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I. ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ
I.1. SCURT ISTORIC

Grupul Şcolar Energetic a fost înfiinţat în anul 1965, ca un continuator al Şcolii Medii
Tehnice Energetice, sub titulatura de Grup Şcolar Energetic, printr-o Hotărâre de Guvern, cu
nivel de pregătire profesională - profil electric; meseria electrician.
În anul 1996 prin HCM nr. 3060/1966 se hotărăşte înfiinţarea Liceului Industrial
Energetic, ce îşi va desfăşura activitatea în acelaşi spaţiu dar independent de Grupul Şcolar
Energetic. Prin Ordinul 243/1967 se hotărăşte comasarea celor doua unităţi şcolare sub
titulatura de Grup Şcolar Energetic.
Profilul energetic (profil stabilit iniţial) a fost menţinut de la înfiinţare până în prezent.
Grupul Şcolar Energetic Iaşi a pregătit prin cursuri liceale, şcoala profesională, şcoala de
maiştri, forţa de muncă pentru sectorul energetic şi pentru alte societăţi.
Necesitatea pregătirii forţei de muncă pentru cele două centrale termoelectrice existente
în zona (CET I - Iaşi şi CET II - Holboca ) au creat premiza pregătirii în specialitatea
termoenergetică alături de electroenergetică.
Ca urmare a evoluţiei tehnicii şi introducerii pe scara largă a informatizării (cuprinderea
dispecerului IRE şi a camerelor de comanda CET în programe de modernizare) s-a ivit
oportunitatea înfiinţării unei clase cu profil informatic permiţând astfel absolvenţilor noştri o
integrare sociala rapida în producţie.
La solicitarea S.C. Electrica S.A. Iaşi s-a organizat un curs de calificare pentru o grupă
de 20 de cursanţi - specialitatea sudori, ce trebuiau disponibilizări, obţinând astfel şi alte
calificări.
În zona Moldovei, Grupul Şcolar Energetic, a fost singura unitate şcolară care pregătea
forţa de muncă în domeniul energetic.
Începând cu 1 septembrie 2000 Grupul Şcolar Energetic şi-a schimbat denumirea în
Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida".
În prezent pregătirea elevilor se realizează prin: Liceu tehnologic (zi, seral), școală
profesională și școală de maiştri.
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Grup ţinţă:
 Elevi
 Persoane cu studii incomplete
 Cadre didactice
 Personal didactic auxiliar şi nedidactic
I.2. ROLUL ŞI ATRIBUȚIILE COLEGIULUI TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” IAŞI
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi, proiectează, fundamentează şi aplică politica
educațională a Ministerului privind învățământul preuniversitar.
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi are atribuții de coordonare, monitorizare şi
evaluare a activităților din unitatea şcolară, în vederea asigurării educației de calitate pentru
copii, tineri şi adulți.
Instituția noastră își concentrează activitatea prioritar în domeniul calității procesului
educațional, precum şi în domeniul gestiunii şi administrării eficiente şi efective a resurselor
umane şi materiale. Dezvoltarea profesională continuă, inițiativa, eficiența, lucrul în echipă,
comunicarea şi creativitatea sunt caracteristicile definitorii ale activității personalului
Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași
Dintre atribuțiile specifice menționăm:


analizează și dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educației și raportul
general privind starea și calitatea învațământului din unitatea școlară;



dezbate, avizează și propune Consiliului de administrație, spre aprobare, planul de
acțiune al școlii - PAS;



dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de
activitate precum și eventuale completări sau modificări ale acestora ;



alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrație și actualizează, daca
este cazul, componenta acestuia;



aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de
învățământ;
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validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare
învațător/diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de amânări,
diferențe și corigențe;



numește comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârșite de
personalul salariat al unității de învățământ, conform legislației în vigoare;



stabilește sancțiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform
prevederilor legale în vigoare;



decide asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;



decide asupra acordării recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității
de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;

validează notele la purtare mai

mici de 7;


validează oferta de discipline opționale pentru anul școlar în curs;



avizează proiectul planului de școlarizare;



formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practică și de
predare, care solicită acordarea salariului de merit, a gradației de merit sau a altor
distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității
desfașurate de acesta;



dezbate și avizează Regulamentul intern al unității de învățământ, în ședința la care
participă cel puțin 2/3 din personalul salariat al unității de învățământ;



dezbate, la solicitarea MEN, a ISJ sau din proprie inițiativă, proiecte de legi sau de acte
normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă și transmite propuneri de
modificare sau de completare;



dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din
unitatea de învățământ.
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Ţinte ale marketing-ului instituției:
•

Realizarea a cât mai multe proiecte şi programe educaționale, în colaborare cu actori şi
beneficiari ai educației: autorități şi instituții din comunitatea locală, O.N.G.-uri,
universități;

•

Eficientizarea învățământului prin optimizarea şi gestionarea adecvată a costurilor per
elev;

•

Adecvarea ofertei şi serviciilor educaționale la cerințele pieței şi la nevoile reale ale
comunității;

•

Promovarea imaginii instituției prin mediatizare, publicații, studii, analize, relațiile cu
publicul etc.

•

Realizarea de venituri extrabugetare pentru finanțarea proiectelor proprii.

I.3. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A COLEGIULUI TEHNIC „DIMITRIE
LEONIDA” IAŞI
Viziunea Colegiului Tehnic „D. Leonida“ Iaşi asupra sistemului de învăţământ
valorifică tradiţiile şcolii ieşene, dar presupune, mai ales, o deschidere spre modele europene
viabile, asigurându-se astfel convergenţa sistemelor şi recunoaşterea calificărilor si
competentelor dobândite de absolvenţii noştri. Accentul în educaţie se deplasează tot mai
mult spre dimensiunea aplicativă, creativă, practică a cunoştinţelor dobândite, spre
calitate şi eficienţă. Şcoala se doreşte un garant al calităţii procesului de învăţământ, având
un rol important în reglarea sistemului educaţional şi în asigurarea relaţionării unităţii de
învăţământ cu celelalte instituţii deconcentrate ale statului, cu autorităţile judeţene şi zonale,
cu întreaga comunitate.
Strategia Colegiului Tehnic „D. Leonida“ Iaşi consideră esenţială valorizarea
resurselor umane, a competenţei cadrelor didactice şi a disponibilităţilor
intelectuale şi afective ale elevilor, în aceeaşi măsură, rămâne semnificativă dezvoltarea
comunicării la nivelul mediului local, prin relaţionarea actorilor implicaţi în procesul de
educaţie, prin implicarea constantă a comunităţii în rezolvarea eficientă a problemelor
şcolii.

9

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
Misiunea Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi
Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” este o instituţie de învăţământ public care
promovează o educaţie de calitate, fundamentată pe principiile didacticii moderne şi exprimată
prin:


O pregătire de excepţie în specialitate



Integrare dinamică pe piaţa muncii



Formare complexă a caracterului



Stimulare permanentă a creativităţii pentru tineri, proveniţi din toate mediile
sociale, cu scopul de a forma personalităţi capabile să se adapteze la societatea
modernă, bazată pe cunoaştere.

Valori şi principii
Pentru realizarea acestei misiuni Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi îşi
fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale:
 Adevărul
Toată activitatea desfăşurată de către angajații Colegiului Tehnic “Dimitrie
Leonida” va urmări adevărul şi se va baza pe evidențe şi fapte verificate.
 Competența profesională
Personalul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi, angajat pe diferite
poziții, trebuie să dovedească prin CV şi prin activitatea desfaşurată cunoaşterea
domeniului respectiv, deschiderea către învățare şi perfecționare continuă,
asigurarea calității şi urmărirea excelenței.
 Demnitatea
Personalul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi va trata cu respect şi
considerație toți purtătorii de interese din educație: cadre didactice, elevi,
părinți, reprezentanți ai comunității locale.
 Responsabilitatea
Fiecare persoană din echipa Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” trebuie să‐şi
asume responsabilitatea pentru succes şi eşec, pentru faptele, cuvintele şi
atitudinile manifestate şi să accepte cu demnitate consecințele.
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 Integritatea
În toate activitățile derulate, personalul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”
trebuie să dovedească cinste şi corectitudine şi să ofere exemple demne de urmat
de cei din jur.
 Îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite
Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi va urmări îmbunătățirea continuă a serviciilor
oferite prin:


evaluarea continuă a activității profesorilor şi a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, pentru asigurarea profesionalismului, a calității şi a integrității;



consultarea tuturor actorilor implicați în procesul de educație (cadre didactice,
elevi, părinți, comunitatea locală) cu privire la toate demersurile care au în vedere
creşterea calității serviciilor educaționale;



comunicarea eficientă şi sistematică cu reprezentanții elevilor, părinților şi
comunităților locale în vederea obținerii informațiilor relevante ce au legătură cu
serviciile educaționale oferite de instituțiile şcolare;



realizarea de rapoarte semestriale şi informarea ISJ-ului cu privire la activitatea
Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi;



realizarea de parteneriate şi colaborări cu instituții similare din țară şi din Europa, cu
instituții non-guvernamentale, cu reprezentanți ai autorităților naționale, regionale şi
locale;



compararea continuă a rezultatelor activității Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”
Iaşi cu rezultatele altor instituții similare din țară şi din Europa



implicarea personalului Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iaşi în programe de
formare continuă, în proiecte europene şi în cercetare
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Parteneri educaţionali
În activitatea sa Colegiul Tehnic „D. Leonida“ cooperează cu următorii parteneri
educaţionali:




































Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Iaşi
Direcţia pentru Sănătate Publică Iaşi
Asociația „Tineretul Ortodox Român” (ATOR), Iași
Inspectoratul Școlar al Județului Iași
Grupul Școlar „Vasile Pavelcu”, Iași
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Petroșani
Centrul de plasament „Ion Holban”, Iași
Colegiul Tehnic de Transporturi
Asociația Kasta Morrely Iași
Secția a V –a de Poliție
Universitatea „Petre Andrei” Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asociația EURODEMOS
Asachi”, Iaşi
Asociația Mai Bine
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Liceul „Miron Costin”, Iași
AIESEC
Asociația „Tineretul Ortodox Român” (ATOR), Iași
Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară Filiala Iași
AIESEC
Fundația „Alături de voi” România
Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului
Inspectoratul de Poliție Județean Iași
Muzeal Național Moldova Iași
Asociaţia Alewijmse Training Center România, Skillech SRL, BV Olanda
Primăria Municipiului Iași
Organizaţia Salvaţi Copiii filiala Iaşi
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Palatul copiilor Iași
Asociația Filantropică Trup și Suflet Iași
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Iași
Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași
Poliția locală Iași
Muzeul Literaturii Române
Institutul Francez Iași
British Council Iași
Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Iași
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Ritualuri şi ceremonii
Cultura organizațională conturată în instituția Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”
Iaşi reprezintă un ansamblu specific de valori, credințe şi semnificații împărtăşite de către
întregul colectiv.
Astfel, de‐a lungul timpului s‐au constituit, în diferite momente ale anului, ritualuri şi
ceremonii specifice, care reflectă capacitatea acestei instituții de a fi cu adevărat o „instanță de
spiritualitate”.
Cele mai semnificative dintre acestea sunt:
 deschiderea oficială a anului şcolar
 ziua mondială a Educației (5 octombrie)
 zilele Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” (luna octombrie)
 Lansarea revistelor: caietele ştiinţifice ale Colegiului Tehnic “D. Leonida” Iaşi,
revista Electras
 Simpozionul naţional „Dimitrie Leonida”
 Târgul Ofertelor Educaționale (luna mai)
 Festivitatea de premiere a elevilor (luna iunie)
 premierea elevilor olimpici
 premiul „Dimitrie Leonida”
 premiul pentru şeful de promoţie
 Curs festiv al absolvenţilor claselor a XII-a
 sărbători, întâlniri informale pentru consolidarea echipei (excursii, aniversări,
sărbătorirea unor momente cu o semnificație religioasă)
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II. DIAGNOZĂ INSTITUȚIONALĂ
II.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
Mediul extern are în vedere următorii factori: legislativi, economici, socio-culturali,
demografici şi factorii contextuali ai organizației educaționale, care exercită o influență
importantă asupra sistemului de învățământ.
1. Factorii legislativi
Legea Educației Naționale aduce schimbări majore pe următoarele componente ale
sistemului educațional preuniversitar:
•

Structura învățământului preuniversitar

•

Curriculum-ul național

•

Examenele naționale

•

Consiliile de administrație din şcoală

•

Finanțarea învățământului

•

Statutul cadrelor didactice

•

Relația şcoală-familie/comunitate

Legislația secundară urmează, la rândul ei, să aducă normalitatea așteptată în sistemul de
învățământ preuniversitar prin apariția și aplicarea tuturor actelor normative subsecvente
Legii 1/2011.

2. Factorii economici
Întreaga activitate economică a județului Iaşi este determinată de o serie de factori naturali
şi antropici. Factorii naturali sunt reprezentați de poziția geografică, relief, resurse naturale,
caracteristici climatice, potențial hidrografic şi biopedologic. Factorii antropici sunt
reprezentați atât de caracteristicile demografice, cât şi de cele social-economice.
Începând cu anul 2011 economia ieşeană a resimțit o nedorită involuție, ritmurile şi
consecințele declinului economic şi efectele disponibilizărilor regăsindu-se în:


domeniul producției materiale



domeniul serviciilor productive



dinamica veniturilor populației



indicatorii calității vieții



starea de sănătate şi de morbiditate ale acesteia (sănătate publică).
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Contextul economic al județului Iaşi determină următoarele implicații pentru
învățământul preuniversitar:
•

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei și proporțional cu
nevoile pieței muncii, ponderea crescută a serviciilor, diversitatea activităților
industriale, importanța construcțiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.

•

Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competențe
adecvate şi o mobilitate ocupațională sporită (inclusiv intersectorială) a forței de
muncă.

Se desprind două direcții de acțiune la nivelul instituției:
•

Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională;

•

Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (C.D.L.), diversificarea acestora în acord
cu necesitățile și nevoile beneficiarilor și cerințele pieței muncii.

3. Factorii socio-demografici şi culturali
Principalul punct de atracție al județului îl constituie municipiul Iaşi, cel mai vechi
centru universitar al țării şi al treilea ca mărime, după Bucureşti şi Cluj, devenit după aderarea
României la Uniunea Europeană şi cel mai mare oraş situat la frontiera estică a acesteia, cu o
populație stabilă de 290.422 de locuitori în 2011 și 357192 la 1 ianuarie 2015 pe locul doi la
nivel național, după capitală.
Dimensiunea educativă este dată de cele cinci mari universități publice, mai multe
universități private şi cea mai largă rețea şcolară ca număr de elevi, profesori şi unități şcolare
dintre toate județele (a doua la nivel național după Bucureşti). Nu doar mărimea, vechimea şi
diversitatea, ci şi calitatea constituie atuurile învățământului ieşean.
Datorită acestor premise, județul Iaşi este unul dintre cele mai populate județe ale țării
chiar dacă are o suprafață medie la nivel național.
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Majoritatea absolută a populației județului Iaşi este formată din români (98%), iar
naționalitățile conlocuitoare (rromi, ruşi-lipoveni, evrei, maghiari) dețin un procent mic şi sunt
grupate în general în oraşe. Din
punctul de vedere al religiei,
locuitorii
majoritate

județului
creştini

sunt

în

ortodocşi

(93,3%), romano-catolici (5%), iar
celelalte culte ocupă doar 1,7%.
Iaşul se înscrie în arealul din
estul României, caracterizat prin
menținerea unor valori mai ridicate
ale bilanțului natural decât media
națională. Grație acestei particularități, dinamica populației s-a păstrat pe un trend ascendent
pentru întreaga perioadă postbelică.
În anul 2017 rata șomajului înregistrat în județul Iași a urmat un trend descendent de la
4,64% în luna ianuarie până la 4,33% în luna septembrie.
Oraşul Iaşi, capitala Moldovei şi legendara “urbe a celor 7 coline”, este situat pe râul
Bahlui, un afluent al Jijiei, fiind reşedința județului. Pe dealul Copoului se află cea mai veche
universitate din România, Universitatea „Al. I. Cuza”, întemeiată în 1860 prin decret de către
principele Alexandru Ioan Cuza, continuatoare a vechii Academii Mihăilene.

4. Factorii contextuali
Contextul în care se desfăşoară procesul educațional suportă şi el numeroase
transformări, ce se aliniază schimbărilor din celelalte domenii: economic, etnic, juridic, social.
De aceea se impune o regândire a sistemului educațional atât la nivelul unității, cât şi la nivel
individual, astfel încât să asistăm la o creştere a flexibilității şi capacității de răspuns a şcolii la
noile provocări oferite de mediul intern şi extern. Un element demn de remarcat în perspectivă
îl constituie considerarea din ce în ce mai mult a rolului pe care îl are beneficiarul serviciilor
oferite: copiii şi părinții.
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II.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
Școala îşi concentrează activitatea prioritar în domeniul calității procesului
educațional, precum şi în domeniul gestiunii şi administrării eficiente şi efective a resurselor
umane şi materiale.
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi dispune în prezent de două corpuri de clădire
cu 25 săli de clasă, laboratoare de: fizică, chimie, biologie, cabinete de: matematică, geografie,
istorie, socio-economice, laboratoare informatică, un corp cu ateliere și laboratoare de
specialitate, sală și teren de sport, teren de tenis.
Şcoala asigura pentru elevi servicii medicale, oferă consiliere psihopedagogică prin
cabinet specializat, securitate şi siguranţă printr-un sistem video.
Pe lângă curriculumul obligatoriu, şcoala oferă elevilor şi părinţilor acestora o paletă
largă de discipline opţionale stabilite prin curriculum la decizia locală CDL.
Dezvoltarea profesională continuă, iniţiativa, eficienţa, lucrul în echipă, comunicarea
şi creativitatea sunt caracteristicile definitorii ale activităţii echipei manageriale şi ale corpului
profesoral.
Ţinte ale marketing-ului educațional:


Realizarea a cât mai multe proiecte şi programe educaționale, în colaborare cu actori
şi beneficiari ai educației: autorități şi instituții din comunitatea locală, O.N.G.-uri,
universități;



Eficientizarea învățământului prin optimizarea şi gestionarea adecvată a costurilor per
elev;



Adecvarea ofertelor şi a serviciilor educaționale la cerințele pieței şi la nevoile reale
ale comunității;



Promovarea imaginii instituției prin mediatizare, publicații, studii, analize, relațiile cu
publicul etc.



Realizarea de venituri extrabugetare pentru finanțarea proiectelor proprii
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Comunicarea internă:
Grupuri țintă: profesorii, şefii de compartimente, personalul nedidactic;
Forme de comunicare:


Comunicare formală:

 comunicare verbală: întâlniri de lucru în plen, pe compartimente, comisii, consilii,
ateliere de lucru ş.a.;
 comunicare scrisă/virtuală: informări, decizii, fişa postului, note de serviciu;
 consultanța: individual, pe echipe;


Comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferințe, lansări de reviste, mese
rotunde, schimburi de experiență

Informații cantitative
 Resurse umane
La nivelul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”Iaşi,

dinamica

personalului

angajat în

învățământul preuniversitar este:

Nr.

