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PLAN    MANAGERIAL 

AN ŞCOLAR 2021 - 2022 

 

Programul urmăreste continuarea politicilor din anii trecuți, de la nivelul institutiei în vederea asigurării 

dimensiunii europene a activitătilor didactice și pedagogice, în scopul cresterii calitătii procesului instructiv, asigurării de 

șanse egale a absolvenților noștri pe o piață economică europeană liberă si largirea orizontului absolventilor prin 

reliefarea acelor oportunităti de dezvoltare profesională si personală pe piata europeană.  Planul va urmări să asigure o 

dimensiune europeană educaţiei furnizate de unitatea noastră fiind corelat cu Planul Strategiei de internaţionaliyare 

realiyată la nivelul unităţii 

Programul urmărește să asigure realizarea tuturor acestor activități în condițiile pandemiei provocate de infecția cu 

virusul SARSCoV2, prin gestionarea eficientă a resurselor umane și materiale și punând accent pe respectarea normelor 

de siguranță în unitatea de învățământ. 

Un accent deosebit a fost atribuit măsurilor de organizare și pregătire  a învățământului de tip online, prin: 

pregătirea platformei educaționale și crearea conturilor, pregătirea infrastructurii instituției prin extinderea rețelei wifi și 

pregatirea inceperii școlii. 

Programul managerial a fost realizat în baza analizelor SWOT si PESTE din cadrul PAS 2015-2021  și a planurilor 

operationale actualizate ale acestuia și instrumentează posibilităţile de utilizare eficientă a resurselor umane, financiare şi 

materiale şi orientează strategiile managementului şcolar în direcţia continuării procesului de reformă impusă de 

implementarea noii legi a educatiei.  

De asemenea, planul operațional a fost adaptat la obiectivele și tintele din documentele strategice regionale -Planul 

local de actiune invatamant PLAI 2017-2022 și a PRAI 2016-2025 a Sud Vest Oltenia. La realizarea prezentului plan 

operațional s-a tinut cont de de interesele de dezvoltare ale elevilor prin consultări  ale Consiliului Reprezentativ al 

Părintilor, Consiliul Reprezentativ al Elevilor, ai agenților economici parteneri și ai comunitătii locale. 
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Nr. 

crt. 
Domeniul Scop/Obiective Acţiuni 

Orizont  

de timp 
Resurse umane 

0 1 2 3 4 5 

1 
Probleme 

generale 

1.1.Măsuri 

organizatorice a 

invățământului 

pentru perioada de 

Alertă/Carantină 

Pregătirea învățământului online 

a.Revizuirea platformei Educaționale pentru învățământul 

online – G Suite -generare coduri. 

b.Realizarea unei proceduri de monitorizare a activităților 

realizate pe platforma educațională, cu sarcini și 

responsabilități clare. Desemnarea unei persoane 

(informaticianul școlii) care să fie în permanență 

disponibil pentru a răspunde la problemele ridicate  de 

elevi sau profesori 

c.Realizarea unui plan de sprijin a elevilor, în special a 

celor de clasa a 9-a, în ceea ce privește înregistrarea și 

operarea pe platforma G Suite. 

d.Organizarea la începutul școlii de ore de instruire a 

elevilor (de clasa a 9-a) pentru folosirea serviciilor de 

comunicare online (email, grupuri de comunicare) și 

folosirea platformei G Suite. 

e.Identificrea profesorilor care au nevoie de suport 

privind operarea pe platforma, folosirea tehnologiilor 

digitale identificărea de strategii moderne pentru acest tip 

de învațământ si organizarea/identificarea de activitati de 

pregatire. 

Pregătirea spațiilor școlare 

a.pregătirea sălilor de clasă și a laboratoarelor  în acord 

cu ghidurile DSP (amplasare mese studiu, catedră, 

mobilier școlar, etc) 

b.Organizarea modului de lucru a bibliotecii școlare, 

serviciului secretariat, contabilitate, etc 

c.Organizarea planului de acces și ieșire din instituție, 

realizarea de marcaje și amplasarea de benzi separatoare, 

în acord cu ghidurile DSP. 

d.Realizarea unei proceduri de igenizare a spațiilor 

 

1-10.09 

 

Septembrie 

 

Septembrie 

 

 

 

Septembrie 

 

 

Septembrie 

 

 

 

Septembrie 

 

 

 

 

 

Septembrie 

 

 

Septembrie 

 

Septembrie 

 

Septembrie 

 

 

Conducerea școlii 

Serviciul Secretariat  

Informatician 

Consiliul de 

Administrație 

 

 

 

Profesori diriginți 

Profesori 

informatică 

Informatician 

 

 

 

