrarea strictă a absențelor

Serviciul Secretariat

2019

Statistici şi rapoarte

Elaborarea și implementarea planurilor de
măsuri privind reducerea ratei părăsirii
timpurii a școlii la nivelul unității școlare

Director

Octombrie 2018

Plan de masuri

Participarea consilierului şcolar la orele de
dirigenţie

Director adjunct

An școlar

Plan de masuri

Consilier școlar

2018-2019

Director

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Scăderea numărului de
absențe-înştiinţări,procese
verbale ale şedinţelor cu
părinţii, sesizări

Sprijinirea învățământului profesional pentru
diminuarea abandonului școlar

Director adjunct

Responsabil CM
tehnologii
Responsabil CEAC
Monitorizarea elevilor aflați în risc de PTȘ:

Director

An școlar

Fișe de monitorizare

- elevi cu CES

Director adjunct

2018-2019

Existența bazei de date

- elevi aparținând grupurilor vulnerabile

Consilier școlar

Evaluarea și consilierea cadrelor didactice prin Director adj.
inspecții la clasă.
Responsabilii
comisiilor metodice

An școlar 20182019

Grafic de asistențe la ore

Identificarea nevoilor de formare a
personalului didactic, didactic auxiliar și

An școlar 20182019

Centralizare chestionare

Invățători , diriginți
3.Promovarea învățării pe
tot parcursul viețiicentrarea activității
didactice pe nevoile elevului
în scopul combaterii
conservatorismului unor
cadre didactice.

Director

Fișe de asistență

nedidactic din unitatea de învățământ.

Director adjunct
Responsabil comisie
perfecționare
An școlar 20182019

Număr participanți / programe
formare

Director

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Număr participanți / programe
formare

Sprijinirea cadrelor didactice în procesul
formării continue (debutanți, cadre didactice
în vederea titularizării, cadre didactice
interesate)

Director

Participarea cadrelor didactice la sesiuni de
comunicări științifice.

Director adjunct
Responsabil comisie
perfecționare

Responsabil comisie
perfecționare
Monitorizarea impactului la clasă al
competențelor dobândite de cadrele didactice
prin participarea la cursurile de formare
profesională care vizează strategii didactice
pentru predarea integrată

Director

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Număr de
asistențe/interasistențe
Fișe de observare a lecției

Responsabil comisie
perfecționare

Rapoarte
Analize specifice

4.Utilizarea noilor
tehnologii în procesele de
învățare – predare –
evaluare.

Utilizarea instrumentelor TIC în
managementul educațional și al clasei

Director adjunct

An școlar

Responsabilii
comisiilor metodice

2018-2019

Utilizarea instrumentelor TIC

Director adjunct

An șc.2018-2019

Existența bazelor de date

Organizarea rețelei electronice

C Domeniul RESURSE FINANCIARE
OBIECTIVUL

MĂSURI/ACȚIUNI

1.Proiectarea și
implementarea
curriculumului conform
viziunii noilor programe
școlare pentru dobândirea
de competențe relevante

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii școlare-începerea lucrărilor
de modernizare a Scolilor I-IV Feldru si
V-VIII Nepos, finalizarea lucrarilor de
reabilitare incepute la corpul cladirii
liceu- profesională, începerea lucrărilor
de amenajare a terenului de sport de la
clsele V-VIII Feldru, finalizarea sălii de
gimnastică la clasele V-VIII Feldru

Director

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Diversificarea resurselor financiare prin
accesarea / implementarea proiectelor cu
finanțare europeană

Director

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Directorii

Conform
termenelor

Documente specifice

An școlar 20182019

Număr de beneficiari

2.Reducerea ratei părăsirii Implementarea proiectului ROSE
timpurii a școlii;

RESPONSABIL

ORIZONT DE
TIMP

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ
Sume alocate

Serviciu administrativ financiar

Administrator financiar

Buget dotări

Comisia de proiect
Consilier educativ
Coordonarea activităţilor referitoare la
„Bani de liceu”, „Euro200”,”Bursa
profesională” , rechizite, transport elevi

Director adjunct

Acordarea burselor sociale și de

Secretariat

Administrator financiar

3.Promovarea învățării pe
tot parcursul vieții

merit/performanță

Comisii de lucru

Sprijin pentru cadrele diactice, personalul
didactic auxiliar și nedidactic în vederea
participării la programe de perfecționare

Director d

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Număr de beneficiari

Administrator financiar
4.Utilizarea noilor
tehnologii în procesele de
învățare- predare –
evaluareModernizarea bazei
materiale în scopul
desfășurării unui proces
educațional atractiv și de
calitate.

Asigurarea funcționării în parametri
optimi a serviciilor de internet și a
aparaturii electronice existente în școli

Director

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Aparatură în stare de funcționare

Serviciu administrativ financiar
Asigurarea consumabilelor specifice
utilizării noilor tehnologii în procesul
didactic

Director

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Existența consumabilelor

Serviciu administrativ financiar
Dotarea laboratoarelor din şcoalăinformatică, biologie, matematică, limbi
moderne, limba romȃnă, fizică-chimie şi
atelierele şcolare

Director

An școlar

Director adjunct

2018-2019

Serviciu administrativ financiar

Aparatură în stare de funcționare

D .Domeniul- DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE
OBIECTIVUL

MĂSURI/ACȚIUNI

RESPONSABIL

1.Proiectarea și
implementarea
curriculumului conform
viziunii noilor programe
școlare pentru dobândirea
de competențe relevante

Includerea în CAEJ a
proiectelor/parteneriatelor cu ONG-uri și
cu alte instituții acreditate, furnizoare de
educație privind dezvoltarea personală

Director adjunct

2.Reducerea ratei părăsirii
timpurii a școliiImplicarea într-o mai mare
măsură a părinților, în
scopul derulării unor
proiecte.

Participarea în grupuri de lucru sau în
parteneriat la diversele proiecte şi
programe regionale, naţionale,
internaţionale.

Director

Activități pentru părinți – consiliere și
implicare în activități extracurriculare

Director adjunct

Consilier educativ

Director adjunct

ORIZONT DE
TIMP

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ

Conform
calendarului

Participare numerică la
programele și proiectele
educaționale

An școlar 20182019

Dosare şi filme de prezentare a
activităţilor realizate
Statistici şi rapoarte

Consilier educativ
Periodic

Consilier educativ

Procese verbale
Chestionare

Invățători, diriginți
3.Promovarea învățării pe
tot parcursul viețiiimplicarea cadrelor didactice
în scrierea de proiecte cu
finanțare europeană.

Încheierea de parteneriate de colaborare cu Director
instituţii de învăţământ superior în vederea
orientării școlare și profesionale a elevilor- Director adjunct
Universitatea Tehnică Cluj şi USAMVConsilier educativ
Cluj

An școlar 20182019

Număr de parteneriate

Realizarea unui proiect cu finanțare
europeană dedicat mobilității cadrelor
didactice

An școlar 20182019

Proiect aprobat

Director
Director adjunct

Număr de beneficiari

Responsabil comisie
proiecte
Consilier educativ
4. Utilizarea noilor
tehnologii în procesele de
învățare – predare –
evaluare.

Întocmit,
Director,
prof. SBÎRCIU CĂLIN

Încheierea de parteneriate cu alte școli,
instituții, ONG-uri pentru o mai bună
informare în ceea ce privește utilizarea
noilor tehnologii: manuale digitale și
metode interactive de învățare – predare –
evaluare.

Director
Director adj.

An școlar 20182019

Număr de parteneriate
Număr de beneficiari

Director adjunct,
prof.înv.primar BOAR CLAUDIA-NARCISA