Personal

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1. Personal didactic

55

45

43

41

2. Personal didactic

16

15

13

13

20

17

18

18

85,82

74,47

73.79

76,48

crt.

auxiliar
3. Personal
nedidactic
4. Număr posturi

18

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
 Populația școlară:
În anul şcolar 2016-2017 și 2017‐2018 situația populației şcolare (învățământ de zi,
școala profesională, seral şi şcoală de maiştri) se prezintă astfel:
NIVELUL DE

2016-2017

2017-2018

ÎNVĂŢĂMÂNT

CLASE/ELEVI

CLASE/ELEVI

LICEU

11/237

10/264

LICEU SERAL

8/214

8/198

ȘCOALA PROFESIONALĂ

5/136

6/158

ȘCOALĂ MAIŞTRI

2/53

2/45

TOTAL

26/640

26/665

 Resurse materiale
Colegiul Tehnic ” Dimitrie Leonida” dispune de:
 25 săli de clasă;
 10 cabinete (biologie, matematică, geografie, istorie, socio-umane, limbi străine, HTS,
mecanică)
 12 laboratoare (fizică, chimie; informatică, AMC, PRAM, instalatii, mașini,
electronică)
 6 ateliere (2 mecanică, 3electro, 1 masini unelte);
 sală de sport şi două terenuri de sport;
 centru de practică;
 2 centre de documentare
 La nivelul învăţământului obligatoriu există manuale pentru toţi elevii înscrişi;
 Biblioteca dispune de materiale didactice auxiliare pentru elevii din învăţământul
obligatoriu şi postobligatoriu;
 Laboratoarele de: fizică, chimie și cabinetele de biologie, geografie, socio-umane, limbi
străine sunt dotate cu materiale necesare specifice;
 Laboratoarele de specialitate dispun de bază materială ce permite formarea intițială;
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 Atelierele sunt dotate cu materiale şi SDV-uri cu un grad mare de uzură;
 La toate catedrele există resurse didactice (fişe de evaluare iniţială şi finală, fişe de
lucru, culegeri de probleme, auxiliare curriculare);
 reţele de calculatoare conectate la internet;
 Şcoala dispune de copiatoare, imprimante, televizoare, combine audio-video, staţie
radioamplificare, videoproiectoare, tablă interactivă;
 Şcoala dispune de echipament sportiv şi materiale sportive necesare desfăşurării orelor
de educaţie fizică;
 80% din mobilierul existent în sălile de clasă corespunde standardelor;
 Bibliotecă cu peste 24505 volume;
 Calculatoarele sunt conectate la Internet,
 Şcoala dispune de pagina WEB:

www. colegiulenergetic.ro şi e-mail :

dleonida_is@yahoo.com

 Informații de tip calitativ
 Mediul de proveniență al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu
 Calitatea personalului didactic:- calificat – 100 %
 Relații interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare;
 Calitatea managementului şcolar
 Parteneriate cu agenți economici
 Convenții de Colaborare;
 Parteneriate cu alte unități şcolare de tip liceal sau gimnazial
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II.3. ANALIZA SWOT
Puncte tari
1.

Puncte slabe

Campanie eficientă de promovare a ofertei
școlii

2.

laboratoarele de specialitate şi ateliere

Încrederea părinţilor şi a elevilor în oferta
educaţională a școlii

3.

1. Resurse materiale depăşite moral utilizate în
2. Nefinalizarea

lucrărilor

de

reabilitare

a

căminului internat

Diversitatea ofertei educaţionale: 3 nivele

3. Uzura fizică a corpului A, a sălii de sport şi a
spaţiilor auxiliare

de calificare
Realizarea claselor de liceu, seral şi

4. Lipsa sălii de festivităţi

învățământ profesional

5. Înregistrări de pierderi pe cohortă

5.

Păstrarea tradiţiei școlii

6. Cazuri de interes scăzut al părinţilor pentru

6.

Stagii de pregătire practică efectuate la

4.

parcursul școlar al copiilor

agenții economici parteneri
7.

Instruire in centrul de practica Alewijnse din
cadrul colegiului

8.

Fluctuaţia redusă a personalului didactic

9.

Actul decizional este rezultatul consultării
factorilor interesaţi

10. Comunicare eficientă, internă şi externă
11. Implicarea

în

orientarea

școlară

şi

profesională a specialiştilor (psihopedagog,
consiliere profesionala)
12. Inserţie socio-profesională peste 85% (sursa:
chestionarele aplicate diriginţilor claselor
terminale)
13. Calitatea şi diversitatea partenerilor
14. Existenţa

şi

utilizarea

reţelelor

de

calculatoare performante
15. Existenţa unui climat favorabil dezvoltării
profesionale
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16. Reprezentanţi ai profesorilor în comisii
naţionale de specialitate, experţi ARACIP,
metodişti ISJ, mentori, autori de carte
școlară, etc
17. Promovabilitate ridicată la examenul de
certificare a competențelor profesionale
18. 90% dintre profesori sunt absolvenţi de
cursuri de formare (sursa: dosarul comisiei
pentru formarea continuă)
19. Spaţii

adecvate

desfăşurării

procesului

educaţional
20. Investiţii în modernizarea bazei materiale
21. Creșterea fondului de carte corelat cu
cerinţele instructiv-educative
22. Implicarea Asociaţiei Părinţilor în viaţa
școlii
23. Asigurarea serviciilor medicale prin cabinet
medical propriu
24. Asigurarea securităţii în perimetrul școlii:
firmă de pază specializată, camere video de
supraveghere
25. Existenţa bazei de date informatizată a
elevilor
26. Derularea proiectelor locale, regionale,
naționale și internaționale în care colegiul a
fost beneficiar sau partener
Ameninţări

Oportunităţi
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1.

Finanţarea insuficientă pentru finalizarea 1. Corelarea ofertei educaţionale prin CDL cu
investiţiilor în derulare şi a celor proiectate

2.

Situarea unităţii școlare într-o zonă de risc 2. Reînființarea școlii profesionale
infracţional

3.

dinamica pieţei muncii locale,

Competențe specifice anilor gimnaziali

3. Închirierea unor spaţii şi mijloace fixe în vederea
obţinerii de venituri extrabugetare

neachiziţionate în totalitate de către elevi, 4. Reconversia profesională a adulților
necesare ciclului inferior al liceului
4.

Scăderea populaţiei școlare în următorii 10
ani, în mod special în mediul urban

5.

5. Disponibilitatea

adulţilor

pentru

dezvoltare

profesională
6.La nivelul judeţului Iași oferta de locuri de muncă

Salarizare neatractivă pentru personalul din

are un trend crescător în domeniile: industrie

învăţământ

41,6%, construcţii 9,8%, servicii 10%;

6.

Emigrarea forţei de muncă

7.

Scăderea ofertei locurilor de muncă pe piaţa

ocupă următoarele domenii: energie electrică şi

românească şi europeană datorită crizei

termică, industrie prelucrătoare, servicii și auto.

economice

7.În judeţul Iași, ponderea întreprinderilor mari

8.Dorința întreprinderilor mici si mijlocii de a se
dezvolta și angaja personal calificat prin
învățământul profesional.
9.Trend ascendent în prestări servicii şi construcţii cu
posibilitatea creării unor noi locuri de muncă în
aceste domenii.
10. Posibilitatea

derulării

unor

programe

de

dezvoltare a resurselor umane, conform cererii
pieţei muncii, cu susţinere din Fondul Social
European.
11. Descentralizarea învăţământului
12. Ponderea şomerilor cu nivel scăzut de pregătire
în judeţul Iași este mare
(80.6%), faţă de nivelul mediu de pregătire, în
Regiunea Nord-Est (14.7%).
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13. Populaţia cu nivel scăzut (absolvenţi gimnaziu)
de educaţie/formare din judeţul Iaşi este mai
mare faţă de valoarea la nivel regional şi trăieşte
preponderent în mediul rural (65,67%);
14. Utilizarea de către elevi a unor echipamente
conforme standardelor europene.
15. Implicarea Asociaţiei Părinţilor în activităţile
școlii
16. Creşterea ofertei locurilor de muncă pe piaţa
românească şi europeană pentru calificările
profesionale ale școlii
17. Profesori formaţi pentru Programul „A doua
şansă”
ANALIZĂ PEST(E)
Factori politici:
 descentralizarea structurilor de decizie;
 distribuţia puterii între partidele politice la nivelul local;
 existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice;
 existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi un
reprezentant al Consiliului local;
 politica de coeziune şi integrare europeană.

Factori economici:
 scăderea potenţialului economic al zonei;
 dezvoltare preponderent comercială;
 insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului;
 nivelul slab al venitului localnicilor;
 agenții economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale școlii;
 lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările
pentru şcoală să fie mai facile;
 politica de finanţare pe bază de proiecte şi programe a UE.
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Factori sociali:
 șomaj ridicat,
 nivel de trai scăzut;
 plecarea părinţilor la muncă în străinătate;
 mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte
ţări;
 influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei;
 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică;
 asistenţa socială precară;
 oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene;
 reducerea populaţiei școlare.

Factori tehnologici:
 globalizarea;
 pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăţie financiare;
 unităţile școlare nu dezvoltă suficient servicii de educare a adulţilor pe domenii de
activitate;
 interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării
relaţiilor interinstituţionale.

CONCLUZII
În urma analizelor efectuate *SWOT și PEST(E)* au ieșit în evidență direcția de acțiune
a școlii, și anume: creșterea nivelului calității actului instructiv-educativ, funcție de care au
fost definite următoarele direcții de acțiune:

25

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
III. DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
III.1.

ASIGURAREA

ȘI

PROMOVAREA

CALITĂȚII

SERVICIILOR

EDUCAȚIONALE


Întărirea capacităţii instituţionale pentru monitorizarea şi asigurarea calităţii în
domeniul învăţământului şi formării profesionale



Adecvarea sistemului educaţional la nevoile pieţei, forţei de muncă locale, naţionale,
europene



Asigurarea calităţii serviciilor de orientare şcolară şi consiliere profesională



Proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor în
vederea creşterii obiectivităţii evaluării



Organizarea şi administrarea olimpiadelor concursurilor şi examenelor naţionale



Schimbarea modalităţilor de absolvire şi a modalităţilor de acces în diferite cicluri
ale învăţământului, în acord cu documentele europene



Creşterea atractivităţii învăţării
III.2. ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR COPIILOR/ELEVILOR LA

SERVICII EDUCAȚIONALE


Restructurarea reţelei şcolare în funcţie de programele de dezvoltare locale şi
regionale



Dezvoltarea accesului la programe internaţionale



Diversificarea formelor de pregătirea şcolară în raport cu vârsta şi nevoile existente
de calificare



Elaborarea şi avizarea programelor şcolare conform dezideratelor comunităţilor,
tradiţiilor democratice şi reperelor europene
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III.3. SUSȚINEREA ȘI PROMOVAREA PERFORMANȚEI ÎN EDUCAȚIE
 Organizarea şi administrarea olimpiadelor, concursurilor şi examenelor naţionale


Creşterea atractivităţii învăţării

III.4. DEZVOLTAREA AUTONOMIEI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN
IMPLEMENTAREA UNOR STRATEGII MANAGERIALE EFICIENTE


Întărirea capacităţii instituţionale pentru asumarea responsabilităţilor care decurg din
descentralizarea administrativă, financiară şi educaţională



Eficientizarea gestiunii resurselor materiale şi umane la nivelul unităţilor de
învăţământ



Creşterea autonomiei unităţii şcolare



Facilitarea dialogului între partenerii educaționali cadre didactice, părinți ,
repezentanții comunității locale

III.5. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A
PERSONALULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT


Ameliorarea sistemului de formare continuă a personalului didactic



Corelarea formării continue şi formării iniţiale a cadrelor didactice



Creşterea rolului CCD în formarea continuă ca principal ofertant în concordanţă cu
nevoile profesionale ale cadrelor didactice

III.6.

PROMOVAREA

EDUCAȚIEI

NONFORMALE

ȘI

INFORMALE,

OPORTUNITATE FORMAȚIVĂ COMPLEMENTARĂ PENTRU ELEVI


Promovarea unor programe educaţionale în spiritul normelor şi valorilor europene



Recunoaşterea educaţiei nonformale ca dimensiune fundamentală a procesului
instructiv-educativ



Elaborarea politicilor şcolare în care educaţia interculturală are un rol important în
eliminarea discriminărilor
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III.7. SUSȚINEREA EDUCAȚIEI PERMANENTE ȘI A EDUCAȚIEI ADULȚILOR


Crearea de opotunități pentru dezvoltarea rolului educativ al părinților



Ameliorarea sistemului de formare continuă a adulților

III.8. COMPATIBILIZAREA CONSTANTĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
ROMÂNESC CU CEL EUROPEAN


Promovarea şi valorificare diversităţii culturale în educaţie



Dezvoltarea educaţiei permanente şi a formării profesionale



Creşterea mobilităţii cadrelor didactice și a elevilor în spaţiul Uniunii Europene

IV. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROGRAMULUI MANAGERIAL
Echipa managerială a Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Iași îşi propune să realizeze,
prin intermediul

Programului managerial pentru anul şcolar 2017-2018, activităţi care

urmăresc următoarelor linii majore de intervenţie:


monitorizarea, concretizată în urmărirea descriptivă, factuală a realizării proiectului;



evaluarea de parcurs, realizată prin controlul sistematic a modului în care sunt
îndeplinite obiectivele planului managerial şi acţiunile prevăzute în planul operaţional,
aplicate măsurile propuse prin intermediul planurilor existente şi care conduce la
formularea de aprecieri axiologice care să permită armonizarea proiectului managerial,
dacă este cazul, la realităţi educaţionale noi, apărute pe parcursul implementării
proiectului;



evaluarea finală a proiectului pentru a stabili dacă rezultatele aplicării proiectului
corespund obiectivelor anunţate şi urmărite pe parcursul anului şcolar.

Organismele implicate direct în procesul de monitorizare şi evaluare sunt:


Consiliul de administraţie;



Echipa managerială;



Comisia de asigurare a calităţii în educaţie (CEAC);



Asociaţia Părinţilor Energoparent;



Responsabilii comisiilor metodice;
28

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro


Beneficiarii direcţi ai fiecărei acţiuni.
Monitorizarea și evaluarea Programului managerial la toate nivelurile va urmări:



modul de implementare şi efectul acţiunilor propuse prin planul operaţional (benefic/
nebenefic, aşteptat/ nedorit; util/ inutil, grad de satisfacţie a beneficiarilor);



reformularea unor acţiuni în funcţie de rezultatele obţinute;



informarea factorilor interesaţi (elevi, părinţi, personal didactic sau nedidactic,
parteneri etc.) cu privire la rezultatele implementării planului managerial şi a
Proiectului Acțiune a Școlii;



identificarea greşelilor, asumarea responsabilităţilor şi găsirea cauzelor unor posibile
neîmpliniri în aplicarea planului managerial si a PAS -ului;



valorizarea realizărilor şcolii obţinute prin implementarea Programului managerial,
derularea planului operaţional şi a PAS -ului.
Îndeplinirea Programului managerial este realizată cu implicarea tuturor beneficiarilor

direcţi şi indirecţi ai educaţiei – Asociaţia Părinţilor Energoparent, reprezentanţi ai elevilor,
personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic pentru ca aceştia să îşi asume
aceleaşi obiective şi să ajungă la finalităţile urmărite. În acest context este dezirabil ca
monitorizarea să aprecieze măsura în care fiecare din acţiunile planificate a parcurs un traseu
strategic şi operaţional care să asigure reuşita pe fiecare dintre direcţiile prioritare de acţiune:


diagnoza mediului extern la momentul proiectării şi implementării fiecărei acţiuni;



existenţa unui model viabil de auto-evaluare – în ce mod se va realiza, care vor fi
termenele de realizare, care va fi aria sa de cuprindere;



stabilirea surselor de date/informaţii care se vor utiliza, stabilirea responsabilităţilor
pentru etapele intermediare: colectarea datelor, respectarea termenelor pentru fiecare
activitate, informarea cu privire la activităţile desfăşurate şi modalităţile de diseminare;



existenţa elementelor de planificare operaţională prin implicarea unor echipe de lucru;



urmărirea descriptorilor de performanţă.

Proceduri operaţionale în procesul de monitorizare şi evaluare:
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Întâlniri si şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;



Existenţa unor acţiuni specifice de monitorizare şi evaluare în planurile de activitate ale
Consiliului de Administraţie, ale Consiliului Profesoral, ale catedrelor;



Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de
Administraţie, comisia pentru asigurarea calităţii in educaţie;



Revizuire periodică și corecţii;



Înregistrarea şi analiza rezultatelor obţinute în diferite etape de aplicare a planului de
acţiune si se vor compara cu rezultatele aşteptate;



Aplicarea sistematică a criteriilor de evaluare, în funcţie de momentul ales
(monitorizare, evaluare de parcurs, evaluare finală) si de domeniul vizat (calitatea
activităţii didactice, calitatea activităţii educative, etc.);



Analiza eficienţei utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale si
de timp;



Analiza calităţii si eficienţei managementului, a modului de implicare a partenerilor şi
a respectării de către aceştia a rolurilor şi responsabilităţilor asumate;



Existenţa unor activităţi de bilanţ;



Evaluarea, popularizarea şi diseminarea exemplelor de bună practică în atingerea
obicetivelor propuse în planul operaţional.
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Planul operațional al strategiei de monitorizare şi evaluare programului manageril
Nr.

Acţiune

Etape

crt.
1.

Persoane

Participanţi

Termen

responsabile
Consultare

Discuţii care să

Grupul de

Personalul

septembrie

ofere informaţii în

lucru desemnat

didactic şi

2016

vederea întocmirii

prin decizia

nedidactic

planului

directorului
Consiliul de
Administraţie

Consiliul
elevilor
Asociaţia
Parinților
Energoparent
2.

Monitorizare Verificarea
stadiului

Echipa

Personalul

managerială

didactic şi

implementării

nedidactic

acţiunilor

Consiliul de

Măsurarea

Administraţie

efectului acestor

Consiliul
elevilor

acţiuni

Asociaţia

Revizuirea

Părinţilor

acţiunilor în

Asociaţia
Parinților

concordanţă cu

Responsabilii

progresul realizat

comisiilor

� Raportarea

permanent

Energoparent

metodice

progresului
înregistrat
managerilor,
personalului şi
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altor factori
interesaţi

3.