Responsabil formare 

profesională 

 

 

 

 

Conducerea școlii 

Administrator 

 

Consiliul de 

Administrației 

Conducerea școlii 

 

Administrator 

Conducerea școlii 
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școlare, a toaletelor instituției, prevăzând soluții folosite, 

frecvență, responsabilități, in acord cu DSP 

e.Achiziționarea de materiale de igenizare și protecție  

 

Măsuri organizatorice 

a.Realizarea unei proceduri care să conțină măsuri ce 

trebuie întreprinse în cazul identificării cu virusul SARS 

CoV2 aelevilor si profesorilor. Acesta trebuie să 

stabilească un flux informațional: cui se transmite, ce se 

transmite, etc. 

b.Organizarea serviciului pe școală. Plan de suplinire a 

profesorilor care prezintă suspiciuni de îmbolnăvire. 

c.Realizarea unui plan de identificare a principalelor 

riscuri și realizarea unui Rlan de management al riscului. 

d.Realizarea unui proceduri de asigurare a conducerii și 

asigurarea funcționalității instituției pentru toate situațiile. 

e.Realizarea unui plan de monitorizare a activităților  

educaționale: atât în ceea ce privește activitățile 

desfățurate la școală cât și online 

f.Realizarea unui plan de comunicare cu părinții, incusiv 

pentru a anunța că elevii nu pot frecventa cursurile  din 

diverse motive. 

g.Organizarea programului elevilor în raport cu normele 

DSP pentru a asigura: condiții de ajungere/plecare la/de 

la școală (mulți elevi fiind navetiști),  diminuarea 

numărului de elevi în pauze, pe holul instituției, pe baza 

sportivă, la toalete. 

 

Permanent 

 

 

 

Septembrie  

 

 

 

 

Septembrie  

 

Septembrie  

 

Septembrie  

 

Septembrie  

 

 

Septembrie  

 

 

Septembrie  

 

 

 

 

 

Administrator 

Conducerea școlii 

Serviciul 

Contabilitate 

 

Conducerea școlii 

Consiliul de 

administrație 

 

Conducerea școlii 

 

Conducerea școlii 

 

Conducerea școlii 

Responsabil formare 

profesională. CEAC 

 

 

Conducerea școlii, 

Diriginți, Comisia 

diriginților 

Conducerea școlii 

Comisia profesorilor 

diriginți 
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1. 

 

1.2. Asigurarea cu 

personal didactic şi 

nedidactic 

a.Identificarea catedrelor şi posturilor care se vacantează 

pe parcursul anului şcolar şi încadrarea cu personal 

didactic calificat in conditiile legii. 

b.Alegerea Consiliului de administratie pentru anul 2021-

2022. Alegerea reprezentantului elevilor. Alegerea 

secretarului CP si a secretarului CA 

c.Alegerea componentei Comisiei de Asigurare a Calității 

d.Alegerea componenței comisiilor de lucru 

e.Validarea calificativelor personalului didactic, didactic 

auxiliar pentru anul şcolar 2021– 2022 

f.numire deciziilor pentru proiectele Erasmus + și 

pregătire documentație ROSE 

g.Actualizarea fișelor posturilor tuturor angajatilor. 

h.Actualizarea deciziilor de utilizare și operare a bazelor 

de date REVISAL si SIIR si actualizarea lor  

j.Asigurarea instruirii personalului cu privire la normele 

de tehnica securitătii muncii si semnarea documentatiei în 

vigoare. 

j.Alegerea Consililului Elevilor 

Lunar 

 

 

Septembrie - 

Octombrie 

 

Septembrie  

Septembrie 

Septembrieî 

 

Septembrie 

/decembrie 

 

Septembrie 

Septembrie 

 

Septembrie 

 

Septembrie 

 

Conducerea şcolii 

 

 

Consiliul Profesoral 

 

 

Consiliul Profesoral 

Conducerea şcolii 

Cons. de 

administraţie 

Conducerea şcolii 

 

Cons. de 

administraţie 

Conducerea şcolii 

Secretariat 

Administrator 

 

Coordonatorul de 

programe și proiecte 

 

1.3 Activitatea de 

perfecţionare 

a.Alegerea responsabilului cu formarea continuă și 

numirea acestuia prin decizie. 

b.Actualizarea planului operațional vizând perfectionarea 

personalului didactic și a personalului nedidactic și in 

special identificând cursuri pentru învățarea digitală. 

c.Identificarea surselor de finanțare pentru asigurarea 

perfectionării personalului  - buget 

d.Consiliul de administraţie va evalua activitatea de 

perfecţionare desfăşurată la nivelul colectivelor de 

catedră şi al comisiilor metodice şi vor elabora strategii 

de ameliorare. 

e. Instruirea suplinitorilor pe probleme psiho-pedagogice, 

metodice şi de conţinut al specialităţii de către 

responsabilii de arie curriculară 

f. Implementarea unor proiecte in parteneriat cu CCD, 

Centrul de Asistență Psihopedagogica și alte ONG-uri 

locale  ce vizează:  eşecul si abandonul şcolar, situaţia 

elevilor cu părinţi in străinătate, absenteism, violenţă, 

Septembrie 

2021 

Octombrie 

 

Lunar 

 

 

Semestrial 

 

 

 

Lunar 

 

 

Octombrie  

 

 

 

Conducerea şcolii 

Director 

CEAC 

Comisia de perf.  

 

Conducerea şcolii 

Contabil Sef 

Responsabil comisia 

dirigintilor 

 

Consiliu de 

Administrație 

 

Responsabili 

comisii 

 Întreg personalul 

Resp. perf. 

Responsabil 
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consum de droguri și realizarea în acest sens a unor 

planuri de acțiune. 

g. identificarea de oportunuități de perfecționare  pentru 

membri  Comisiei de Calitate, Comisia Diriginţilor, 

Consiliu de Administrație, (CCD, universități, Aracip, 

Erasmus) 

h. Urmărirea respectării procedurilor privind strategia de 

implementare, evaluare și valorizare a rezultatelor și 

cunoștințelor obținute în urma implementării proiectelor 

de parteneriat internațional, sau a participării în proiecte 

de formare la nivel internațional sau național. 

i. Realizarea unei rețele de comunicare între elevii și 

cadrele didactice din școli europene partenere 

(eTwining, School Gateway, Erasmus+) 

j. Realizarea unor  proiecte  europene in parteneriat cu 

școli și ONG din UE, care să asigure transfer de inovare 

și observare de exemple de bune practici cu privire la 

abordări moderne, abordări transdisciplinare, intregrarea 

tehnologiei. Implicarea catedrelor de Fizică, Chimie, 

Limbă și Comunicare, Biologie, Matematică, Informatică 

k. Identificarea unor surse de finanțare și realizarea unor 

proiecte privind dotarea bazei materiale şi acreditarea 

unor noi specializări. 

 

 

Permanent  

 

 

 

Permenent 

 

 

 

 

Permenant  

 

 

Permanent  

 

 

 

Septembrie  

 

 

Permanent 

Comisie parteneriate 

externe 

Membri CA 

Responsabilii arii 

curriculare 

Responsabil formare 

Comisia de 

Parteneriate externe  

 

Buzera Marius 

Maria Cristian 

Conducere 

Fundatia Gh, 

Magheru 

 

Conducerea Școlii 

Administrator 

Comisie parteneriate 

externe 

Conducerea Școlii 

Resp. Arii 

Curriculare 

 

1.4. Şcolarizarea şi 

frecvenţa 

Diminuarea 

fenomenului de 

abandon şcolar 

a. Monitorizarea frecvenței elevilor la cursuri, și in 

special la cele online. 

b. menţinerea la cursuri a tuturor elevilor înscrişi la 

începutul anului şcolar şi diminuarea la maximum, până 

la eliminare a fenomenului de abandon şcolar. Atragerea 

în parteneriate a fundaţiilor şi asociaţiilor cu scop 

caritabil în vederea acordării de sprijin elevilor din medii 

economice şi sociale defavorizate – “elevi cu nevoi 

speciale”  - Constituirea unor comisii de prevenire a 

violentei si a absenteismului.Derularea de activități de 

voluntariat în cadrul SNAC, ”Dăruiești și câștigi”, ”Un 

zâmbet pentru tine”.  

c. Realizarea unor parteneriate cu agentii economici în 

vederea realizării stagiilor de practica dar si pentru 

asigurarea de burse private pentru elevii cu probleme 

Permanent 

 

Permanent 

conform 

legislaţiei în  

vigoare 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Profesori diriginți 

 

Cond. Şcolii 

Cons. cu activit. 