Revizuire

Utilizarea

Echipa

Personalul

august –

concluziilor în

managerială

didactic şi

septembrie

nedidactic

2017

vederea
reactualizării

Consiliul de

planului, precum

Administraţie

şi în vederea

Consiliul
elevilor

realizării planului
operaţional pentru

Asociaţia

anul şcolar 2017-

Parinților

2018

Energoparent
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V. ŢINTELE STRATEGICE ALE COLEGIULUI TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017– 2018
TS 1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale
TS.1.1. Creșterea atractivității specializărilor oferite de școală în concordanță cu cerințele
pieței muncii
TS.1.2. Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de
conformitate cu standardele de acreditare reglementate
TS.1.3. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiveducativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe
TS.1.4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale
sistematice
TS2. Asigurarea accesului elevilor la serviciul educațional de calitate
TS.2.1. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea Curriculumului Naţional şi a Curriculum-ului în Decizie Locală cu oferta educaţională
TS.2.2. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva dezvoltării
competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii direcţi şi pe cerinţele lor
educaţionale
TS.2.3. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de evaluare şi
notare ritmică
TS.2.4. Dezvoltarea învăţământului dual adaptat la nevoile elevilor
TS.2.5. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale speciale
TS.2.6. Susținerea elevilor capabili de performanță pentru participarea la concursuri

și

olimpiade școlare - creșterea numărului de elevi participanți şi a numărului de premii
TS.2.7. Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi
informale
TS.2.8. Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor
beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv-educativ
TS.2.9. Asigurarea funcționării în condiții optime a cabinetului psihopedagogic al școlii –
creșterea numărului de elevi consiliați
TS.2.10.Creşterea gradului de utilizare a calculatorului în cadrul procesului instructiv-educativ
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TS3. Dezvoltarea autonomiei școlii prin implementarea unor strategii manageriale
eficiente
TS.3.1. Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de monitorizare
şi control adecvate unui management educaţional eficace şi eficient
TS.3.2. Participarea proactivă a reprezentanților autorităților locale și a reprezentanților
comunității la viața școlii – participarea reprezentanților desemnați la CA
TS.3.3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă
TS.3.4. Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea atingerii
obiectivelor specifice tuturor compartimentelor
TS.3.5. Dezvoltarea activităţilor fermei didactice şi valorificarea produselor

TS.4. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din învățământ
TS.4.1. Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didacticauxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă adecvaţi misiunii Colegiului
Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi, jud. Iaşi
TS.4.2. Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didacticauxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare continuă
TS.4.3. Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi promovarea
de parteneriate cu mediul ştiinţific şi universitar
TS5. Promovarea parteneriatelor pentru educația nonformală - oportunitate formative
complementară pentru elevi
TS.5.1. Realizarea unei depline concordanțe între interesele elevilor de dezvoltare a
personalității și oferta educaţională a Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iaşi, jud.
Iaşi
TS.5.2. Dezvoltarea la elevi a spiritului civic, a voluntariatului și multiculturalismului
TS.5.3. Promovarea imaginii Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iaşi, jud. Iaşi în
comunitatea locală, bazată pe principii de marketing educaţional
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TS.5.4. Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional

TS 6. Susținerea și dezvoltarea educației permanente și a educației adulților
TS.6.1. Dezvoltarea și reimplementarea proiectului ”Școala Părinților”
TS.6.2. Identificarea unor strategii eficiente de formare a adulților
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VI. PLANUL OPERAŢIONAL ANUAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017- 2018
Întocmit de Director, Prof. Dr. Ing. BURLIBAȘA CARMEN CEZARINA și Director adjunct, Prof. Ing. CIȘMAN AMELIA
TS 1. Asigurarea și promovarea calității serviciilor educaționale
CONTEXT
Schimbările intervenite în societate implică schimbarea abordării demersului didactic pe care profesorii trebuie să îl promoveze. Folosirea mijloacelor
36racti în procesul de predare – învățare – evaluare din perspectiva dezvoltării competențelor cheie și a centrării activităților pe elevi și pe cerințele lor
educaționale actuale trebuie să fie una din prioritățile asumate. De asemenea școala trebuie să se adapteze schimbărilor din societate și să-și adapteze oferta
educațională la specificul școlii și la nevoile educaționale ale elevilor și piața muncii prin promovarea de noi CDL-uri și prin crearea unei 36ractic digitale în
procesul de predare – învățare – evaluare, a leadership-ului și managementului școlii prin implementarea de sisteme informatice de 36ractic și de rețele și
36ractice care să faciliteze schimbul de cunoștințe, informații, bune 36ractice și comunicarea eficientă. Trebuie de asemenea să se urmărească îmbunătățirea
rezultatelor școlare la toate examnele la care elevii participă: bacalaureat și competențe nivel 3, 4 și 5
OBIECTIVE GENERALE
TS.1.1. Creșterea atractivității specializărilor oferite de școală în concordanță cu cerințele pieței muncii
TS.1.2. Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de conformitate cu standardele de acreditare reglementate
TS.1.3. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe
TS.1.4. Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării instituţionale sistematice
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7
Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

Resurse/

Indicatori de

Sursa de

performanță/

finanțare

monitorizare

-director,

-ISJ

Proprii

-funcționarea conform legii și

-membrii CEAC

-ARACIP

100 lei

activității comisiei CEAC

-cadre didactice

-CCD

-directori

-ARACIP

Venituri

-existența manualului calității,

educaționale la nivelul

-comisia CEAC

ISJ

proprii

procedurile corespunzătoare și

școlii prin aplicarea de

-observatori CEAC

-100 lei /an

a planului de îmbunătățire

1.Dezvoltarea culturii

-permanent

1.Analiza calității

calității la nivelul școlii

serviciilor educaționale

după reactualizarea

-septembrie 2017

oferite de școală prin

comisiei CEAC și

-octombrie 2017

CEAC

realizarea RAEI, postarea

-existența RAEI pe platformă

sa pe platformă
2. Evaluarea serviciilor

-permanent

chestionare de satisfacție

-răspunsurile la chestionarele

beneficiarilor educației

aplicate elevilor și părinților

1.Aplicarea corectă
conform legislației în

-permanent

-director adjunct
-cadre didactice

MEN, ISJ

-

Parcurgerea materiei la toate
disciplinele conform

2. Creșterea calității

vigoare a planurilor cadru

programelor/

educației la nivelul

și programelor în vigoare

Asistenţe la ore

instituției

pentru toate clasele și
formele de învățământ
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2.Stabilirea CDL-urilor

-sem.II- februarie

-director adjunct

-Consiliul

Venituri

-CDL-urile propuse și

conform intereselor

2018

-cadre didactice

Reprezentativ al

proprii

aprobate de către ISJ

elevilor și în concordanță

Părinților

-50 lei

-chestionare de impact pentru

cu resursele materiale ale

-Consiliul

școlii și cerințele pieței

Elevilor

muncii

-Agenți

elevi și părinți

economici
3.Stabilirea și

-directori

Reprezentanțiai

fundamentarea planului de

-C.A.

agenților

școlarizare, diversificarea

-CP

economici

-sem. I- dec. 2017

specializărilor pornind de

-AJOFM

la indicatorii din PRAI și

-ISJ

-

-propunerea planului de
școlarizare

PLAI
4.Efectuarea de asistențe la

-permanent și

-directori

Venituri

-creșterea cu 10 % a

activități didactice și de

conform

-șefi de catedre

proprii

procentului de asistențe

consiliere

planificării

-observatori CEAC

- 20 lei

efectuate și justificarea

directorilor, șefilor

pentru

realizării acestora pe baza

de catedră și

multiplicat

fișelor de asistență semnate

observatorilor

fișe

de cadrul didactic asistat

CEAC
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1. Monitorizaea activității

-cf. graficelor de

-directori

ISJ Iași

20 lei -

-nr. de asistențe, interasistențe

3. Monitorizarea procesului

etracurriculare și de

asistențe pe fiecare

-șefi catedre

venituri

efectuate pe sem I și sem II/

de predare – învățare -

consigliere

semestru al anului

-observatori CEAC

proprii

Analiza rezultatelor

evaluare din perspectiva

2.Realizarea de asistențe

școlar 2017/ 2018

dezvoltării competențelor

și interasistențe la or

cheie și a centrării

3.Realizarea de ore

-cf. graficelor

-șefi catedră

Venituri

-nr. de ore demonstrative

activităților pe elevi și pe

demonstrative – model la

planurilor

-cadre didactice

proprii-

realizate/

cerințele lor educaționale

toate disciplinele cu

manageriale ale

Analiza din perspectiva

actuale

strategii didactice variate și

catedrelor

strategiilor folosite

asistenţelor

eficiente în cadrul
comisiilor metodice
4. Aplicarea sistemului de

1.Aplicarea testelor inițiale

evaluare națională periodică

și pe parcurs

a elevilor, în scopul

2. Informarea elevilor și

îmbunătățirii rezultatelor

părinților privind

școlare

rezultatele evaluării

5. Dezvoltarea

1. Creșterea eficienței

parteneriatului școală-elev-

comunicării

150 lei -

-nr. ședințe cu părinții pe clase

-cadre didactice

venituri

și școală (procese verbale)

-diriginți

proprii

-teste de evaluare

-permanent

-directori

-părinți

-statistici cu rezultate

-directori

-părinți

50 lei

-nr. de parteneriate școală-

-cadre didactice

-psihopedagog

multiplicare

familie

-diriginți

școlar

contracte de

Existența contractelor de

parteneriat

parteneriat școală – familie,

școală-

numărul de parteneriate de

-permanent

familie-comunitate
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familie și

colaborare, numărul ședințelor

documente

cu părinții; frecvența

din cabinetul

activităților realizate de

consilierului

consilierul școlar

școlar
6. Gestionarea simulărilor și

1. Organizarea simulărilor

-conform

-directori

a examenelor naționale de

la nivel de colegiu pentru

graficului ISJ și

bacalaureat și competențe

examenul de bacalaureat

ISJ și MEN

-fonduri

-rezultate de la simulări

-profesori de la

proprii- 250

-analize comparative

MEN, respectiv în

disciplinele de

lei ( 10

-rezultate la examenul de

nivel 3,4 și 5 în condiții

lunile decembrie

bacalaureat

camere web,

bacalaureat și competențe

optime

și martie

tipizate)

linvistice, digitale, de
comunicare

3. Desfășurarea

-conform

-directori

-ISJ

-fonduri

-creșterea procentului de

examenului de bacalaureat

graficelor MEN

-comisii ISJ

-IPJ,

MEN

promovabilitate la bacalaureat

Jandarmeria

-fonduri

cu 5% față de anul anterior

proprii-100

-Analiza comparativă pe

lei (10

discipline

camere web)

-creșterea numărului de elevi

și a examenului de
competențe

înscriși cu 10%
1.Menținerea unui ethos
școlar pozitiv și a unei

-permanent

-cadre didactice

-Consiliul

-personalul angajat

Reprezentativ al

al școlii

Părinților
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7. Creșterea calității

culturi organizaționale

managementului instituției

optime și relevante

-Cons. Elevi

-ISJ

500 lei -

-nr. de persoane consiliate și

graficului ISJ,

-CCD

venituri

formate/

CCD, furnizori

-alți furnizori de

proprii

Intervenţii punctuale la decizii

2.Formarea membrilor

-conform

C.A. în domeniul
managementului școlar și

-directori

al calității prin participare

formare

la cursuri de formare

-ARACIP

manageriale

organizate de instituții
abilitate
3. Organizarea ”Zilelor

-octombrie 2017

-directori

Școlii”

-comunitatea

-fonduri

-nr. de persoane implicate

locală

proprii- 700

-Creşterea prestigiului școlii

-sponsori

lei

în comunitate

sponsorizări
4.Monitorizarea

-conform

-directori

-Primăria Iași

implementării Sistemului

graficelor

-președinte SCIM pe

-ISJ

de Control Managerial

Primăriei

școală

-

-documentele realizate și
prezentate la timp, procent de
implementare a acțiunilor

Intern la nivelul școlii
8. Creșterea calitativă a

1.Asigurarea serviciilor de

-permanent

-director

serviciilor

consiliere și orientare

-conform

-psihopedagog școlar

pshihopedagogice furnizate

școlară și profesională atât

beneficiarilor direcți

-fonduri

-nr. de persoane consiliate

proprii- 100

-monitorizarea

programului

lei pentru

comportamentelor celor

psihopedago-

materiale

consiliaţi
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cadrelor didactice cât și

gului școlii

necesare

elevilor și părinților

consilierului

9.Crearea de rețele și

1. Actualizarea site-ului

platforme care să faciliteze

școlii

-directori

-ISJ

Venituri

schimbul de cunoștințe,

2.Crearea portofoliului

-șefi catedre

- CCD

proprii- 300

informații, bune practici și

electronic al cadrului

-informatician

comunicarea eficientă

didactic

-permanent

-site-ul școlii actualizat

-MEN

- nr. de portofolii realizate

lei

TS2. Asigurarea accesului elevilor la serviciul educațional de calitate
CONTEXT
Creșterea ratei de abandon școlar reprezintă una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă școala românească la ora actuală. În condițiile
accentuării acestui fenomen este necesară elaborarea unei strategii de acțiune și a unor acțiuni specifice pentru prevenirea abandonului școlar, datorat situației
materiale precare, tentațiilor străzii, mediului social și familial din care provin elevii. Educația elevilor cu nevoi speciale vizează sprijinirea acestora în vederea
atingerii unui nivel individual de dezvoltare prin acumularea experiențelor necesare în școală și în mediul social, prin dezvoltarea abilităților necesare pentru
învățare, prin acumularea de cunoștințe și deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională și pentru viața culturală în comunitate și prin asigurarea
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oportunităților și a condițiilor pentru învățarea de-a lungul vieții la diferite niveluri ale educației. Identificarea și susținerea copiilor capabili de performanță
reprezintă o parte integrantă a politicilor educaționale promovate de MEN și vizează aplicarea unor principii fundamentale: egalitatea de șanse și dreptul la o
educație diferențiată pe baza pluralismului educațional.De asemenea școala va urmări dezvoltarea de parteneriate viabile cu mediul de afaceri, agenți economici,
ONG-uri și va promovava și eficientiza serviciilor educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale în contextul educației incluzive.
Din analiza anuală realizată la nivelul școlii s-a constatat o creștere a interesului elevilor pentru participarea la concursurile și olimpiadele școlare. De asemenea,
s-a observat un interes deosebit pentru participarea la concursuri care pun în valoare calitățile artistice ale elevilor și o implicare activă în viața comunității.
OBIECTIVE GENERALE
TS.2.1. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului în Decizie Locală cu oferta
educaţională
TS.2.2. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii
direcţi şi pe cerinţele lor educaţionale
TS.2.3. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de evaluare şi notare ritmică
TS.2.4. Dezvoltarea învăţământului dual adaptat la nevoile elevilor
TS.2.5. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe educaţionale speciale
TS.2.6. Susținerea elevilor capabili de performanță pentru participarea la concursuri și olimpiade școlare - creșterea numărului de elevi participanți şi a
numărului de premii
TS.2.7. Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei nonformale şi informale
TS.2.8. Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv-educativ
TS.2.9. Asigurarea funcționării în condiții optime a cabinetului psihopedagogic al școlii – creșterea numărului de elevi consiliați
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TS.2.10. Creşterea gradului de utilizare a calculatorului în cadrul procesului instructiv-educativ

Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

1. Asigurarea accesului

1.Promovarea ofertei

-permanent

-directori

-ISJ

tuturor elevilor la educație

educaționale prin diverse

-cadrele didactice

-CJRAE

prin eliminarea discriminării

mijloace

-informatician

-mass-media

și segregării

2. Promovarea proiectelor și

Resurse/ Sursa

Indicatori de performanță/

de finanțare

monitorizare

-

-număr de elevi sunt înscriși
la școală în clasa a IX- a

programelor educaționale la
nivelul comunității
2. Sprijinirea elevilor cu risc

1.Monitorizarea zilnică și

-permanent

-cadrele didactice

-ISJ

major de abandon școlar

săptămânală a frecvenței

-conform

-prof. de servici

- Consiliul

absențe în cataloage și în

(mediul rural/ învățământ

elevilor la ore de către

graficului de

-diriginții

reprezentativ al

baza de date a școlii

liceal –ciclul inferior,

profesorul de serviciu și

monitorizare

-directori

părinților

- existența bazei de date cu

profesional – învățământ

diriginți

transmis de ISJ

- Asociația de

absențele înregistrate zilnic

obligatoriu), în vederea

părinți

diminuării acestor situații

Energoparent

44

-

-înregistrarea numărului de

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
Obiectivul specific

Resurse/ Sursa

Indicatori de performanță/

de finanțare

monitorizare

-CJRAE

- fonduri

- corespondența cu părinții

-ISJ

proprii- 50 lei

-nr. de ore de consiliere

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

2.Consilierea individuală și

- conform

-psiholog școlar

de grup a elevilor și

graficului

-diriginți

părinților acestora privind

psihoped. școlar

individuală și de grup

diminuarea absenteismului,

-permanent

-urmărirea absenţelor

în special
pentru copiii aparținând
grupurilor dezavantajate
3. Consilierea părinților în