Extraşcolare 

Diriginţii 

Consilierul Scolar 

 

 

 

 

 

 

Cond. Şcolii 
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financiare si posibilitatea angajării  

d. conducerea şcolii va solicita sprijinul Asociației de 

Părinti  pentru soluţionarea unor cazuri problemă în 

vederea eliminării disfuncţionalităţilor atipice care apar la 

nivelul relaţiei şcoală – familie. 

e. dezvoltarea parteneriatului educaţional cu Poliția 

Locală, Politia Judeteană si alti factori de decizie cu 

atributii în acest sens în vederea prevenirii delincvenţei 

juvenile şi eficientizarea activităţii educative. 

f. analiza în consiliul de administraţie a frecvenţei şi a 

cazurilor de abandon şcolar 

f. Realizarea de activităţi de consiliere pentru elevii cu 

probleme şi monitorizare a cazurilor de violenţă 

g. Derularea unor activităti extracuriculare  care să 

implice elevii cu probleme de adaptare, sau ai căror 

parintii sunt plecati în străinatate: Nu sunt Singur, Un 

zâmbet penru tine, Cupa la Fotbal General Gh. Magheru 

h. Derularea cercului de teatru în parteneriat  cu Teatrul 

Dramatic Elvira Godeanu. Implicarea elevilor cu 

probleme de adaptare.Participarea la festivalul de teatru 

Constantin Staicovici Brășișteanu. 

i. Realizarea unor proiecte de colaborare cu școli din țări 

din UE, -pentru realizarea de activități – eTwining – 

Armonia Naturii 

j. Implicarea scolii în proiecte internationale pentru 

derularea de activitați (LET’S DO IT, Lider European; 

Patrula de reciclare, Euroscola, Global Campain for 

Education). Implicarea în acestea și a elevilor cu 

probleme de adaptare 

k.Implicarea elevilor cu probleme în cadrul cercului de 

informatică sau în colectivul de redactare a Revistei 

Cuget Liber 

l. Derularea actvităților proiectului Solidaritate, bucurie, 

speranță și participrea la concursul  Lider European 

m.I ntroducerea în fiecare proiect, inclusiv a celor 

Erasmus a unui prag minim de elevi cu risc de abandon 

de 30%. 

 

Lunar  

 

 

 

Permanet 

 

 

 

Trimestrial  

 

Permanent 

  

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent  

 

 

Sept.-

Decembrie.  

 

 

 

Permenenet 

 

 

 

 

Permanent 

 

Cond. Şcolii 

Cons. cu act. 

extraşcolare 

Diriginţii 

Cond. Şcolii 

Cons. cu act. Extraş 

Comisia de 

prevenire ab. 

Diriginţii 

 

Comisia Diriginţilor 

Consiliul Profesoral 

Consiliul Parintilor 

Conducerea şcolii 

Comisia de 

parteneriate externe 

Conducerea şcolii 

Comisia diriginţilor 

Consilier Școlar 

Diriginți, profesori 

resurse naturale 

Comisia de 

parteneriate externe 

 

Consilier Școlar 

Resp. Muncă 

Educativă 

 

 

Resp. Muncă 

Educativă 

 

Comisia de 

parteneriate externe 

 a.Actualizarea Planului Operational al PAS 2016-2021 Septembrie Director 
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1.5 Perfecţionarea 

managementului 

şcolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Păstrarea şi 

dezvoltarea bazei 

didactice şi 

materiale a unităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

privind managementul institutional si a PAS – decizie 

comisie 

b.Consiliul de administraţie va analiza gradul de realizare 

a sarcinilor  conform cu fişa postului de către fiecare 

responsabil de catedră/arie curriculara.. 

c. întocmirea graficului de asistenţe la ore pentru sem. I şi 

vizarea documentelor de proiectare a activit. La nivelul 

catedrelor şi comisiilor metodice. 

d. întocmirea graficului de activităţi pentru perioada 

vacanţei de iarnă şi stabilirea responsabilităţilor printr-o 

planificare judicioasă a concediilor de odihnă. 

e. Identificarea de parteneri la nivel național pentru 

participarea la cursuri de pregătire în domeniul  asigurării 

calităţii(Universități, Aracip, CCD) 

f.Partciparea la Seminarii, Simpozioane, Conferințe pe 

teme de Leadership educațional 

g. Realizarea unui grafic de control de urmărire a 

realizării activităţilor Comisiei de proiecte şi de evaluare 

a calităţii acestora. 

h.Numirea comisiilor de Control Managerial preventiv 

 

a. asigurarea funcționalității echipamentelor digitale 

folosite în învățarea online și a tuturor spaţiilor destinate 

procesului de învăţământ  

b. finalizarea tuturor activităţilor de procurare a 

manualelor şcolare şi distribuirea lor 

c. consiliul de administraţie va analiza gradul de 

deteriorare a bazei materiale şi va stabili măsuri 

corespunzătoare. Va fi analizat stadiul de realizare a 

programelor de auto-dotare elaborate la nivelul catedrelor 

şi al comisiilor metodice în vederea realizării integrale a 

acestora 

d. stabilirea necesarului de fonduri pentru anul financiar 

2021 şi a priorităţilor de cheltuire judicioasă a acestora 

e. păstrarea şi folosirea eficientă a softului educaţional 

existent. Analiza modului de implicare a cadrelor 

didactice în implementarea în lecţie a mijloacelor 

didactice moderne. 

/ianuarie  

Octombrie  

 

Octombrie 

 

 

septembrie 

 

 

Martie 2021 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

sept/oct. 2021 

 

 sept. 2021 

 

 

10.09.2021 

 

 

 

 

August. 2021 

 

 

 

 

Dec. 2021 

 

 

 

 

 

CEAC, CA 

Cond. Şcolii 

Secretariat 

 

Cond. Şcolii 

Resp. Com. 

Metodice 

Cond. Şcolii, Cons. 

Administraţie 

 

Comisie parteneriate 

externe  

Management 

Responsabili arii 

curriculare 

 

Cond. Şcolii,  

Cons. Administraţie 

Cons. Administraţie 

Conducerea școlii 

Administrator 

 

Administrator 

Serv. Contab şi cond 

şcolii 

Bibliotecar 

 

Cond. Şcolii 

 

Cond. Şcolii 

Contab. Şef 

Resp. Comisiilor 

metodice 

Informatician 
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f. se vor inventaria spaţiile nefolosite şi se vor face 

propuneri de exploatare eficientă a acestora.  

sept. 2021 

 

 

Cond. Şcolii 

Contab. Şef 

Administrator 

g. se vor amenaja clasele în aşa fel încât să se realizeze o 

personalizare a fiecăreia, folosind elementele specifice de 

mijloace tehnice PSI, pentru a nu înregistra efecte 

nedorite privind protecţia elevilor şi a întregului personal. 

h. se vor asigura echipamente privind SSM, materiale de 

propagandă, materiale igienico-sanitare. 

i. o mai bună relaţionare între personalul didactic auxiliar 

şi elevii şcolii 

j. Realizarea unor proiecte de parteneriat cu agenţi 

economici pentru activităţi de microproducţie, încheierea 

de convenții de practică pentru elevii, pentru desfășurarea 

unor vizite de luru 

k. iventarierea bazei materiale şi stabilirea unui grafic de 

reparaţii şi întreţinere. 

l. Realizarea de activitati de microproductie în parteneriat 

cu agenții economici. 

m. Semnarea cu agenții economici a parteneriatului de 

oferire a burselor private și de desfășurare a programului 

de angajare a proapeților absolvenți. 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

Octombrie  

 

 

Octombrie  

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 Comisia de  

Prot. Muncii 

Administrator 

 

Conducerea şcolii 

 

Conducerea şcolii 

Administrator 

 

Catedra tehnica 

 

Conducerea şcolii 

Administrator 

 

Catedra/Aria 

curriculara 

tehnologii 

Conducerea şcolii 

Consilier scolar 

Diriginti 

2 
Probleme de 

specialitate 

 

2.1 Realizarea 

componenţei 

conceptuale 

a.Cadrele didactice vor întocmi planificările 

calendaristice anuale şi semestriale având grijă să prevadă 

testări a competențelor posibil nestructurate din perioada 

învățării online a anului școlar trecut și măsuri de 

remediere. Planificarile vor integra elemente TIC și 

eLearning.  

Planificările calendaristice la disciplinele din CDL vor fi 

vizate şi de inspectorul de specialitate. 

 

b. profesorii debutanţi şi suplinitori precum şi celelalte 

cadre didactice vor întocmi proiecte de lecţii ce vor fi 

avizate de director.  

c. directorii vor urmări prin asistenţe la ore modul în care 

se realizează obiectivele operaţionale  propuse şi vor 

evalua gradul de realizare al acestora prin teste de 

 

Septembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Zilnic 

 

 

Conf. 

graficului 

 

Cond. Şcolii 

Resp. Comisiilor 

metodice 

CEAC 

 

 

 

Cond. Şcolii 

Resp. Comisiilor 

metodice 

 

 

Cond. Şcolii 

Resp. Comisiilor 
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evaluare aplicate la sfârşitul lecţiilor. Responsabilii de 

catedră vor însoţi directorii cel puţin o dată la fiecare 

membru al catedrei. In acelasi mod procedeaza si membri 

Comisiei de Calitate. 

d.Fiecare responsabil de arie curriculară va întocmi un 

plan managerial si un plan de activităti în care va integra 

toate cadrele didactice. 

e.șefii de compartiment/comisie metodică vor realiza 

planuri manageriale pentru anul în curs. 

 

 

 

Conf. 

graficului 

 

 

Octombrie  

metodice 

 

 

 

Resp. Comisiilor 

metodice 

 

Resp. 