-conform

-echipă

- Partenerii din

- grant proiect

- activități derulate în proiect

cadrul proiectului ROSE

graficelor

implementare

proiectul

ROSE

pe această tematică

pentru îmbunătățirea

activtăților

proiect ROSE

ROSE

situației școlare

proiectului

1.Constituirea comisiei de

-septembrie

-directori

-Consiliul

combatere a abandonului

2017

-chestionare aplicate

-

Reprezentativ

școlar la nivelul unității

-decizia de constituire a
comisiei

al Părinților

3.Dezvoltarea parteneriatelor

1.Diversificarea

-conform

-directori

-reprezentanții

între școală și mediul de

parteneriatelor cu agenții

termenelor

-șef catedră tehnică

agenților

-monitorizarea orelor de

afaceri, agenți economici,

economici în vederea

prevăzute de

-reprezentanți ai

economici

practică

legislația în

agenților economici

ONG-uri
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Măsuri / acțiuni

Termen

realizării instruirii practicii la

vigoare,

toate specializările

septembrie 2017

1.Identificarea strategiilor

-permanent

Resurse/ Sursa

Indicatori de performanță/

de finanțare

monitorizare

-ISJ

- venituri

-nr. de cadre didactice

-cadre didactice

-CJRAE

proprii- 100 lei

implicate

-părinți

-alte ONG-uri

- cadrele didactice

-

Responsabilități

Parteneri

-psihologul școlii

adecvate de învățare a
4. Asigurarea unor servicii

elevilor cu CES și

de calitate pentru elevii cu

diseminarea informațiilor de

CES

la nivel ISJ la nivelul

Obiectivul specific

-nr. partenerilor implicați

cadrelor didactice din școală
-venituri proprii

-nr. elevilor identificați/

pentru

- Urmărirea progresului

toate disciplinele de

realizarea de

elevilor testaţi

învățământ

teste de

1.Identificarea elevilor

-permanent

capabili de performanță la
5.Susținerea elevilor capabili

-diriginți

de performanță pentru

aptitudini- 50

participarea la concursuri și

lei

olimpiade școlare

2. Organizarea fazelor locale

-conform

-cadre didactice de

-directori

-venituri

-desfășurarea în condiții

si județene ale olimpiadelor

graficelor ISJ și

specialitate

-șefi catedră

proprii-400 lei

optime a concursurilor și

și ale concursurilor scolare

MEN

-sponsorizări-

olimpiadelor școlare

500 lei
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Responsabilități

Termen

Parteneri

Resurse/ Sursa

Indicatori de performanță/

de finanțare

monitorizare

-comisia pentru
olimpiade și
concursuri școlare
3. Organizarea în cadrul

-octombrie

-directori

-ONG-uri

-fonduri

-nr.școlilor participante și

Zilelor Școlii a unor

2017

-profesori de la

-agenti

proprii- 500 lei

nr.elevilor

toate disciplinele

economici

-sponsorizări-

concursuri inter- și trans
disciplinare
4.Stimularea și motivarea

500 lei
-mass media

- fonduri

-nr. de elevi și cadre

- sponsori

proprii- 500 lei

didactice implicate

elevilor participanți la

-sponsorizări-

-nr. de premii acordate

olimpiade și concursuri prin

300 lei

-sem. II

-director

cadrelor didactice și a

premiere și recunoaștere
locală
1.Organizarea de acțiuni de

-permanent și

-psihopedagogul

-CJRAE

-venituri

-nr. de activități de

6. Asigurarea funcționării în

diseminare a informațiilor

conf.graficului

colegiului

-elevi

proprii-100 lei

diseminare/

condiții optime a cabinetului

privind serviciile specifice

activităților

psihopedagogic al școlii

ale cabinetului și politica

psihologului

-părinți

-Monitorizarea elevilor
consiliaţi

CJRAE
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

2.Reactualizarea bazei de

- permanent

-psihopedagogul

-diriginți

1. Identificarea partenerilor

necesarea implementării

economici pentru a

învăţământului dual adaptat

implementa învăţământul

la cerinţele şi nevoile elevilor

profesional de tip dual

Indicatori de performanță/

de finanțare

monitorizare

-

-baza de date existentă la

școlar

date cu elevi cu CES
7. Demararea acţiunilor

Resurse/ Sursa

-noiembrie 2018

Director, CA

nivelul instituției
ISJ

-

Comisia CEAC

Nr. analize efectuate
Nr. programe identificate

Curriculum
8.Implementarea măsurilor

1. Identificarea nevoilor

legislative şi organizatorice

pentru CDL

pentru corelarea Curriculum-

2. Propuneri CDL, avizare,

ului Naţional şi a

aprobare CDL

Curriculum-ului în Decizie

3. Alocarea de resurse pentru

Locală cu oferta educaţională

aplicarea CDL

Naţional,
ISJ
Anual, în luna
septembrie

resurse umane,

Curriculum Naţional şi CDL

Director, CA,

CCD

financiare,

implementate

Comisie curriculum

Agenți

materiale,

-monitorizarea gradului de

economici

informaţionale

safisfacţie al elevilor

Venituri proprii
– 100 lei

10. Monitorizarea procesului
de predare – învăţare –
evaluare din perspectiva
dezvoltării competenţelor

Director

1. Asistenţe la ore
2. Chestionarea beneficiarilor

Permanent

Coordonator CEAC
Toate cadrele

direcţi

didactice
48

Director,
CEAC,
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Comisii

financiare,

Competenţe-cheie
identificate
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Responsabilități

Termen

cheie şi a centrării

Parteneri
metodice,

activităţilor pe beneficiarii

Responsabili

direcţi şi pe cerinţele lor

comisii

educaţionale

Resurse/ Sursa

Indicatori de performanță/

de finanțare

monitorizare

resurse

Proces de predare – învăţare

informaţionale

– evaluare monitorizat

FB - salarii

funcţionale
Curriculum

TS3. Dezvoltarea autonomiei școlii prin implementarea unor strategii manageriale eficiente
CONTEXT
Pentru a asigura o funcționare eficientă a organizației este necesară o bună colaborare cu toți partenerii școlii nu numai o organizare internă de
calitate. Implicarea școlii în diverse activități la nivel local a adus școlii o notorietate și i-a crescut prestigiul. Respectarea legislației în vigoare asigură
o derulare corectă și eficientă a întregii activități
OBIECTIVE GENERALE
TS.3.6. Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de monitorizare şi control adecvate unui management educaţional
eficace şi eficient
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TS.3.7. Participarea proactivă a reprezentanților autorităților locale și a reprezentanților comunității la viața școlii – participarea reprezentanților
desemnați la CA
TS.3.8. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă
TS.3.9. Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea atingerii obiectivelor specifice tuturor compartimentelor
TS.3.10. Dezvoltarea activităţilor fermei didactice şi valorificarea produselor

Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

1.Constituirea C.A. și a

- septembrie

-director

-Consiliul

1.Asigurarea consultanței și

tuturor catedrelor și

2017

-CP

Reprezentativ

sprijinirea membrilor CA,

comisiilor conform

al Părinților

șefilor de catedre și

legislației în vigoare

-reprezentanții

compartimente în vederea

autorității

dezvoltării parteneriatelor

locale

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare
- existența legală a CA

-

și a comisiilor și
catedrelor

active în cadrul comunității

2.Diseminarea exemplelor

-mai-

-directori

-reprezentanții

- fonduri proprii-

-activități care implică

locale

de bune practici privind

iunie 2018

-CA

comunității

200 lei

diseminarea

colaborarea școlii cu

locale

reprezentanții comunității

50
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

locale și alte instituții
reprezentative de
învățământ preuniversitar
3.Optimizarea organizării

-conform

etapelor de mobilitate a

graficului

-MEN

personalului didactic

MEN și ISJ

-directori

-directori

-ISJ

-

-încadrarea cu
personal didactic

conform metodologiei în
vigoare
4. Implementarea

-permanent

-directori

-reprezentanții

- fonduri proprii

-procese verbale ale

proiectelor câștigate de

-cadre didactice

comunității

- granturi proiecte

activităților

școală,

-echipa de

locale

- fotografii și clipuri

implementare

-agenți

realizate

economici

-materiale de
diseminare
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

2. Conștientizarea

1. Eficientizarea întâlnirilor

-conform

- directori

-reprezentanții

reprezentanților autorităților

și activităților cu

planurilor

- membrii CA

comunității

locale și ai altor instituții din

reprezentanții autorității

manageriale

-reprezentanți

comunitatea locală asupra

locale printr-o planificare

ale catedrelor

ai părinților

rolurilor sporite în relație cu

riguroasă a acestora

și CA

Resurse/ Sursa de
finanțare
-

Indicatori de
performanță/
monitorizare
- chestionare aplicate

școala, cu educația
3. Organizarea şi
funcţionarea organismelor de

CA, CP

ISJ

conducere, de execuţie şi de

1. Respectarea

Anual, în

Consiliul

Consiliul local

monitorizare şi control

reglementărilor legale în

luna

reprezentativ al

Consiliul

adecvate unui management

vigoare

septembrie

Părinţilor, Consiliul

Reprezentativ

Elevilor, Directori

al Părinților

educaţional eficace şi
eficient
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- planuri manageriale
-

compartimente,
comisii
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Obiectivul specific

4. Facilitarea participării
tuturor categoriilor interesate
la deciziile importante

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

1. Cooptarea în organismele

Directori,

de conducere a

CA,

reprezentanţilor grupurilor

Permanent

Consiliul

de interese

Profesoral

Parteneri

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

ISJ
Consiliul local

Hotărâri, decizii CA,

Consiliul

CEAC

Reprezentativ
al Părinților

Directori,
Şefii de
5. Promovarea strategiilor de
control adecvate, concepute
pentru asigurarea atingerii
obiectivelor specifice tuturor
compartimentelor

1. Intocmirea graficelor de

compartimente,

control a Directorilor

Responsabilii

2. Respectarea
reglementărilor în vigoare

comisiilor

permanent

metodice,

privind controlul intern/

responsabilii

managerial

comisiilor
permanente și
temporare
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ISJ

Venituri proprii1000 lei

Număr asistențe
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TS.4. Formarea și dezvoltarea profesională continuă a personalului din învățământ
CONTEXT
Schimbările succesive intervenite în educație implică o pregătire permanentă a cadrelor didactice. Implementarea noilor metode asigură o
creștere a calității actului didactic dacă profesorii le aplică optim
OBIECTIVE GENERALE
TS.4.4. Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă
adecvaţi misiunii Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi, jud. Iaşi
TS.4.5. Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de
formare continuă
TS.4.6. Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi promovarea de parteneriate cu mediul ştiinţific şi universitar

54

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro

Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

și consilierea
permanentă a cadrelor
didactice prin
inspecții curente,
speciale și sprijinirea
cadrelor debutante în
procesul formării

de finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

1. Realizarea de asistențe la ore

-conform

-directori

- Comisia

- venituri

-nr. de asistențe

pentru monitorizarea și utilizarea

graficului de

-șefi catedră

CEAC,

proprii - 50 lei

realizate

unor strategii și metode didactice

asistențe

-observatori CEAC

CCD,

multiplicare

Furnizori de

fișe asistențe

moderne
1.Evaluarea obiectivă

Parteneri

Resurse/ Sursa

formare
2. Consilierea profesorilor nou

-permanent

-directori

ISJ

-

-nr. de cadre

veniți în școală și a profesorilor

-șefi catedră

didactice debutante

debutanți

-cadre didactice cu

sau nou venite în

experiență

școală

3. Participarea la cursuri de

- conform

- cadre didactice

-ISJ

- venituri

- nr de cadre didactice

formare pentru profesorii

graficelor ISJ si

debutante

-CCD

individuale ale

formați

debutanți

CCD

- responsabil

-alti furnizori

profesorilor

- implementarea

debutanți

strategiilor

formare continuă

inițiale și continue
4. Popularizarea ofertei de

- conform

- responsabilul cu

-CCD Iași

- nr. de cursuri de

formare a cadrelor didactice

graficelor

perfecționarea

-ISJ

formare / mobilități

ofertelor de

-directori

-alți furnizori de

accesate

formare

formare
(universități)
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

5. Realizarea unei baze de date

Termen

Responsabilități

Parteneri

de finanțare

performanță/
monitorizare
- existența bazei de

- responsabil cu

2017

perfecționarea

1. Susținerea de activități

-conform

- șefi de catedre

- psihopedagog

- venituri

- nr. de activități

metodico-științifice în cadrul

planurilor

-directori

- CJRAE

proprii - 100

realizate în catedre și

2. Creșterea calității

fiecărei catedre și comisii- cel

manageriale

- ISJ

RON

comisii

procesului de formare

puțin 1 activitate/ semestru

ale catedrelor

continuă prin

2. Organizarea Simpozionului

- octombrie

-directori

-ISJ

- taxa de

- nr. de cadre

activitățile metodico

Național ”Dimitrie Leonida”

2017

-șefi de catedre

-CCD

participare- 15

didactice participante

-șefi comisii

-instituții

lei/persoană

partenere

-sponsorizări-

cadrele

didactice

-

Indicatori de

- noiembrie

cuprinzând

-ISJ

Resurse/ Sursa

date la nivelul școlii

participante la cursuri de formare
dar și a celor care nu au acumulat
90 credite transferabile

– științifice
desfășurate la nivel
local/județean/

3.Accesarea proiectelor de

-conform

-cadre didactice de

- Agenția

național

formare continuă prin programul

calendarului

diverse specialități

Națională

Erasmus+ și finanțate prin diverse

european

-responsabilul cu

programe

proiecte
internaționale
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-1 proiect realizat pe
formare continuă
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

4. Îmbunătățirea rezultatelor a

- conform

- directori

examenele finale, creșterea

calendarului

Parteneri

Resurse/ Sursa
de finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

Grant proiect

-creșterea cu 5% a

- echipa

Rose -152000

promovabilității la

performanțelor elevilor inclusiv

implementare

euro

examenele de finale

prin proiectul Rose

proiect

-

- profesori
5. Participarea cadrelor didactice - conform grafic
la formarea organizată de ISJ

- responsabil

-ISJ

- fonduri

-nr de proiecte

formare continuă

-CCD

proprii- 100 lei

educative depuse și

pentru scrierea și implementarea

calitatea acestora/

proiectelor educative din

proiecte selectate

C.A.E.N/C.A.E.R/C.A.E.J
6. Participarea unui profesor la

-conform

-responsabil

-ANPCDEFP

formarea și consilierea

graficului

formare continuă

coordonatorilor proiectelor

Agenției

Erasmus+ sau parteneri în cadrul

Naționale -22

proiectelor strategice Erasmus+

octombrie 2017)

7. Participarea unui profesor la un

-conform

-responsabil

-ISJ

curs de formare a profesorilor

graficului ISJ

formare continuă

-CCD

- fonduri de la

-scrierea de proiecte

ANPCDEFP

eligibile și care să fie
aprobate la evaluare
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- fonduri ISJ

-susținerea de
activități eficiente și
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

Resurse/ Sursa
de finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

coordonatori ai consiliilor școlare

atractive ale CE din

ale elevilor

școală
-nr. de lucrări și

individuale- 15

articole publicate

-conform

-directori

la diverse conferințe,

calendarului

-cadre didactice

simpozioane, sesiuni de

ISJ și al altor

comunicări științifice pe

instituții de

domeniul lor de competență

învățământ

3. Consolidarea

1. Asigurarea formării inițiale

-conform

-directori

parteneriatului între

prin participarea la stagii de

graficului

-profesori mentori

asistență și nr. de ore

învățământul superior

practică pedagogică a studenților

profesorilor

de la discipline de

finale ale studenților

( USAMV,

de la Univ. ”Ghe. Asachi” și de la

îndrumători de

specialitate

-nr. de mentori de

Universitatea Cuza si

Univ.”Al.I.Cuza”

practică

Gheorghe Asachi) și

-ISJ,CCD,

-fonduri proprii

8.Participarea cadrelor didactice

lei /participare

-universitati

-

-nr. de ore de

practică pedagogică

pedagogică

școală în formarea
inițială și continuă
pentru cariera
didactică
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

1. Participarea cadrelor didactice

- conform

4. Colaborarea cu

la cursuri de formare inițiate de

graficului

C.C.D. în formarea

CCD (cei care nu au acumulat 90

continuă, ca principal

Responsabilități
-profesorii școlii

Parteneri

Resurse/ Sursa
de finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

-ISJ

- cursuri

-profesori care nu au

-CCD

gratuite prin

acumulat 90 credite

activităților de

CCD, fonduri

transferabile

credite transferabile)

formare a CCD

de la MEN

furnizor/ ofertant, în

2. Diseminarea informațiilor și a

-octombrie

-director

acord cu nevoile

exemplelor de bună practică din

2017

-consilier educativ

-mass media

profesionale ale

cadrul activității ”Săptămâna

-reprezentantul

-CCD

cadrelor didactice

altfel”

Consiliului

-ISJ

- fonduri

-diseminarea

proprii- 50 lei

efectivă a ideilor
dezbaterii

Elevilor
3. Rolul activităților nonformale

-săptămâna

-consilier educativ

-Consiliul

-fonduri

- nr. de persoane

în dezvoltarea potențialului

"Școala altfel”

-psiholog școlar

Reprezentativ al

proprii- 50 lei

implicate în

personal și creativ al elevilor -

octombrie

Elevilor pe

dezbatere

2017

școală
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TS5. Promovarea parteneriatelor pentru educația nonformală - oportunitate formativă complementară pentru elevi
CONTEXT
Schimbul social este un factor determinant al dezvoltării, evidențiat prin forme relaționale, parteneriate, dinamici colective care să se constituie
într-o sursă a progresului economic și social. Interacțiunea socială devine eficientă atunci când strategiile de colaborare și parteneriat au la bază
obiective clare, nevoi reale și relații de calitate care se construiesc în timp prin încredere, loialitate, responsabilitate și respectarea angajamentelor.
Constituită ca un sistem deschis, școala trebuie să răspundă necesităților sociale, exigențelor comunității din care face parte, să dezvolte și să mențină
legăturile cu partenerii sociali și cu autoritățile. Managementul relațional consideră partenerii educaționali drept o soluție optimă pentru problemele
cu care se confruntă învățământul românesc
OBIECTIVE GENERALE
TS.5.5. Realizarea unei depline concordanțe între interesele elevilor de dezvoltare a personalității și oferta educaţională a Colegiului Tehnic
”Dimitrie Leonida” Iaşi, jud. Iaşi
TS.5.6. Dezvoltarea la elevi a spiritului civic, a voluntariatului și multiculturalismului
TS.5.7. Promovarea imaginii Colegiului Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iaşi, jud. Iaşi în comunitatea locală, bazată pe principii de marketing
educaţional
TS.5.8. Promovarea de parteneriate pe plan local, regional şi naţional
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

1. Armonizarea

1.Organizarea alegerilor la

-octombrie

-consilier

-cadre

-fonduri proprii ale

-rezultatele alegerilor/

intereselor legate de

nivelul unității pentru Consiliul

2017

educativ

didactice

școlii- 50 lei pentru

monitorizarea

dezvoltarea personală

Elevilor

-diriginți

materiale

corectitudinii alegerilor

a individului cu cele

- Stabilirea sarcinilor fiecărui

publicitare necesare

ale comunității

membru

la alegeri

imediate, locale și

2. Susținerea unor activități în

regionale și cu

parteneriat cu Inspectoratul de

solicitările societății
actuale

-permanent

- fotografii și clipuri

-Inspectoratul
de Poliție

-fonduri proprii- 40

realizate în timpul

Poliție, Penitenciarul Iași, ONG-

-Penitenciarul

lei

activităților;

uri pentru combaterea violenței,

de maximă

-acorduri de parteneriat

prevenirea traficului de ființe

siguranță, Iași

-procese verbale

umane și protecția datelor de

-ASCOR

interes personal

-etc

-diriginți

2.Dezvoltarea unor

1. Participarea elevilor și a

strategii educaționale

cadrelor didactice la Festivalul

specifice în vederea

Nonviolenței organizat de ISJ

diminuării situațiilor

2.Implicarea elevilor și a

-octombrie

-consilier

-reprezentanții

-fonduri proprii-

-nr. elevi și profesori

de violență în școli

activități de voluntariat:

2017

educativ

Asociației

400 lei

implicați în activități /

-diriginți

Antidrog

- martie 2018

-diriginți

-ISJ

-

- creșterea gradului de
siguranță în școală

Săptămâna fără tutun, Let’s do
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

it, Ziua Pământului, Patrula de

-noiembrie

-profesori

reciclare, Alături de pelerini, Cu

2017

-comisie violenta

sufletul în straie de sărbătoare

-decembrie

Parteneri

-ONG-uri

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

-sponsorizări cadre

urmărirea respectării

didactice- 200 lei

programului aprobat

2017
-aprilie 2018
3. Organizarea unei activități de

-consilier

reprezentantul

- venituri proprii-

-elevi participanți la

combatere a violenței școlare:

educativ

Poliției, Secția

50 lei

activitate

”Fără violență!”

-diriginți

V

-proces verbal

-ONG-uri

-fotografii

-permanent

-conform

-nr. de elevi

1.Implicarea unui număr cât mai

calendarului

-consilier

-ISJ

-fonduri proprii-

participanți

mare de elevi în activități din

ISJ și a datelor

educativ

-ONG-uri

100 RON

- nr. de premii obținute

cadrul SNAC și a proiectelor

activităților din

-panouri, mape,

educative din calendarul CAEJ

proiectele

fotografii, mass media

aprobate
2.Dezvoltarea și implementarea

-an școlar

-comisia SNAC la

planului de acțiune al SNAC din

2016-2017

nivel de școală

școală

-ISJ

-

-atragerea de noi
parteneri în cadrul
activității SNAC
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

3. Crearea unor

3.Promovarea tuturor activităților

oportunități pentru

extracurriculare și de voluntariat

-consilier

site-ul școlii/ accesarea

educația complexă,

pe site-ul și facebook-ul școlii

educativ

periodică a site-ului

-permanent

-ing. de sistem

permanentă, în spiritul

-responsabil

competențelor cheie, al

SNAC

-

-existența dovezilor pe

dezvoltării civismului,

4.Implicarea și reluarea

-conform

voluntariatului,

parteneriatelor cu Junior

graficului și

competențelor de

multiculturalismului,

Achievement România

permanent

antreprenoriat

într-o societate

5.Organizarea de spectacole /

-20 decembrie

-consilier

-Asociația

-fonduri proprii-

- nr. de activități

complexă, dinamică

activități educative specifice

2017

educativ

părinți

150 lei

realizate/ impactul

pentru marcarea momentelor

-24 ianuarie

-diriginți

-ONG

activităţilor în mass-

semnificative din viața școlii,

2018

-prof. limba

-sponsori

media

(Sărbătorile de Crăciun, Ziua

-aprilie 2017

română

-cadre didactice

-JAR România

Unirii - 24 ianuarie, Paștele)
4. Crearea unor

1.Realizarea unor parteneriate

oportunități

cu: Muzeul Sadoveanu, Casa

educaționale în

Pogor, Teatrul Național, Grădina

-consilier

-Muzeul

vederea promovării

Botanică, etc. în vederea

educativ

Sadoveanu
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-

-dezvoltarea
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

cetățeniei active și a

desfășurării unor activități de

dialogului

anvergură

Termen

Responsabilități

-permanent

Parteneri

-Casa Pogor

intercultural prin

Resurse/ Sursa de
finanțare
-

Indicatori de
performanță/
monitorizare
-nr. de parteneriate

-Grădina

realizate

Botanică, etc.

-nr. de elevi şi
profesori participanţi

parteneriate cu
instituții relevante, cu
mediul cultural
ieșean.
1.Inițierea unor proiecte Erasmus

-conform

-director

-ANPCDEFP

+ KA1 și KA2

calendarului

- prof.

-parteneri

demersurilor școlii cu

Agenției

Aporcarriței Irina

europeni

cele ale ISJ și MEN

Naționale

privind

-martie 2018
-cadre didactice

-ISJ prin

-cotizații

-nr. de noi membri și
noi asociații

5.Corelarea

-site Erasmus+

aprobate

compatibilizarea

2.Înscrierea cadrelor didactice în

sistemului de

asociații profesionale la fiecare

inspectorii de

-2% donați de

învățământ românesc

disciplină

specialitate

fiecare cadru

-permanent

didactic
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

cu învățământul

3.Organizarea și actualizarea

european

permanentă a site-ului școlii

Termen

-permanent

Responsabilități

-informatician

Parteneri

-

-purtător de

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

-fonduri proprii-

-modificările aduse

100 lei

site-ului

-

-nr. de noi parteneri

cuvânt al școlii
6. Crearea de

1. Identificarea unor noi parteneri

oportunități pentru

-permanent

-directori

-baze de date

pentru inițierea unor proiecte în

-responsabil

agenții

dezvoltarea și

colaborare, în scopul dezvoltării

comisie proiecte

europene

implementarea unor

competențelor cheie

identificați

proiecte educaționale
complexe și diverse la
nivelul școlii
7.Asigurarea, la

1. Asigurarea dotărilor necesare

-director

-bugetul școlii

-echipamente

nivelul școlii a

pentru realizarea unui demers

-contabil șef

-10 000 lei pentru

procurate, liste de

infrastructurii și

educațional de calitate

mobilier școlar

inventar/ grafic de

echipamentelor

-60 000 RON

utilizare

necesare unui proces

pentru o rețea de

instructiv-educativ de

calculatoare

calitate

2. Reamenajarea/ reabilitarea
tuturor cabinetelor/

-permanent

-directori

-bugetul școlii

-dotări existente, liste

-contabil șef

aprobat

de inventar/ urmărirea

-permanent
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare

laboratoarelor la standarde de

-5000 lei pentru

folosirii

calitate

diverse materiale și

echipamentelor din

echipamente

laboratoare

școlare ( SSM;
ISU, etc)
3.Realizarea unor spații de cazare

-sem II

în corpul B

-directori

-fonduri proprii

-administrator de

-fonduri CL

-dotări existente, etc

patrimoniu
-administrator
financiar
8.

Crearea

oportunităţi

de

Coordonator

pentru

dezvoltarea rolului de

1. Organizarea de consultări,

partener educativ al

lectorate

părinţilor

programe şi
Permanent

proiecte educative
Diriginţi
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Director,
diriginţi

Resurse umane,

Nr. de activităţi

resurse materiale şi

realizate pentru părinţi

financiare, resurse

Creşterea implicării

informaţionale

părinţilor în activitatea
şcolii
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

Termen

Responsabilități

Parteneri

Resurse/ Sursa de
finanțare

Indicatori de
performanță/
monitorizare
Nr. activităţi
organizate în
comunitatea locală

9.

Promovarea

imaginii
Tehnic

Colegiului
”

Leonida”
comunitatea

Dimitrie
în
locală,

bazată pe principii de
marketing educaţional

1. Elaborarea unui Plan de
marketing

Director,

2. Elaborarea de materiale de

diriginţi,

promovare: pliante, broşuri, afişe
3. Organizarea de evenimente

Permanent

responsabili
comisii metodice

publice pentru promovarea şcolii

Mass-media

Resurse umane,

Nr. activităţi de

resurse materiale şi

promovare a imaginii

financiare, resurse

şcolii

informaţionale

Creşterea cu 10% a nr.
activităţi organizate în

Venituri proprii –

comunitatea locală

2000 lei

Creşterea cu 10% a nr.
de activităţi de
promovare a imaginii
şcolii
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TS 6. Susținerea și dezvoltarea educației permanente și a educației adulților
CONTEXT
Schimbările intervenite în viața școlii ne-au demonstrate că familia, respectiv părinții nu sunt suficient de implicate în activitățile instructiveducative derulate în instituție, răspunsurile fiind sporadice și ne-au determinat să căutam soluții eficiente și convingătoare pentru a-i aduce “mai aproape
de școală”.
Schimbările și fluctuațiile de pe piața muncii, creșterea șomajului sau dispariția unor locuri de muncă influențează mișcarea forței de muncă spre
alte domenii decât cele de formare inițială, ceea ce implică și o adaptare a ofertei școlare pentru adulți. Scoala trebuie să se implice mai mult în programele
de educatie a adulților, la cererea agenților economici dar și în implementarea unor programe de recunoaștere a competențelor achizitionate în context
informal sau nonformal.
OBIECTIVE GENERALE
TS.6.2. Dezvoltarea și reimplementarea proiectului ”Școala Părinților”
TS.6.3. Identificarea unor strategii eficiente de formare a adulților
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Obiectivul specific

Măsuri / acțiuni

1. Implementarea

1.Organizarea unor

proiectului ROSE

activități cu rol informativ

Termen

-sem II

Responsabilități

-echipa

Parteneri

- Cons.
Elevilor

Resurse/ Sursa de
finanțare
-grant proiect

Indicatori de
performanță/
monitorizare
-nr. de părinți
participanți/

pentru responsabilizarea

- Consiliul

monitorizarea calitatii

părinților și de îmbunătățire

Reprezentativ

activitatilor

a relației părinți-copii la

al parintilor

nivelul școlii
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GRAFICUL ȘI TEMATICA ŞEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
An şcolar 2017-2018
SEMESTRUL I

Nr.

Activitatea

Termen

Responsabili

crt.
1.

1.1.Validarea calificativelor anuale pentru personalul didactic şi didactic auxiliar an şcolar 2016-2017
1.2. Validarea și aprobarea organigramei

Membrii CA

1.3. Validarea și aprobarea RAEI pentru anul școlar 2016-2017

Echipa managerială

1.4. Validarea responsabilităților pentru anul școlar 2016 -2017
1.5. Validarea și aprobarea Fișei de încadrare și a orarului

Septembrie

1.6. Aprobarea Fișei sarcinilor profesorului de serviciu pe școală

Responsabil CEAC

2017

1.7. Discutarea cererilor depuse de cadrele didactice care solicită decontarea navetei

Administrator financiar

1.8. Aprobarea componenței comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice rămase vacante

contabil

1.9. Discutarea cererilor de mișcare a elevilor depuse de părinți/tutori/elevi
1.10.Avizarea fișelor de post
1.11.Aprobarea planului de măsuri pentru asigurarea siguranței și protecției elevilor și cadrelor didactice
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2.

2.1. Aprobarea tematicii proiectelor de absolvire a şcolii de maiștri și a tematicii probelor practice

Membrii CA

2.2. Discutarea cererilor depuse de cadrele didactice care solicită eliberarea recomandărilor necesare

Echipa managerială

înscrierii la gradele didactice
2.3. Discutarea şi validarea Planului managerial pentru anul şcolar 2017-2018
2.4. Aprobarea Planului managerial al Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și

Octombrie
2017

Responsabil arie
curricullară Tehnologii

extrașcolare și a celorlalte comisii
Secretar șef

2.5.Discutarea cererilor diverse
2.6. Discutarea și aprobarea Dării de seamă contabile și a Contului de execuție bugetară pentru buget
local și venituri proprii la data de 30.09.2017 și a Raportului privind activitatea de control financiar

Administrator patrimoniu

preventiv
2.7. Discutarea și aprobarea modului de folosire a sumelor prevăzute pe articole bugetare
2.8. Aprobarea burselor de merit, de studiu, sociale şi de boală pentru elevi, în anul şcolar 2017-2018
2.9. Aprobarea graficului tezelor semestriale
2.10. Validarea și aprobarea RAEI pentru anul școlar 2016-2017
2.11. Avizarea fișelor de autoevaluare pentru anul școlar 2017-2018
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Administrator financiar –
contabil
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3.

3.1. Discutarea şi aprobarea tematicii de proiect şi a îndrumătorilor pentru examenul de obţinere a

Responsabil catedra

Certificatului de competenţe profesionale pentru elevii claselor a XII a A, B XIII R1, XIII R2
3.2. Prezentarea şi validarea PAS-ului

Tehnologii
Noiembrie

3.3. Propuneri plan de şcolarizare pentru anul şcolar

2017

Membrii CA
Administrator de
patrimoniu

4.

5.

4.1 Analiza planului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

Membrii CA

4.2. Fundamentarea planului de buget pentru anul 2018

Decembrie

4.3. Analiza activităţii comisiei de disciplină din şcoala

2017

Echipa managerială
Administrator financiar -

4.4. Aprobarea concediilor de odihnă

contabil

5.1. Aprobarea listei cu obiecte de inventar şi mijloace fixe elaborată de comisia de inventariere şi casare

Membrii CA

pentru a fi trimisă spre aprobare ordonatorului de credite
5.2. Analiza activităţii desfăşurate de comisia diriginţilor şi de comitetul de părinţi.
5.3. Aprobarea repartiţiei bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi propuneri de rectificare, dacă este

Echipa managerială
Ianuarie 2018

cazul

Administrator de

5.4. Discutarea și validarea calificativelor personalului nedidactic

patrimoniu

5.5. Validarea rezultatelor obținute la învățătură și purtare pe sem.I, an școlar 2017-2018
5.6. Discutarea și aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019

Administrator financiar -

5.7. Analiza activității desfășurate în compartimentul nedidactic pe 2017

contabil
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SEMESTRUL AL II LEA
Nr.

Activitatea

Termen

Responsabilitate

Crt.
1.

1.1.Discutarea şi aprobarea burselor: de merit / studiu / boală / sociale / orfani şi a celor acordate de
şcoală, pentru semestrul al II lea
1.2. Discutarea cererilor depuse de părinţi sau tutori pentru mişcarea elevilor
1.3. Discutarea referatelor depuse de administratorul şcolii pentru achiziţia de material
1.4. Discutarea şi aprobarea Proiectului de încadrare și a Fişei de vacantare pentru anul şcolar 2018 2019
1.5. Dezbaterea şi aprobarea materialelor de analiză pentru activitatea desfăşurată în semestrul I, an
şcolar 2017 – 2018
1.6. Dezbaterea şi aprobarea Raportului managerial pentru semestrul I și a Planului managerial pentru
semestrul II, an şcolar 2017- 2018
1.7. Prezentarea, dezbaterea și repartizarea bugetului pentru anul 2017 pe surse de finanţare: buget local,
buget de stat, venituri proprii
1.8. Validarea și aprobarea dosarelor cadrelor didactice care participă la etapele prevăzute în Calendarul
mişcării personalului didactic pentru anul şcolar 2018-2019
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contabil sef
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2.

2.1.

Validarea Raportului de monitorizare internă și analiza activității CEAC- analiza implementării
procedurilor de lucru și a planurilor de îmbunătățire.

2.2.

Discutarea cererilor pentru decontarea navetei pentru profesorii care îndeplinesc condițiile legale

2.3.

Discutarea cererilor depuse de profesorii care solicită avize pentru participarea la etapele de

Martie

Directori,

2018

membri CA
Comisia CEAC

mișcare a personalului didactic prevăzute în Metodologie
2.4.

Aprobarea graficului tezelor semestriale

2.5.

Avizarea ofertei pentru participarea la Târgul Ofertelor educaţionale și organizarea activităților de
promovare a școlii

3.

3.1. Discutarea şi aprobarea contului de execuţie bugetară la 31.03.2018

Aprilie 2018

Membrii CA

Mai 2018

Membrii CA

3.2. Discutarea şi aprobarea Comisiilor pentru examenele de susţinere a competenţelor la
învățământul liceal și profesional
3.3. Discutarea şi aprobarea CDL-urilor pentru anul şcolar 2018-2019
3.4. Validarea și aprobarea dosarelor cadrelor didactice care participă la etapele prevăzute în
Calendarul mişcării personalului didactic pentru anul şcolar 2018-2019
4. 4.1. Avizarea programului pentru Festivitatea de absolvire
4.2. Avizarea Programului managerial privind desfășurarea activității în perioada vacanței de
vară
4.3. Avizarea cererilor cadrelor didactice pentru comisiile de bacalaureat şi pentru examenele
de absolvire liceu şi şcoală profesională
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5. 5.1.Discutarea şi aprobarea contului de execuţie bugetară la 30.06.2018
5.2. Discutarea şi aprobarea concediilor de odihnă

Iunie 2018

Membrii CA
Contabil şef

5.3. Stabilirea graficului examenelor de încheiere a sitației, a examenelor de corigență și de
diferență.
5.4. Stabilirea obiectivelor principale ale lucrărilor de întreținere
Observații: Graficul poate suferi modificări pe parcursul anului școlar
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GRAFICUL ȘI TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL
an şcolar 2017-2018
SEMESTRUL I

Nr.

Activitatea

Termen

Responsabili

crt.
1.

1.1. Validarea Fișelor de evaluare ale personalului didactic și didactic auxiliar.

Directori

1.2. Validarea situației școlare după încheierea sesiunii de corigențe și diferențe.
1.3. Propunere recompense pentru elevi
1.4.

1.5.

Responsabili arii

Aprobarea componenței nominale a Comisiilor metodice/arii curriculare și stabilirea

curriculare și

responsabililor pentru anul școlar 2017-2018

compartimente

Aprobarea componenței nominale a comisiilor de lucru pentru anul școlar 2017-2018

1.6. Alegerea cadrelor didactice membre în Consiliul de Administrație pentru anul școlar 2017- 2018.
1.7. Validarea comisiilor CEAC, a comisiilor permanente și temporare din școală.
1.8. Alegerea coordonatorului pentru programe și proiecte educative
1.9. Alegerea purtătorului de cuvânt.
1.10. Alegerea resposabilului cu formarea profesională
1.11. Avizarea procedurii de achiziție a manualelor școlare și auxiliarelor curriculare
1.12. Stabilirea diriginţilor la clase pentru anul şcolar 2017-2018 și repartizarea sălilor de clasă.
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Septembrie
2017

Responsabil CEAC
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1.8. Dezbaterea și avizarea Regulamentului intern și a Regulamentului de ordine interioară
1.9. Programul Săptămâna Altfel/ zilele Școlii și aprobarea modalităților de realizare a programului 23
– 27 octombrie 2017
1.10. Diverse: planificări, încadrări, orar, grafic profesori de servici, pregătire inspecție generală, etc
1.8.
2.
2.1. Stabilirea graficului şi tematicii şedinţelor Consiliului de administraţie și a celui profesoral pentru

Directori

anul şcolar 2017-2018
1.9. 2.2. Analiza testelor inițiale și stabilirea planurilor de măsuri pe catedre și la nivelul școlii
2.2. Analiza, dezbaterea și validarea Raportului general privind starea și calitatea învățământului în anul
şcolar 2016-2017

Responsabili arii
Octombrie

curriculare

2017

2.3. Discutarea şi aprobarea Planului managerial anual și a Planului operaţional pentru anul școlar 2017-

Coordonator pentru
programe și proiecte

2018
2.4. Aprobarea programului de activități educative extracurriculare și extrașcolare pentru anul școlar

educative – Moisuc
Lavinia

2017- 2018
2.5. Propunerea și aprobarea programelor de formare continuă pentru anul școlar în curs
2.6. Analiza Raportului de autoevaluare internă(RAEI) pentru anul școlar 2016-2017

Responsabil Comisie

2.7. Prezentarea Metodologiilor și calendarelor examenelor de Bacalaureat și a Examenului de

formare continuă –
Dănilă Cristina

Certificare a competențelor profesionale
2.8. Prezentare proiecte propuse pentru CAEJ, CAER, CAEN
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2.9. Organizarea lectoratului cu părinții
2.10. Dezbaterea și aprobarea rapoartelor de activitate anuală și semestrială
2.11.Propuneri pentru programul de pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat
2.12.Diverse: completarea documentelor școlare, disciplină, absenteism, sancțiuni disciplinare applicate
elevilor, pregătire inspecție generală etc
3.

3.1. Evaluarea frecvenței elevilor și stabilirea acțiunilor specifice pentru diminuarea absenteismului

Responsabil comisia de

3.2. Evaluarea ritmicității notării și evidențierea problemelor

reducere a fenomenului

3.3. Analiza activităților din cadrul Comisiilor PSI și CSSM

de abandon și a

3.4. Informare privind activitatea desfășurată la CEAC

Noiembrie

3.5. Dezbaterea și avizarea Planului de Acțiune al Școlii pentru 2017-2020

2017

absenteismului – Hîncu
Cristina

3.6. Parteneriatul educativ școală-familie și rolul comisiei diriginților în buna desfășurare a activității

Responsabil comisia de

3.7. Prezentarea concluziilor activităților din săptămâna “Școala altfel”

analiză a notării ritmice

3.8. Monitorizarea activității didactice

– Dodoiu Feryan
Responsabil comisia PSI
– Costaș Cătălin
Responsabil CSSMPintilie Cosmin
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Responsabil CEAC –
Cișman Amelia
Responsabil Comisia
diriginților – Moisuc
Lavinia
Directori
4.