Compartimente 

 

2.2 Orientarea 

activităţilor şcolare 

în vederea realizării 

performanţelor 

şcolare 

a. se vor organiza activităţi suplimentare de pregătire şi 

dirijare a studiului pentru elevii din clasele terminale în 

vederea promovării examenului de bacalaureat atat în 

format face to face cât și online. 

b. consiliul  de administraţie va analiza rezultatele 

obţinute la examenele naţionale şi se vor stabili direcţiile 

de acţiune ce se impun pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare. 

c. sustinerea unei evaluari inițiale la toate disciplinele 

unde este cazul pentru adaptarea la nevoile reale ale 

elevilor 

d. se vor prelucra la orele de dirigenţie şi la şedinţele cu 

părinţii, regulamentele de organizare şi desfăşurare a 

examenului de bacalaureat şi a concursurilor scolare. 

e. stabilirea unui grafic de pregătire pentru elevii ce 

participă la concursurile şi olimpiadele şcolare 

f. realizarea unui grafic de pregatire pentru elevii din 

clasele terminale ce participă la exemenele de absolvire 

g. organizarea unei simulari a examenului de bacalaureat 

h. Asigurarea participării elevilor la programe de 

pregătire prin programul ERASMUS+  

i. realizarea unor activităţi de orientare şcolară prin vizite 

la agenţi economici şi la Universităţi partenere  

 

Săptămânal 

 

 

 

Octombrie 

 

 

 

Septembrie 

 

Octombrie 

 

 

Octombrie  

 

Noiembrie  

 

Aprilie 2022 

Ianuarie – 

iunie 2022 

Martie 2022 

 

Cond. Şcolii 

Resp. Comisiilor 

metodice 

 

 

Cond. Şcolii, CA 

 

 

Cond. Şcolii 

Profesorii  

Cond. Şcolii 

Resp. Comisiilor 

metodice, CEAC 

 

Cond. Şcolii 

Resp. Comisiilor 

metodice 

Comisia Tehnica 

Catedra de stiinte 

Resp. Comisie 

Tehnologică 

Consilier orintare 

școlară, Conducerea 

școlii 

3 
Munca 

educativă 

3.1.Integrarea 

socială a elevilor şi 

preintâmpinarea 

săvârşirii unor acte 

antisociale – 

a. comisia diriginţilor va elabora programe manageriale 

anuale şi semestriale cu acţiuni concrete, realizabile 

inclusiv in ONLINE. 

b. cu ocazia sărbătorilor aniversare, internaționale, 

naţionale şi locale din cele două semestre se vor organiza 

Octombrie  

 

 

Conf. Grafic 

act. Educ. 

Comisia dirigintilor 

Coordonator 

programe 

extrascolare 

Coordonator 
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pregătirea tinerilor 

absolvenţi pentru 

dezvoltarea carierei 

activităţi specifice, inclusiv folosind platforme de 

eLerning, sau alte aplicații digitale, dacă este cazul. 

c. profesorii diriginţi împreună cu biblioteca şcolii, cu 

conducerea şcolii, vor organiza şi desfăşura activităţi 

colective de petrecere a timpului liber în mod plăcut. Se 

vor organiza simpozioane, seri de poezie şi dans, 

prezentări de carte, etc. 

d. Participarea la Concursul Euroscola 

e. Derularea proiectului - Lider European 

f. se va asigura funcţionalitatea relaţiei de parteneriat 

şcoală-familie-comunitate locală şi scoală-poliţie-justiţie, 

în vederea prevenirii unor acte antisociale şi asigurarea 

unui climat normal în care elevul să trăiască şi să înveţe. 

g. Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în cadrul 

opționalului de teatru, la redactarea revistei Cuget Liber, 

în activitățile cercurilor științifice din școală. – inclusiv 

ROSE 

g. Constituirea unui număr suficient de mare de 

formațiuni sportive la nivelul școlii 

i. Organizarea de excursii de studiu și de recrere în timpul 

programului SCOALA ALTFEL. 

 

 

 

Lunar 

 

 

 

 

Septembrie - 

decembrie 

 

Septembrie - 

decembrie 

 

Permanent 

 

 

 

Octombrie 

 

 

Mai 2022 

 

programe 

Informatician 

Coordonator 

programe 

 

 

Coordonator 

programe 

extrascolare 

 

Coordonator 

programe 

extrascolare 

 

Responsabil comisia 

diriginților 

 

 

 

Comisia limbă și 

comunicare 

 

4 
Integrarea 

europeană 

 

4.1 Creşterea 

calităţii educaţiei 

a.întărirea dimensiunii europene a educației prin 

încurajarea participării profesorilor la cursurile de 

formare continuă oferite de UE şi Consiliul Europei, 

inclusiv in mediul ONLINE. 