4.1. Propuneri și dezbateri privind Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019

Directori

4.2. Strategii de promovare a activităților din cadrul școlii

Cadre didactice

4.3. Stabilirea modalității de promovare a ofertei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019
4.4. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la simulările pentru bacalaureat și stabilirea Planurilor remediale

5.

Decembrie
2017

Responsabil comisia de
promovare a ofertei

4.5. Monitorizarea activității didactice

educaționale

5.1. Aprobarea raportului privind situația școlară semestrială prezentat de profesorii diriginți

Diriginți

5.2. Dezbaterea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2018- 2019

Cadre didactice

5.3. Organizarea lectoratului cu părinții: relatia părinte-elev-profesor

Echipa managerială

5.4. Analiza stadiului pregătirii elevilor în vederea participării la olimpiadele școlare

Consilier educativ

5.5. Declanșarea procedurii de constituire a CDL pentru anul școlar 2018 - 2019 – propunerea ale

Responsabil comisia de

profesorilor de la catedra Tehnologii

Ianuarie

5.6. Discutarea şi validarea situaţei şcolare pentru elevii claselor a a XI a seral și anul II maiștri,
5.7.Validarea notelor la purtare mai mici de 7
79

2018

concursuri școlare
Responsabil catedra
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5.7. Monitorizarea activității didactice

Tehnologii
Coordonatorul pentru
programe și proiecte
educative
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SEMESTRUL AL II -LEA
Nr.

Activitatea

Termen

Responsabili

crt.
1

1.1. Discutarea Fişei de vacantare pentru anul şcolar 2018-2019

Directori

1.2. Analizarea, dezbaterea și validarea Raportului privind activitatea desfăşurată în semestrul I, an
şcolar 2017-2018;

Responsabili arii
Februarie

1.3. Dezbaterea şi aprobarea Planului managerial şi a Planurilor operaționale pentru semestrul II, an

curriculare

2018

şcolar 2017-2018
2.

2.1. Analiza rezultatelor obţinute de elevi la simulările pentru bacalaureat și stabilirea Planurilor
remediale

Martie

Responsabili arii

2018

curriculare

2.2. Discutarea cererilor privind înscrierea la Concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit,

profesorii care predau

dezbaterea rapoartelor de autoevaluare a celor înscrişi la concurs şi eliberarea recomandărilor

disciplinele de bacalaureat
profesorii care solicită

pentru completarea dosarelor
2.3. Prezentarea Raportului Comisie de etică și a celei de integritate

gradație

2.4. Monitorizarea activității didactice
3

cadre didactice

3.1. Analiza notării elevilor, a frecvenţei şi a situaţiei disciplinare a elevilor
3.2. Consiliu cu tema: “Analiza cauzelor absenteismului în şcoală”

Aprilie 2018

responsabil comisie de
ritmicitate a notării

3.3. Discutarea şi aprobarea CDL - urilor pentru anul şcolar 2018-2019
3.4. Monitorizarea activității didactice
81

diriginţi
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responsabil arie curriculara
Tehnologii
pshihpedagog
4.

4.1. Propunere recompense pentru elevi și pentru personalul didactic

Mai

4.2. Discutarea şi validarea situaţei şcolare pentru elevii claselor a XII a zi și a XIII seral

2018

diriginți

4.3. Monitorizarea activității didactice
5.

5.1. Discutarea şi validarea situaţei şcolare pentru elevii claselor a IXa, a X a, a XI a liceu zi și seral,

Iulie

cadre didactice

învățămant profesional de 3 ani

2018

diriginți

Observații: Graficul poate suferi modificări pe parcursul anului școlar
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VII. PLANURI MANAGERIALE COMISII
VII.1. COMISIA DE AVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂȚII
VII.1.1. PLAN OPERAŢIONAL AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A
CALITĂŢII 2017 – 2018
SCOP: identificarea căilor optime de revizuire a proceselor şi programelor privind
capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul calităţii la nivelul
Colegiului Tehnic de Dimitrie Leonida Iași, astfel încât în 2017-2018 ţintele de dezvoltare
instituţională să fie atinse.

OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII INSTITUȚIONALE 2017-2018:
Obiectiv 1. Dezvoltarea resurselor umane pentru utilizarea și valorificarea noilor
strategii de informare, formare și comunicare într-o societate dinamică, de tip european prin
valorificarea competențelor acestora în managementul didactic și educațional în vederea
creșterii rolului Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” în comunitate.
Obiectiv 2. Promovarea ofertei educaționale diversificate și centrate pe nevoile și
interesele elevilor, părinților, ale comunității și pe cerințele forței de muncă la nivel local,
European și global pentru a facilita inserția socio-profesională a absolvenților.
Obiectiv 3. Dezvoltarea și întărirea parteneriatului școala-elevi-părinți-agenți economici
prin motivarea participării la viața școlii, implicarea, integrarea opiniilor și stimularea initiativei
partenerilor socio-economici în vederea sprijinirii școlii pentru asigurarea unei educații de
calitate, eficiente și egale.
Obiectiv 4. Promovarea valorilor culturale și sociale pentru formarea elevilor ca viitori
cetățeni activi și creativi într-o societate a dialogului, nondiscriminării și acceptării.
Obiectiv 5. Atragerea de noi finanțări pentru o mai bună dezvoltare a bazei materiale și
implicarea grupurilor de interes în proiectarea și implementarea unui program de autofinanțare
și de monitorizare a cheltuielilor extrabugetare.
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OBIECTIVE SPECIFICE CEAC 2017 - 2018:
Obiectiv 1. Identificarea măsurilor de ameliorare a punctelor slabe în calitatea educaţiei
oferite de Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida , conform RAEI pentru anul şcolar 2016 – 2017
Obiectiv 2. Optimizarea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul CEAC
Obiectiv 3. Creșterea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale pe baza
măsurilor de îmbunățătire pentru anul şcolar 2017-2018
Obiectiv 4. Creșterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor interni şi externi privind
calitatea educaţiei oferite de Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” în anul şcolar curent
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VII.1.2. PLAN DE IMPLEMENTARE
OBIECTIV SPECIFIC 1: Identificarea măsurilor de ameliorare a punctelor slabe în calitatea educaţiei oferite de Colegiul Tehnic
,,Dimitrie Leonida”, conform RAEI pentru anul şcolar 2016 – 2017
Activităţi

Elaborarea RAEI
2016– 2017
1.1 Analiza dovezilor necesare
elaborării RAEI
1.2. Elaborarea propunerilor de
îmbunătăţire a calităţii pentru
indicatorii neîndepliniţi/ îndepliniţi
parţial în anul şcolar anterior
1.3. Redactarea RAEI prin
raportare la descriptorii din
standardele de acreditare şi
evaluare periodică şi a
descriptorilor din standardele de
referinţă.
1.4. Completarea RAEI 2016-2017
pe platforma calitate.aracip.eu,
finalizarea și inițializarea RAEI
2017-2018
1.5. Publicarea RAEI spre
informarea tuturor beneficiarilor
interni/ externi şi a partenerilor

Instrumente/Resurse

Responsabil

Termen

- Standarde de acreditare si Coordonatorul
evaluare
periodică,
membrii CEAC
standarde de referinţă
(anexa la HG 21/2007)
Dovezi
(rapoarte,
provese-verbale,
chestionare, fişe, etc)
- RAEI formular tip
-Calculator, imprimantă,
consumabile

si Sept. 2017

Modalităţi de
evaluare a
obiectivelor

Indicatori de realizare

Analiza dovezilor si
- Proces-verbal al raportarea la standarde in
şedinţei de analiză a proporţie de 100%
dovezilor
Respectarea termenului de
Prezentarea
şi realizare al RAEI pentru
discutarea RAEI in 2016-2017.
cadrul C.A.
Elaborarea planului de
- Prezentarea RAEI în imbunatatire
primul C.P. al anului
şcolar 2017-2018
Completarea datelor
conform structurii propuse
pe platforma
calitate.aracip.eu
la termen, în proporție de
100%
Aprobarea RAEI de către
C.A.
Publicarea RAEI
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Corelarea RAEI cu
documentele proiective elaborate
la nivelul scolii
1.6. Monitorizarea utilizării
RAEI în proiectarea managerială
pentru anul şcolar în curs

- Fişă de observare,

Coordonatorul

- PAS,

CEAC

- Planul managerial 20172018
- Planul operaţional anual
al scolii,
- Rapoarte de activitate a
comisiilor metodice si ale
comisiilor de lucru pentru
anul scolar 2016-2017
- Planurile operaţionale
ale comisiilor metodice şi
ale comisiilor de lucru
pentru anul scolar 20172018

15 oct. 2017

Fise de observatie

Monitorizarea în proporție
de 100% a documentelor
proiective si completarea
fiselor de observatie
Prioritatile strategice sunt
corelate cu RAEI in
proportie de 100% în toate
documentele

- Procese –verbale ale
şedinţelor CA şi CP
- Calculator, imprimantă,
consumabile
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OBIECTIV SPECIFIC 2. Optimizarea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul CEAC
Activităţi

Instrumente/Resurse

Responsabil

Termen

Reorganizarea Comisiei de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii
2.1. Constituirea CEAC conform
legislatiei specifice, procedurii de
selectie a membrilor si
regulamentului CEAC

- Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea Consiliu
OUG Nr. 75/2005, ROFUIP aprobat prin profesoral
OMEdC Nr. 4925/2005;
Director
- O.U.G 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
- H.G. nr. 1258 din 18 oct. 2005 privind
aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a A.R.A.C.I.P.
- Regulamentul CEAC
- Calculator, imprimantă, consumabile

2.2. Evaluarea activităţii comisiei
în anul şcolar anterior
- autoevaluare prin stabilirea gradului
de indeplinire a obiectivelor propuse
pentru anul anterior
- evaluare de catre echipa
manageriala si beneficiari

- Raport activitate CEAC
Director
15 oct. 2017
- Documente CEAC
Coordonatorul si
- Baza de date CEAC
membrii CEAC
- site
- chestionare de identificare a gradului
de satisfactie a beneficiarului
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30 sept. 2017

Modalităţi de
Indicatori de
evaluare a
realizare
obiectivelor
Argumentarea in
CEAC constituita
Consiliul profesoral,
conform legislatiei
de catre candidati, a
in vigoare
oportunitatii optiunii
lor, precum si a unor
propuneri de
îmbunătăţire a
activităţii din şcoală
pe un anumit domeniu.
Proces
verbal
al
sedintei
Consiliului
Profesoral
Eliberarea deciziei de
constituire
Interpretarea
chestionarelor aplicate
Feed-back-ul oferit de
echipa manageriala
Analiza Swot , parte a
raportului de activitate
CEAC 2016-2017

Cel puţin 75% din
obiectivele propuse
au fost atinse
Chestionare
aplicate
unui
procent de 50% din
beneficiari
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Revizuirea documentelor interne
ale comisiei şi a bazei de date
2.3.Analiza documentelor
proiective: P.A.S. şi a P.O. al unităţii,
R.A.E.I. pe anul şcolar 2016-2017,
planul de şcolarizare, planul
managerial , oferta educationala, etc.
2.4 Stabilirea obiectivelor
specifice şi a activităţilor din Planul
operational
2.5. Elaborarea planului
operaţional pentru 2017-2018
2.6. Planificarea acţiunilor de
monitorizare/ evaluare pentru fiecare
domeniu/
subdomeniu
din
standardele de referinţă
2.7. Planificarea acţiunilor de
monitorizare
a
implementării
procedurilor instituţionale
2.8. Informarea elevilor/ părinţilor/
personalului cu privire la acţiunile de
monitorizare/ evaluare ce vor fi
efectuate pe parcursul anului şcolar

- Standarde de acreditare si evaluare Coordonatorul si 15 oct. 2017
periodică şi standarde de referinţă.
membrii CEAC
- Documente CEAC
- Baza de date CEAC
- site
- Calculator, imprimantă, consumabile

Aprobarea în CA a
Planului operational

Planul operational
elaborat integral si
la termenul propus

- Fise de observatie
- Diagrame de resurse
- Calculator, imprimantă, consumabile

Aprobarea în CA a
Planului
operațional CEAC

2.9. Monitorizarea colectării şi
arhivării
dovezilor
privind
îndeplinirea
indicatorilor
din
standardele de calitate
2.10.Elaborarea unei noi proceduri
de colectare si organizare a dovezilor

- registrul de proceduri

- Analiza
planificarilor elaborate
in CA
- Afisarea la avizierul
CEAC si prezentarea
in sedintele
Consiliului Profesoral,
Consiliului
reprezentativ al
Elevilor, Consiliului
Reprezentativ al
Parintilor
- Analiza si aprobarea
procedurii in CA

Coordonatorul
CEAC

Oct. 2017

- Standarde de acreditare si evaluare
periodică şi standarde de referinţă.
- Dosar proceduri

Coordonatorul
CEAC,
- Standarde de acreditare si evaluare
membrii CEAC
periodică şi standarde de referinţă.
- Calculator, imprimantă, consumabile

- lunar

-noiembrie
2017
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100% beneficiari
cunosc actiunile ce
urmeaza a fi
intreprinse de
CEAC în vederea
evaluării și
asigurării calității
Exista dovezi
pentru toti
descriptorii din
standardele
acreditare si
referinta pentru
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2.11.Monitorizarea permanentă a
modului de aplicare a procedurii şi
intervenţii
clarificatoare/de
îndrumare privind aplicarea acesteia.

anul scolar 20172018

- permanent

Dovezile sunt
colectate si arhivate
conform procedurii

2.12.Participarea
membrilor Oferta CCD şi a altor furnizori de
comisiei la cursuri de formare în formare
domeniul evaluării şi asigurării
calităţii

Responsabil
Comisia de
perfecţionare şi
formare continuă,
Membrii comisiei

Permanent, cf.
ofertei

Adeverinte/
certificate participare

Toti membrii
CEAC au participat
la cel puţin un curs
de formare in
domeniul asigurarii
calitatii

OBIECTIV 3. Cresterea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale prin propunerea masurilor de imbunatatire pentru anul şcolar 20172018
Activităţi
3.1 Monitorizarea informării de către
conducerea şcolii a beneficiarilor
interni şi externi cu privire la
obiectivele instituţionale curente

Instrumente/Resurse

Responsabil

- Fişă de observare

Coordonatorul
CEAC

- Procese-verbale ale şedinţelor
Consiliului profesoral şi de
administraţie

Termen

Noiembrie 2017

Modalităţi de
evaluare a
obiectivelor
Fişă de
monitorizare
Raport de evaluare

- Procese-verbale ale şedinţelor cu
părinţii
- Aviziere
- Grafice de monitorizare
89

Indicatori de
realizare
Beneficiarii cunosc
prioritatile si
obiectivele
institutionale
curente în procent
de 100%
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3.2 Monitorizarea îndeplinirii
obiectivelor instituţionale conform
Planului operaţional instituţional
curent
3.3. Elaborarea si aplicarea
Planului de îmbunătățire a calității
educatiei furnizate prin:
- Analiza documentelor catedrelor şi
comisiilor.
- Analiza rezultatelor monitorizărilor.
- Analiza standardelor de acreditare şi
evaluare periodică precum şi a celor
de referinţă.
- Analiza ghidurilor de bună practică
emise de ARACIP.
- Analiza documentelor privind
calitatea educaţiei elaborate de IŞJ
(rapoarte, recomandări, etc.)
- Constituirea grupurilor de lucru in
vederea elaborarii propunerilor de
imbunatatire.
- Elaborare de propuneri privind
îmbunătăţirea calităţii educaţiei
furnizate de unitate.
- Înaintarea acestora C.A. spre

- Fişe de observare

Coordonatorul
CEAC,
membrii CEAC

- Rapoarte de activitate semestriale/
anuale
- Procese-verbale ale şedinţelor
Consiliului profesoral şi de administraţie
Procese-verbale
Membrii CEAC
Dovezi ale activităţilor/
Coordonatorul
documente
CEAC
Statistici, standarde de acreditare şi
evaluare periodică, standarde de
referinţă, documente ISJ, documente
ARACIP.
Calculator, imprimantă, consumabile

aprobare.
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Permanent

Elaborarea
rapoartelor de
monitorizare
interna periodica a
calitatii

Rapoarte elaborate
trimestrial

Permanent

Analiza
documentelor
inaintate C.A.

Plan de
îmbunătățire
întocmit și aprobat
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OBIECTIV 4. Creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor interni şi externi privind calitatea educației oferite de Colegiul Tehnic,,Dimitrie
Leonida” în anul şcolar current
Activităţi

Instrumente/Resurse

Responsabil

4.1.Planificarea activităților de
obținere a feedbackului. Stabilirea
caracteristicilor
și
constituirea
grupurilor țintă (elevi, personal,
părinți, parteneri)

Baza de date a instituției (date elevi și Coordonator
părinți, personal, parteneri)
CEAC
Orarul școlii
Membru CA

4.2.Colectarea unui număr cât mai
mare de opinii privind calitatea
educatiei furnizate de colegiu prin
aplicarea si a unor chestionare on-line
4.3.Elaborarea,
aplicarea
şi
interpretarea chestionarelor adresate
grupurilor
tinta;
publicarea
rezultatelor

Interviuri, focus grupuri
site
Chestionare on-line
Calculator
Chestionare
Calculator, imprimantă, consumabile

Termen

Noiembrie 2017

Calculator, imprimantă, consumabile
Coordonator
CEAC

Trimestrial

Modalităţi de
evaluare a
obiectivelor
Identificarea si
constituirea
grupurilor tinta
Planificarea
activitatilor de
colectare a opiniilor
Numarare opinii

informatician
Echipa CEAC
Psihopedagogul
scolar
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Elaborare – oct
2017
Aplicare – nov
2017, mai 2018
Interpretare si
publicare - dec
2017, iunie 2018

Analiza datelor
furnizate de
repondenti
Chestionare
aplicate

Indicatori de
realizare
Grupuri tinta
constituite in
proportie de 100%

Cresterea
numarului de
repondenti cu 25%
Interpretarea in
proportie de 100%
a chestionarelor
aplicate
Respectarea
termenelor
stabilite
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VII.2. COMISIA DE CURRICULUM
VII.2.1. PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI DE CURRICULUM PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018
Nr
Actiuni
Resurse
Responsabili
Termene de
Indicatori de
crt
materiale si
realizare
evaluare si
financiar
performanta
Aplicarea curricumului national si -Planuri cadru
Comisia de
Septembrie
-Numar de CDL
1
a ofertei educationale proprii
-Programe scolare
curriculum
-Grad de eficienta
al CDL
-Optiuni ale
elevilor
Elaborarea documentelor
-Planuri cadru
-Comisiile metodice Semestrial
-Realizarea
2
şcolare: planificări calendaristice -Programe scolare
-Comisiile stabilite
/Anual
mapelor
şi planuri manageriale pentru
-Planuri manageriale la nivel de scoala
metodice
catedre si comisiile stabilite la
nivel de scoala
Asigurarea manualelor
-Director
Septembrie
Procent de
3
alternative şi a auxiliarelor
-Bibliotecar
asigurare a
curriculare
-Sefi comisii
manualelor
metodice
4

Evaluarea şi aplicarea testelor
de diagnoză

Teste predictive

5

Analiza rezultatelor testelor de
diagnoza şi stabilirea de masuri
recuperatorii pentru elevii cu
probleme

Teste predictive

-Toate cadrele
didactice
-Sefi comisii
metodice
-Toate cadrele
didactice
-Sefi comisii
metodice
92

1 Octombrie

Rezultatele
testelor
predictive

15 Octombrie -Rezultatele
testelor
predictive

Proceduri de
monitorizare
Raport al
comisiei
de curriculum

Rapoarte
Semestriale
/anuale

Folosirea
manualelor si
auxiliarelor in
procesul de
invatare
Situatiile
statistice
la nivelul com.
metodice
Studiu realizat pe
comisii metodice
privind progresul
scolar
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6

Monitorizarea parcurgerii ritmice
şi de calitate a conţinuturilor

Planificari
calendaristice

Sefi comisii
metodice

Semestrial /
Anual

7

Monitorizarea progresului şcolar
din perspectiva prestaţiei
didactice;
Practicarea asistentelor şi a
interasistenţelor la ore;
Practicarea constanta a
evaluării formative;
Elaborarea instrumentelor
interne specifice de înregistrare
a progresului şcolar şi
valorificarea datelor (teste,
lucrări, referate, portofolii)
Fixarea tezelor (pondere 25% din
medie) şi discutarea acestora intro ora speciala cu doua săptămâni
înainte de încheierea semestrului
Monitorizarea procesului de
utilizare a tehnologiei
informatice în lecţii la toate
disciplinele;

-Teste periodice
L-ucrari de
evaluare
semestriala
-Fise de asistenta la
ore

-Toate cadrele
didactice
-Sefi comisii
metodice

Ianuarie
Iunie-iulie

Lucrari de
evaluare
semestriala

Cadre didactice
titulare ale
disciplinelor la care
se sustin teze
-Administrator AEL
-Cadre didactice
-Sefi comisii
metodice

8

9

-Plan de lectie
-Fisa de asistenta la
ore
-Fisa lucrari de
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-Rezultatele
testelor
ulterioare
Parcurgerea
programei
conform
planificarii
calendaristic
-Numar de
asistente si
interasistente la
ore
-Rezultatele unor
teste comune pe
disciplina

Raport sintetic
semestrial/anual
al sefilor de com.
met

Respectarea
planificarii tezelor

- Conform
graficului
comisiilor
metodice

-Numar de ore
asistate
de calculator

-Raportul
comisiilor
metodice
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Organizarea de lecţii
demonstrative şi schimburi de
experienţa
Promovarea sistematică a unor
metode şi tehnici moderne de
studiu interactive precum şi
practicarea de modele şi stiluri
eficiente de „a învăţa cum să
înveţi”, de „a învăţa pentru a şti
să faci” şi„a invăţa permanent”

laborator

-Plan de lectie
-Fisa de asistenta la
ore
-Fisa lucrari de
laborator

Sefi comisii
metodice

Tot anul
scolar

11

Monitorizarea actului
educaţional din perspectiva
progresului şcolar, individual şi
a reuşitei şcolare la concursurile
şi examenele naţionale

Programe
concursuri scolare

-Comisii
metodice,
-Comisia
pentru concursuri
scolare,
-CEAC

Ianuarie iulie

12

Selectarea elevilor dotaţi în
vederea participării la
concursurile şcolare şi olimpiade;
Întocmirea unui program de
pregătire, transmiterea
bibliografiei şi a băncii de
subiecte existente

-Programe
concursuri scolare
-Grafic de
desfasurare a
pregatirii si
desfasurarii
concursurilor
scolare

-Comisia pentru
concursuri scolare
-Comisiile metodice

noiembrie

10

-Numar de lectii
demonstrative
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-Raportul
comisiei
de calitate
Numar de ore in
-Plan managerial
care
al comisiilor
se folosesc tehnici metodice
moderne si
-Raportul
metode
comisiilor
interactive
metodice
-Raportul
comisiei
de calitate
-Teste preliminare -Raportul
concursului
comisiilor
-Rezultate
metodice,
concursuri
-Raportul CEAC,
scolare si
-Raportul
examene
comisiei pentru
nationale
concursuri
scolare
Rezultatele la
-Raportul
concursuri scolare comisiilor
metodice
semestrial /anual
-Raportul
comisiei
pentru concursuri
scolare
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13

14

Stabilirea tematicii orelor de
dirigenţie şi axarea acesteia pe
probleme de educaţie sanitara,
morala şi estetica, de orientare
şcolară şi profesionala,
combaterea în colaborare cu
factorii educaţionali interesaţi:
organisme sanitare, politie,
jandarmerie, organizaţii de
combatere a drogurilor,
reprezentanţi ai Centrului Jud.
de Asistenta Psihopedagogică,etc
Acţiuni educative: excursii, vizite
tematice, concursuri ştiinţifice,
întreceri sportive precum şi
acţiuni educative prilejuite de
ocazii speciale

Plan de activitate
comisia
dirigintilor

-Profesori diriginti
-Consilier cu
probleme
educative

septembrie

Numar si tipuri de Raportul
activitati realizate comisiei
dirigintilor

-Plan de activitate
comisia de
programe educative
scolare
si extrascolare;
-Planuri
operationale

-Director
-Director adj.
-Consilier cu
probleme educative
-Profesori diriginți

Conform
programului
comisiei
dirigintilor
comisiei de
programe si
parteneriate
comunitare

Numar si tipuri de Rapoarte de
activitati realizate activitate
Raportul de
activitate
semestrial/anual
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VII.3. COMISIA DE FORMARE CONTINUĂ
VII.3.1. PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU
ANUL ȘCOLAR 2017-2018
OBIECTIVE
Obiectivul 1.Promovarea unei politici de personal care să asigure calitatea şi eficienţa
activităţii educationale
Obiectivul 2.Asigurarea conditiilor de transmitere a informatiilor privind legislaţia şi
reglementările MEN
Obiectivul 3.Prezentarea reperelor de formare a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar şi întărirea colaborarii cu Casa Corpului Didactic, alte institutii abilitate
Obiectivul 4.Creşterea calităţii resurselor umane angajate în unitatea de invatamant în
vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii
Obiectivul 5.Creşterea calităţii resursei umane prin activităţi de perfecţionare metodică şi de
specialitate în colectivele metodice din şcoală şi în cercurile pedagogice organizate la nivelul
judeţului
Obiectivul 6.Desăvârşirea în cariera didactică prin participarea la examenele de acordare a
gradelor didactice
Obiectivul 7.Dezvoltarea competenţelor manageriale
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Funcţii
PROIECTARE

ORGANIZARE

Activităţi
Participarea cadrelor didactice la programele de formare
organizate de furnizori acreditati in formare si dezvoltare
profesionala
Actualizarea bazei de date cu activitati de perfectionare

Resurse de timp
Sem. I + II

Noiembrie 2017

Resurse umane
Director, Responsabilul
cu dezvoltarea
profesională
Responsabil comisie

Proiectarea activităţii de perfecţionare periodică odată la 5
ani a cadrelor didactice
Proiectarea portofoliului responsabilului cu formarea
continuă
Instrumentarea şi operaţionalizarea unui program de
evidenţă al accesului corpului profesoral la resursele
educaţionale ale şcolii: auxiliare curriculare, fondul de
carte,tehnologia informatică şi de comunicare
Creşterea ponderii personalului didactic cu rezultate
deosebite
Participarea cadrelor didactice la consfătuiri pentru
informarea în scopul aplicării legislaţiei în vigoare, pentru
cunoasterea documentelor manageriale la nivelul
comisiilor metodice
Participarea cadrelor didactice la seminarii de formare şi
cursuri de perfecţionare în specialitate

Permanent

resposabil comisie

Adecvarea
conţinutului specific
Legislaţie

Semestrul I

responsabil comisie

Legislaţie

Semestrul I şi II

responsabil comisie

Logistică

Octombrie, 2017

responsabil comisie

Septembrie 2017

responsabil resurse
umane

Criterii de calitate,
rapoarte
Logistică, legislaţie

Conform
calendarului

Director, responsabil
Resurse umane,
responsabilii comisiilor
metodice
responsabil comisie
resurse umane
responsabil resurse
umane

COORDONARE / Transmiterea la timp a modificărilor survenite în
MONITORIZARE încadrarea de personal la IŞJ
Monitorizarea participării cadrelor didactice la examene de
acordare a definitivatului, gradul II şi I
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Semestrul I+II
Conform
calendarului

Resurse materiale
Logistică, legislaţie
Actualizare

Logistică

Oferta educaţională
Logistică
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MOTIVARE

Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de
perfecţionare/formare continuă

Permanent

responsabil resurse
umane

Realizarea in cadrul comisiilor metodice a unor intalniri,
ateliere, dezbateri,seminare pe probleme ale educatiei.

Sem. I + II

Efectuarea de asistente la ore, mai ales in cazul cadrelor
didactice debutante, in vederea consilierii acestora

Conform
graficului

Stimularea si sustinerea cadrelor didactice pentru a
participa la programe de perfecţionare şi dezvoltare
profesionale organizate de MEN, Casa Corpului Didactic şi
alte instituţii de învăţământ superior şi preuniversitar.
Nominalizarea celor mai valoroase şi competente cadre
didactice din scoala pentru a face parte din echipele de
proiect stabilite
Stimularea şi consilierea cadrelor didactice pentru a
participa la programe de reconversie profesională (IDD,
cursuri postuniversitare etc.
Propunerea si sustinerea cadrelor didactice pentru obţinerea
gradaţiilor de merit

Sem. I + II,
conform
ofertei

responsabil comisie
perfectionare,
Responsabilii
comisiilor metodice
responsabili comisii
metodice,
responsabil comisie
formare
Responsabilii comisiilor
metodice Responsabilul
cu
dezvoltarea profesionala
resp.perfectionare,
Responsabilii comisiilor
metodice
resp.perfectionare
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Situational

Sem I + II
Conform
ofertei
Sem. II

resp.perfectionare

Conform graficului
Realizarea in cadrul
comisiilor metodice a
unor intalniri, ateliere,
dezbateri,
seminare pe probleme
ale educatiei.
Grafice de
acţiuni,logistică
Legislaţia specifică

Oferta ANPCDEFP

Cadre didactice

Com
unicare
interinstituţională
Logistica
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IMPLICARE /
PARTICIPARE

FORMARE
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ
ŞI PERSONALĂ

Cuantificarea proiectelor şi programelor de formare/
perfecţionare prin credite profesionale transferabile în
scopul participării cadrelor didactice la concursuri de
acordare a gradaţiilor de merit, mobilitate de personal,
distincţii şi premii
Asigurarea cunoaşterii etapelor evoluţiei în cariera
didactică: definitivat, grad II, grad I, doctorat, perfecţionare
periodică obligatorie, evoluţie în ierarhie, recunoaşterea
gradelor didactice
Instruirea cadrelor didactice de către inspectorii de
specialitate cu privire la modalităţile de dezvoltare
profesională, pregătirea iniţială, pregătirea continuă
Participarea directorilor si a cadrelor didactice în programe
de instruire în domeniu llegislaţiei şcolare
Participarea cadrelor didactice la realizarea / perfecţionarea
unor baze de date şi a programelor necesare în şcoli pentru
buna desfăşurare a examenelor finale pentru clasele a XII a
si scoala profesională
Asigurarea cunoaşterii în rândul cadrelor didactice a
reglementărilor în vigoare privind self -managementul şi
etapele formării profesionale: stagiatură, definitivat, grad
II, grad I, doctorat, perfecţionare periodică obligatorie,
evoluţie în ierarhie, recunoaşterea gradelor didactice.
Formarea continua a cadrelor didactice de specialitate şi a
directorilor şcolii

Permanent

resp.comisieperfectionare Legislaţia specifică
Responsabilii comisiilor
metodice

Permanent

resp.perfectionare

Norme legale,
programe oficiale

Situaţional

Responsabilii comisiilor
metodice

Norme legale

Sem. I + II

Directori,resp. comisie
perfectionare
Directori
Cadre didactice

Oferta de formare

Sem. I + II

Responsabilul cu
dezvoltarea profesionala

Norme legale,
programe oficiale

Conform
ofertei

Oferta CCD, alte
instituţii

Perfecţionarea şi formarea proprie a tuturor salariaţilor
unităţii, în funcţie de compartiment/specialitate.

Sem. I + II

Director,
Responsabilul cu
dezvoltarea profesionala
responsabil perfectionare
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Sem. II

Logistică

Oferta instituţiilor
Specializate
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REZOLVAREA
CONFLICTELOR

Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a diferitelor situaţii
conflictuale care pot apărea între cadrele didactice din
scoala între profesorii de specialitate şi conducerea scolii
sau între elevi şi profesori, pentru asigurarea unui climat de
muncă eficient
Rezolvarea contestatiilor prin receptare, cercetare si
solutionare conform legislatiei, in mod documentat si
corect
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Sem. I + II

Directori

Comunicare
in scoala

Sem. I + II

Directori

Legislatie,
comunicare
interinstitutionala
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VII.3.2. PLAN OPERAŢIONAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE FORMARE/
PERFECŢIONARE CONTINUĂ PE ANUL ŞCOLAR 2017-2018, SEMESTRUL I
Pentru anul şcolar 2017-2018 activitatea comisiei pentru perfecţionare şi formare continuă
trebuie să se axeze în continuare pe:
 formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic;
 perfecţionarea continuă a activităţii de predare- învăţare- evaluare;
 susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune
condiţii a activităţii la catedră;
 participarea cadrelor didactice la modulele de formare în specialitate;
 participarea cadrelor didactice la modulele de formare tematice din alte domenii decât
specialitatea
 responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare;
 implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative;
 implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat;
PLANUL DE MĂSURI AL COMISIEI DE PERFECŢIONARE
Nr.
crt.
1
2

Denumirea acţiunii
Organizarea la nivelul catedrelor
si al comisiilor metodice a unor
activitati metodice utile
Identificarea si promovarea unor cursuri de
formare continua organizate de scoala, CCD,
ISJ

Data
4.11.2017

Responsabili
Responsabilii
ariilor curriculare

4. 12.2017

Responsabil
dezvoltarea
resurselor umane

Permanent

Cadrele didactice

Sustinerea inspectiilor curente
sau speciale.

Conform
planificarii

3.

Metode alternative de instruire pentru
creşterea eficienţei actului instructiveducativ.

29.04. 2018

Cadrele didactice,
directori,
inspectori
Membrii comisiei
de perfecţionare

4.

Activităţi de îndrumare şi control pentru
fiecare cadru didactic cuprins în activitatea
de perfecţionare.

3

4

Participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare continua
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Tot anul şcolar

Membrii comisiei
de formare
continuă
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VII.4. COMISIA DE PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE
VII.4.1. PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI DE PROGRAME ŞI PROIECTE
EUROPENE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
CADRUL GENERAL DE ACTIVITATE
Conceperea şi proiectarea activităţii comisiei de proiecte şi programe europene, la
nivelul unităţii şcolare pentru anul şcolar 2017– 2018 are în vedere aspecte identificate şi
prezentate în planul managerial şi în politica de dezvoltarea a unităţii de învăţământ.
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi are atribuții de coordonare, monitorizare şi
evaluare a activităților din unitatea şcolară, în vederea asigurării educației de calitate pentru
copii, tineri şi adulți.
Dintre atribuțiile specifice Comisiei pentru programe şi proiecte europene menționez:
 organizarea şi îndrumarea activității de perfecționare a personalului didactic şi
nedidactic prin proiecte europene.
 realizarea de parteneriate şi colaborări cu instituții similare din țară şi din Europa, cu
instituții non guvernamentale, cu reprezentanți ai autorităților naționale, regionale şi
locale
 compararea continuă a rezultatelor activității Colegiului Tehnic “Dimitrie
Leonida”Iaşi cu rezultatele altor instituții similare din țară şi din Europa
 implicarea personalului Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”Iaşi în programe de
formare continuă, în proiecte europene şi în cercetare
Corelarea sistemului de învăţământ românesc cu sistemul educaţional european
reprezintă o ţintă strategică a reformei educaţiei naţionale care presupune efortul real, conjugat,
al tuturor factorilor cu responsabilităţi în acest domeniu.
Dezvoltarea capacităţii de cooperare instituţională între şcoală, CCD şi universităţi,
organizaţii ele societăţii civile, autorităţi publice, instituţii de cultură şi Dezvoltarea capacităţii
instituţionale a şcolii de a propune şi derula proiecte prin care să contribuie la dezvoltarea
comunităţii locale constituie premise pentru întărirea capacităţii instituţionale pentru asumarea
responsabilităţilor care decurg din descentralizarea administrativă, financiară şi educaţională.
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Dezvoltarea accesului la programe internaţionale are ca măsuri şi acţiuni:
 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de cooperare internaţională: programe de
cooperare internaţională, Săptămâna Comenius, Spring Day, Euroscola, Ziua Europei,
Săptămâna Educaţiei Globale
 Informarea publicului ţintă privitor la activitatea de cooperare internaţională prin
accesibilizarea informaţiei (pliante, broşuri, dischete, CD-uri)
 Promovarea şi valorificare diversităţii culturale în educaţie
 Susţinerea programelor educaţionale care promovează valorile interculturale
 Educarea elevilor în spiritul cunoaşterii şi conservării specificului local şi naţional în
contextul procesului de integrare europeană şi globalizare
 Identificare de parteneri pentru şcoală ce doresc să iniţieze proiecte
 Creşterea mobilităţii cadrelor didactice în spaţiul Uniunii Europene prin: Consilierea
cadrelor didactice în vederea accesării programelor europene de parteneriat în
domeniul educaţiei; identificarea de parteneri europeni pentru dezvoltarea unor
proiecte educaţionale la nivelul unităţii şcolare;
 Promovarea unor programe educaţionale în spiritul normelor şi valorilor europene
 Promovarea exemplelor de buna practică

ACTE NORMATIVE
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
 O.M. nr. 5530/2011, privind Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a
Inspectoratelor Şcolare.
 Programul de Guvernare pe perioada 2009 – 2012, capitolul V. Educaţie.
 O.M. nr. 5.561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar.
 Raportul I.S.J.Iaşi, privind starea învăţământului în judeţul Constanța în anul şcolar
2012/2013.
 Legea 53/2003 - Codul muncii: Art. 149, Art. 150, Art. 151, Art. 152;
 Hotărârea de Guvern nr. 518 din 10/07/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
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temporar: Art. 1, Art. 2, - Art. 3, Art. 5. alin (1) A a,b, B a, Art. 6 alin (1), (2)
 Strategia Europa 2020, Bruxelles, 3.3.2011
 Decizia de instituire a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii adoptată de
Parlamentul European și Consiliu la 15 noiembrie 2006 (Decizia nr. 1720/2006/CE)
 Cerere de propuneri 2013 – EAC/27/11 - Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
LP)(2012/C 233/06).
 O.M. 4469/2012 referitor la Metodologia privind folosirea instrumentelor Europass și
Youthpass, publicată în M. OF. 508/2012.
 O.M. nr. 5564/2012 referitor la Metodologia de recunoaștere a rezultatelor învățării în
context nonformale și informale a cadrelor didactice și de echivalare a acestora în
credite pentru educație și formare profesională.
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN – ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI (Strengths)

PUNCTE SLABE (Weaknesses)

 Dezvoltarea unor parteneriate interne



(agenţi economici, administraţie locală,
ISJ, CCD, CAP, poliţie, AJOFM, etc.) şi

valorizare şi diseminare


Lipsa dotărilor pentru derularea

externe (unităţi similare din ţări UE)

activităților ( nu există un computer,

eficiente (sursa: documentele şcolii).

imprimantă,

 Referinţe

3

la proiecte pentru activităţile de

foarte

bune

din

partea

activitățile

internet),
se

derulează

ANPCDEFP pentru echipa de proiecte

echipamentele

finanţate

responsabilului comisiei

proiecte

KA1

Erasmus+

în



Lipsa

de

toate

personale
transaprență

cu
ale

privind

implementare, 2 VET și un School

informarea la nivelul comisiei asupra

education ( în stadiul de raportare)

implicării în proiecte

 Participare la cursuri de formare în
domeniul proiectelor europene , s-au
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dovedit foarte eficiente pentru că toate
proiectele propuse au fost aprobate
OPORTUNITĂŢI (Opportunities)

AMENINŢĂRI (Threats)

 Un nou program, cu o finanţare mai



scăderea populaţiei şcolare în următorii

10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu

mare la nivel national ERASMUS +
 Noi oportunităţi de perfecţionare cu
finanţare europeană

ritm de 3% pe an;


 implicarea activă a comunităţii locale
în viaţa şcolii;

o limbă străină


 creşterea ofertei de formare continuă

lipsa competenţelor de comunicare într-

dezinteres manifestat de elevi pentru

educaţie şi formare profesională;

internă şi externă a personalului



didactic şi auxiliar.

din ţări UE care nu necesită calificare

 unitatea şcolară dispune de un număr

migraţia tinerilor spre un loc de muncă

profesională;

ridicat de metodişti ISJ, profesori



formatori, eligibili pentru proiecte cu

gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei

finanţare europeană

preconcepute;

 specializări

pentru

care

oferta



orientare şcolară a absolvenţilor de

resurse financiare insuficiente pentru

europeană de formare este foarte

dezvoltarea materială, pentru motivarea şi

generoasă

stimularea personalului didactic;


menţinerea

unei

rate

crescute

a

absenteismului şcolar şi a mediocrităţii
rezultatelor şcolare la elevii de al profilul
tehnic
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PLANUL DE ACŢIUNI AL COMISIEI DE PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern
şi extern, implementarea şi derularea la un înalt nivel calitativ a programelor finanţate,
proiecte educaţionale şi de formare profesională, valorificarea competenţelor profesionale
şi personale obţinute.