b. încurajarea cadrelor cadrelor didactice pentru 

participarea in proiecte europene. 

c. îmbogăţirea experienţei profesionale şi diseminarea 

exemplelor de bună practică în parteneriate 

internaţionale. Organizarea unui Cerc Metodic pentru 

profesorii din cadrul ariei curriculare Tehnologii. 

d.Revizuirea strategiei de dezvoltare internaționala, a 

procedurilor de selecție și monitorizare a proiectelor din 

fonduri Europene, 

e. Realizarea unui grafic de analiză a stadiului de 

implementare a proiectelor câştigate, a modului de 

desfăşurare a acestora, precum şi a modului de 

 

Permanent  

 

Permennet 

 

 

Mai  

 

 

 

Octombrie  

 

 

Ianuarie 2021 

 

 

 

Cond. Şcolii 

Comisia de proiecte 

Cond. Şcolii 

Comisia de proiecte 

 

Cond. Şcolii 

Participantii la 

perfectionări 

 

Cond. Şcolii 

Comisia de proiecte 

 

Cond. Şcolii 

Comisia de proiecte 
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diseminare a exemplelor de bună practică. 

f. Evaluarea modului de implementare a noilor CDL – uri 

la nivelul instituției și la nivelul celorlalți parteneri 

g. Aplicarea într-un proiect european de tip Erasmus KA1 

VET care să valorifice CDL realizate anterior, să vizeze 

elevi din medii defavorizate și elevi de la învățământul 

profesional. 

h.Implicarea în organizarea de simpozionale și concursuri 

cu carcater internețional (Math Experience, Zilele 

Francofoniei, ENEC*, Analise,Universul Științelor etc) 

inclusiv in ONLINE. 

 

Februarie  

 

Ianuarie-

februarie 2022 

 

 

Permanent 

Resp. Arii 

curriculare 

 

Resp. Arii 

curriculare 

Comisia de proiecte 

Resp. Arii 

curriculare 

Conducerea școlii 

 

5 

Evaluarea, 

îndrumarea şi 

controlul 

5.1 Asigurarea 

obiectivităţii în 

evaluare 

Programarea 

activităţii de 

îndrumare şi 

control 

a. Itemii de evaluare a cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor elevilor se vor stabili în conformitate cu 

programele şcolare si SPP în vigoare, cu obiectivele 

specifice fiecărui capitol, văzând performanţele 

minimale, medii şi maximale si pentru aplicare se au in 

vedere aplicatii precum Google Form, Plickers, 

Mentimeter. Socrative, Kahoot. 

b. Întocmirea graficelor de acţiuni de îndrumare şi control 

la toate nivelurile. 

d. Întocmirea echipelor de proiect pentru realizarea unor 

proiecte pe baza de finantari europene in raport cu 

analizele SWOT si PESTE 

e. Realizarea unei echipe de control a modului de 

implementare si de evaluare a proiectelor realizate, a 

modului de implementare si de diseminare a rezultatelor 

obtinute conform procedurii de monitorizare a proiectelor 

cu finantare europeană: Erasmus + 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Octombrie  

 

Octombrie  

 

 

 

Decembrie  

Cond. Şcolii 

Resp. De 

catedră/com. 

metodică 

Comisia de calitate 

Cond. Şcolii 

 

Consiliu Profesoral 

 

 

Cond. Şcolii 

CEAC 

 

Comisia de 

parteneriate externe 

6 
Activitatea de 

parteneriat 

6.1 Cunoașterea 

rolului partenerilor 

educaţionali în 

pregătirea elevilor în 

scopul unor inserţii 

profesionale mai 

bune 

a. Intensificarea relaţiilor de parteneriat cu agenţii 

economici în vederea colaborării în domeniul pregătirii 

practice a elevilor, a susținerii acestora prin acordarea de 

burse private. 

c. Se va întări legătura cu familia – partener activ în 

educarea şi formarea elevului  

d. Se vor organiza acţiuni de parteneriat educaţional cu: 

           - Teatrul „Elvira Godeanu”, Agentia de mediu 

           - ANT Gorj, Muzeul judetean Gorj, AJOFM, 

Camera de Comerț, ONG-uri 

Septembrie 

 

 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Catedra de cultură 

tehnică 

 

 

Consilier educativ 

 

 

Cons. act. 

Extraşcolare 

Conducere 
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e. Continuarea parteneriatelor prin eTwining cu elevi de 

la şcoli din UE 

f. Depunerea unor proiecte de parteneriat prin programul 

Erasmus+ KA2 care să vizeze creșterea cooperării cu 

instituții școlare în domeniul asigurării de competențe 

cheie în Matematică, Științe, Informatică și care să 

valorifice Tehnologia. 

g.Depunerea de proiecte la nivelul Fundației Cultural 

Știintifice Ghe Magheru care să promoveze dialogul 

intercultural, valorile europene. 

h. Dezvoltarea de parteneriate locale și regionale cu 

agenți economici care să valorice experiențe europene 

din Erasmus VET. 

Permanent  

 

Februarie 

2022 

 

 

 

Februarie 

2022 

 

Permenent 

Comisie 

Parteneriate externe 

 

Conducerea şcolii 

Resp. Arii 

curriculare 

 

Conducerea şcolii 

Resp. Muncă 

Educativă 

Conducerea  

școlii 

 

7 

- Formare 

profesională 

continuă 

- Extinderea şi 

organizarea 

formării continue 

la nivelul 

standardelor de 

performanţă 

- Cultivarea de 

competenţe 

psiho-relaţionale 

cu elevii, cadrele 

didactice, părinţii 

7.1 Asigurarea procesului de formare continuă prin activităţile metodico-

ştinţifice realizate la nivelul şcolii – in special axate pe folosirea tehnologiei si a 

platformelor eLearning. 

Conform 

graficului 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

7.2 Organizarea şi monitorizarea activităţilor realizate la nivelul cercurilor 

pedagogice pe discipline 

Permanent Responsabilii 

comisiilor metodice 

7.3 Intensificarea acţiunilor de mediatizare în rândul elevilor , a rolului şi 

implicaţiilor psihologice a consilierii 

Oct.-nov. 

2021 

Cadrele didactice 

7.4 Dimensionarea informaţiilor legate de calitatea acţiunii educaţionale în 

cadrul comisiilor metodice, inclusiv in timpul stării de alertă și carantină 

 

Permanent 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

7.5. Redactarea a 3 proiecte de Parteneriat Școlar care să vizeze identificarea de 

abordări moderne bazate pe transdisciplibaritate, tehnologia mobilă, internet, 

aplicații software, soluții Elerning. 

Ianuarie – 

Feb.2022 

Responsabil 

proiecte  

Resp. Arii 

Curriculare 

 

 

8 

 

 

- Integrare 

europeană şi 

cooperare 

internaţională 

8.1. Finalizarea proiectelor finanțete prin programul Erasmus +, realizarea 

raportărilor finale, conferințe de diseminare, evaluare impact. 

Octombrie 

2021/Iunie 

2022 

Resp proiecte 

8.1 Aplicarea rezultatelor și produselor obținute din proiectele europene la 

nivelul instituției, la nivelul partenerilor prin organizarea de lecții 

demonstrative, promovarea în cadrul cercurilor metodice, a sedințelor cu 

părinții, agenți economici, factori de răspundere din Comunitate, informări în 

cadrul sedințelor cu Inspectorului cu munca educativă. 

Permanent Conducerea şcolii 

8.2 Realizarea de parteneriate între şcoala noastră şi şcoli din U.E, în vederea 

realizării de rețele de parteneriat.- pentru schimb de bune practici și noi 

parteneriate școlare. 

Permanent Conducerea şcolii 

Echipa de proiect 

8.3. Realizarea de parteneriate prin platforma eTwining și activitați în cadrul Permanent Conducerea şcolii 
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proiectului Europa, Casa noastră/Lider European, Euroscola inclusiv prin 

activități eLearning. 

Implicarea unui număr cât mai mare de elevi proveniți din medii defavorizate, 

atât în mobilități cît și în activitățile de pregătire a proiectelor și a produselor 

rezultate din acestea. 

Aplicarea pentru Concursul Național - Școală Europeană 

 

 

 

 

Aprilie  2022 

Echipa de proiect 

 

 

Comisia de 

Parteneriate Externe 

8.4. Realizarea de parteneriate cu ECDL, Cisco Academy, în scopul oferii de 

suport eLearning, perfecționare cadre didactice, pregătire elevi pentru 

olimpiade, concursuri școlare, competențe digitale, inclusiv pentru activitati din 

timpul școlii ONLINE. 

Depunerea documentației pentru organizarea Concursului Regional CreaTIC și 

derularea lui în cadrul proiectului cu liceul scloven. Participarea la concursurile 

Dual PC,  English practice and computers – unde suntem și parteneri. 

Permanent Conducerea şcolii 

Catedra de 

informatică 

8.5. Realizarea în parteneriat cu licee partenere din UE pentru realizarea unor 

manifestari stiintifice: CreaTIC, Simpzion International Cultura si Civilizatie 

Europeana in dimensiune digitala, etc. 

Noiembrie 

2021 

Conducerea şcolii 

 

 

 

 

ing. Buzera Marius  

          