Ţinte strategice 2017-2018
 Cresterea a numărului de proiecte –programe educaţionale şi de formare profesională
locale şi europene. Creşterea expertizei în managementul de proiect
 Implementarea celor 3 proiecte Erasmus+:
a. Integrarea modelelor europene în dezvoltarea strategică a școlii. în valoare
de 31740 euro a fost aprobat și finanțat cu contractul 2016-1-RO01-KA101023335. Mobilitățile, 4 fluxuri a câte 4 participanți,

vor avea loc în

Portugalia, Spania și Finlanda- raportarea finală
b. Parteneriat european pentru dobândirea de competențe cheiei și abilități
practice în domeniul electric- 016-1-RO01-KA102-023671. Proiectul în
valoare de 63900 euro a fost aprobat si finanțat. Mobilitățile, 2 fluxuri a câte
15 elevi fiecare , se vor desfășura în Portugalia și Spania- desfășurarea
mobilității în Spania
c. Plasament transnational pentru dobândirea de competențe tehnice în
domeniul auto , 3 fluxuri cu un total de 42 elevi în 3 stagii de practică în 3
țări
 Implementarea a cel putin unui program de reabilitare constructii finanţat din fonduri
structurale/guvernamentale.
 Valorificarea competenţelor dobîndite de personalului didactic şi de conducere în
proiectele europene derulate pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de
unitatea şcolară

106

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
OBIECTIVE SPECIFICE:
Relaţiile comunitare pe care şcoala noastră doreşte să le stabilească cu parteneri externi
au în vedere:
 Asigurarea accesului la formare în domeniul elaborării şi implementării de
proiecte(accesibilitatea informaţiilor referitoare la UE şi la oportunităţi de
finanţare prin programe şi proiecte. );
 Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei prin creşterea capacităţii
instituţiei şcolare de a absorbi fondurile de finanţare nerambursabilă destinate
educaţiei (Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene prin
intermediul proiectelor şi programelor);
 Asigurarea

unui

cadru

al

calităţii

implementării

proictelor

prin

monitorizarea/evaluarea şi deiseminarea acestora ( obiectivarea analizei prin
folosirea de instrumente de monitorizare şi evaluare adresate beneficiarilor
direcţi şi indirecţi );
 Dezvoltarea de noi perspective în formarea continuă a resursei umane prin
implementarea de programe/proiecte educaţionale ( exploatarea rezultatelor
proiectelor în scopul de a le optimiza valoarea şi a le spori impactul)
 Promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi
internaţional prin proiecte de cooperare şi parteneriat
OBIECTIVE PRIORITARE.



Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern
Dezvoltarea şcolară prin implementarea şi derularea de proiecte comunitare, proiecte de

finanţare, programe de granturi interne/externe.
Planul de acţiuni al Comisiei se regăseşte în Planul mangerial la capitolul Cooperare
internaţională Proiecte şi programe.
În programul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 regăsim componenta:
COMPATIBILIZAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE EDUCAŢIE CU SISTEMELE
EUROPENE

107

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
Obiective derivate

Acţiuni, măsuri

Cooperare
1. Promovarea şi valorificare diversităţii
internaţională
culturale în educaţie prin:
Proiecte şi programe
 Implicarea profesorilor în
derularea de proiecte şi programe
internaţionale, naţionale şi locale
 Dobândirea de către elevi a
abilităţilor practice prin
participarea la derularea de
proiecte şi programe
 Educarea la elevi a unei atitudini
de acceptare a dialogului şi a
formelor de manifestare culturală
diverse
 Diseminarea produselor finale ale
proiectelor şi programelor în
activităţilor curriculare şi
extracurriculare
2. Accesarea fondurilor comunitare prin
derularea a cel puţin unui proiect
european
3. Finanţarea şcolii prin programe derulate
în afara fondurilor comunitare
4. Eficientizarea parteneriatului şcoalăcomunitate locală

Termen

Responsabili

Permanent

Director
Coordonator
pentru
programe şi
integrare
europeană

CONTEXT
În contextul integrării europene, şcoala trebuie să pregătească tineri care să poată face
faţă exigenţelor impuse de o societate democratică, deschisă aşa cum va fi societatea
românească. În acest sens absolvenţii trebuie să deţină competenţe profesionale care să-i ajute
să se integreze în mediul profesional intern sau extern, de asemenea trebuie sa aibă valori
umane specifice cetăţeanului european care să-i permită integrarea socială oriunde în spaţiul
european.
Reforma în educaţie presupune o nouă abordarea a activităţii didactice şi pedagogice
ca urmare competenţele îmbunătăţite/formate în cadrul programelor europene vor fi
valorificate eficient în activităţile şcolare şi extraşcolare.
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REZULTATE AŞTEPTATE (MĂSURABILE):
Încheierea în anul şcolar 2017-2018:
 A unor contracte de parteneriat educaţional cu instituţii şcolare, din localitate,
regiune, la nivel naţional, european
 A unor contracte de parteneriat educaţionale, sociale cu asociaţii profesionale,
instituţii culturale, administrative ş. a
 parteneriate cu agenţi economici locali
 parteneriate externe
 Creşterea gradului de interes al elevilor de a participa la elaborarea şi derularea
proiectelor locale, naţionale şi internaţionale.
 Eficientizarea orelor prin implementarea noilor metode de predare - învăţare evaluare dobândite de către profesorii beneficiari direcţi ai proiectelor derulate
 Schimbarea mentalităţii şi metodelor de lucru a relaţionării şi comunicării
tuturor cadrelor didactice din şcoală în urma diseminărilor făcute de beneficiarii
direcţi ai proiectelor, în conformitate cu standardele europene
 Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educaţional cu alte şcoli- organizaţii
profesionale, instituţii publice din tară şi străinătate
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PLAN DE ACTIVITĂȚI ANUAL AL COMISIEI PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE
Nr.
crt.
1.

2.

Denumirea
activităţii
Etwinning.net

Accesarea
Proiectelor cu
finanţare
europeană

3.

Spring day 2018

4.

9 Mai Sărbătoarea
Europei

5.

Tipul activităţii

Obiective

Inscrierea scolii in
programul etwinning
-Încheierea şi
implementarea
parteneriatelor cu
instituţiile abilitate în
educaţie
-Formarea cadrelor
didactice în domeniul
elaborării de programe şi
dezvoltării
parteneriatelor.

Participarea cadrelor didactice la proiectele
inscrise pe etwinning
Implementarea de proiecte cu finanţare
europeană pentru dezvoltare profesionala si
îmbunătăţirea bazei materiale
Diversificarea activităţilor extracurriculare în
vederea atragerii unui număr cât mai mare de
elevi
Promovarea bunelor practici în domeniul
educaţiei.
Realizarea de parteneriate cu instituţii
interesate în elaborarea şi implementarea de
programe.
Diseminarea informaţiei privind programele de
cooperare internaţională
Încurajarea elevilor şi cadrelor didactice să ia
contact cu educaţia la nivel european

Responsabil comisie

Membrii comisiei

Conform
termenului

Cunoaşterea istoriei UE
Dezvoltarea spiritului de competitivitate

Membrii comisiei

9 mai 2018

Dezvoltarea spiritului de solidaritate

Prof Irina Elena
Aporcăriței
Gabriela Chiperi

permanent

Concursuri si activitati
specifice
Concursuri pe teme
europene
Parada steagurilor
tarilor din UE
Problema migrației

Copii pentru
copii
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Coordonatori

Instituţii
implicate/
Parteneri

Data

CTDL

Sept.2017

Programele:
ERASMUS +

Permanent

Obs.

Accesare
site

Membrii comisiei

P.O.C.U.

Accesare
site
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VII.5. COMISIA DIRIGINȚILOR
VII.5.1. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR COMISIEI DIRIGINŢILOR PENTRU ANUL
ȘCOLAR 2017-2018
Scop/ obiective/ scurtă
descriere
- informarea diriginților în
legătură cu prevederile legislației
-stabilirea responsabilităților
membrilor comisiei
-proiectarea activităților
comisiei diriginților

Responsabil
comisia
diriginților

Sept
2017

Contractul educațional- premisă a
colaborării eficiente dintre școală și
familie
Aniversarea a 52 de ani de învățământ
tehnic la Colegiul Tehnic „Dimitrie
Leonida“
Modalități de consolidare a
parteneriatului elev-diriginte-părinte

-încheierea parteneriatelor cu
familia

Diriginții claselor
a IX-A

Sept
2017

- creșterea gradului de implicare
a elevilor și părinților în viața
școlii
-optimizarea parteneriatului
educațional
lectorate cu părinții

Diriginți

Oct
2017
Nov
2017

5.

Cauzele şi condiţiile manifestării violenţei
în şcoli

-identificarea cauzelor
manifestării violente în mediul
școlar
-stabilirea unui plan de acțiune

6.

Particularităţile relaţiilor interpersonale
în grupurile formale şi informale de elevi

7.

Obiceiuri alimentare sănătoase şi
nesănătoase
Problemele de adaptare ale copiilor ai
căror părinţi sunt plecaţi din ţară

Profesor biologie,
Diriginții claselor
a X-a
Consilier școlar,
diriginții claselor
a IX-a

Nov
2017

8.

9.

Agresivitatea pe Internet

Diriginții claselor
a XI-a

Dec
2017

10.

Examenele finale bat la ușă

Diriginții claselor
a XII-a

Dec
2017

11.

Colindăm, colindăm iarna...(serbare de
Crăciun)

-identificarea tipului de relații
care se stabilesc între elevi
-dezbatere
-educație pentru un stil de viață
sănătos
-work-shop clasele a XI-a
-prezentarea problemelor de
adaptare ale copiilor cu părinții
în străinătate
-soluții posibile de ameliorare
-masă rotundă
-achiziționarea mecanismelor de
apărare față de violența din
spațiul virtual
- exemple de bune practici
- informarea părinților în
legătură cu rezultatele obținute
de elevi la simularea
bacalaureatului
- susținerea proiectelor și
programelor educative ale școlii

Responsabil
comisia
diriginților,
diriginți
Reprezentant
comisie pentru
prevenirea
violenței,
diriginții claselor
a X-a
Diriginții claselor
a XI-a

Consilier
educativ

Dec
2017

Nr.
Denumire activitate
crt.
1. Organizarea comisiei diriginților

2.

3.

4.
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Organizatori

Data

Nov
2017

Nov
2017

Dec
2017
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12.
13.

14.

Modalităţi de prevenire şi reducere a
absenteismului
Fumatul, drogurile şi alcoolul pun în
pericol viaţa
Bacalaureatul și proiecția carierei
(ședințe comune părinți elevi la nivelul
claselor a XII-a)

-schimb de bune practici
-work-shop
-responsabilizarea elevilor în
legătură cu substanțele care
conduc la dependență
-lecție deschisă clasa a X-a A
- motivarea elevilor pentru
pregătirea examenelor finale

Diriginții claselor
a IX-a
Diriginții claselor
a X-a

Ian
2018
Ian
2018

Diriginții claselor
a XII-a

Ian
2018

VIII. CATEDRE
VIII.1. PLAN MANAGERIAL AL CATEDREI DE LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018
SCOP: Creşterea calităţii activităţii didactice desfăşurate de membrii Catedrei de limba şi
literatura română, prin alinierea la valorile culturale şi umane ale societăţii în care se
manifestă beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului lor şi
formarea acestora în calitate de buni cetăţeni.

CONTEXT LEGISLATIV
Prezentul plan managerial privind activitatea educativă a membrilor Catedrei de limba şi
literatura română este conceput în conformitate cu:


LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare;



Legea nr. 53 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii);



Ordinul M.E.N. 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017-2018;



Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

RESURSA UMANĂ
Nr
crt
1.
2.
3.

Numele şi
prenumele
Paraschiv
Daniela
Bobeică Vasilica
Iacob AnaMaria

Universitatea

Vechimea

Universitatea “Al. I.
Cuza”, Iaşi
Universitatea “Al. I.
Cuza”, Iaşi
Universitatea “Al. I.
Cuza”, Iaşi
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16

Gradul didactic/anul
obţinerii
I/2017

Statutul
în şcoală
titular

22

I/2007

titular

4

def/2014

suplinitor
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OBIECTIVE
Domeniul: Curriculum
Obiectivul 1. Corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale M.E.N., I.Ş.J. Iaşi şi ale
Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”, Iaşi;
Obiectivul 2. Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire a documentelor de
proiectare a activităţilor specifice activităţii didactice (planificări la disciplina de specialitate,
activităţi complementare disciplinei);
Obiectivul 3. Fundamentarea ofertei educaţionale a colegiului pe baza nevoilor de dezvoltare
personală şi profesională a elevilor;
Obiectivul 4. Asigurarea circulaţiei informaţiei de specialitate;
Domeniu: Managementul educaţiei
Obiectivul 1. Reconsiderarea managementului colectivului de elevi la ora de specialitate
prin implicarea activă a elevilor în procesul instructiv-educativ;
Obiectivul 2. Corelarea permanentă a desfăşurării, monitorizării şi evaluării activităţilor
educative cu priorităţile strategice ale colegiului:
a. Creşterea nivelului calităţii actului de predare-învăţare / educare prin stimularea
performanţei şcolare (corelare cu ţintele strategice educative naţionale, diversificarea
activităţii educative, dezvoltarea parteneriatului părinte - şcoală, creşterea numărului
de elevi implicaţi în participarea la concursuri şcolare judeţene şi naţionale);
b. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii (formarea şi dezvoltarea
competenţelor de comunicare orală şi scrisă pentru toţi elevii, atât prin activitatea
desfăşurată la clasă, cât şi prin activităţi extraşcolare asociate disciplinei de
specialitate);
c. Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei în
activităţile formale de predare-învăţare care pot avea impact în reducerea
absenteismului, monitorizarea frecvenţei elevilor etc.);
Domeniu: Managementul resurselor umane
Obiectivul 1. Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării
constante a metodelor active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate;
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Obiectivul 2. Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice de specialitate, prin
participarea la diferite cursuri de formare şi prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor din fişa
postului;
Domeniu: Dezvoltarea relaţiilor comunitare
Obiectivul 1Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu
instituţii de cultură la nivel local, interjudeţean şi naţional;

REZULTATE AŞTEPTATE
Domeniu: curriculum
 Plan managerial corelat cu ţinte strategice ale M.E.N., I.Ş.J. Iaşi, Colegiului Tehnic
„Dimitrie LEONIDA” ,Iaşi;
 Ofertă educaţională centrată pe nevoile de dezvoltare profesională şi personală a
elevilor;
Domeniu: Managementul educaţiei
 Organizarea de activităţi educative vizând dezvoltarea profesională a elevilor;
 Proiecte educative diversificate ca structură şi ca modalitate de organizare a
colectivului de elevi şi a procesului instructiv-educativ;
 Activităţi extraşcolare asociate cu disciplina de specialitate;
 Număr mare de elevi participanţi la concursuri şcolare de specialitate şi la activităţi
extraşcolare;
 Număr mare de elevi cu performanţe la concursuri şcolare;
 Număr redus de elevi aflaţi în situaţia de absenteism la disciplina de specialitate;
 Competenţe de exprimare orală şi scrisă consolidate;
Materiale informative şi formative realizate în cadrul activităţilor extraşcolare asociate cu
disciplina de specialitate şi promovate la nivelul colegiului şi al comunității
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Domeniu /
Obiectiv
general
Aplicarea
politicii de
curriculum

Factori
implicaţi /
responsabil

Obiective
derivate

Activitatea

Perioada

Proiectare,
organizare

 Stabilirea
încadrării cadrelor
didactice

Septembrie
2017

Conducerea
şcolii şi cadrele
didactice de
specialitate;

 Participarea la
consfătuirea
profesorilor de
limba română
2017

septembrie
2017

IŞJ Iaşi, cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română,
responsabilul
comisiei
metodice (Prof.
Daniela
Paraschiv)

Prezenţa la
consfătuire

 Plan managerial

01. 10. 2017

Prof. Daniela
Paraschiv

Realizarea
planului

 Participarea la
procesul de
evaluare la
concursuri şcolare
de specialitate la
nivel local,
judeţean, naţional;

Septembrie
2017 – iunie
2018

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Selectarea
cadrelor
didactice în
comisia de
specialitate

 Propunere de
activităţi pentru
Zilele colegiului;

Octombrie
2017

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Planul
activităţilor

 Proiectarea
activităţilor pentru
zilele „Mihai
Eminescu”

Decembrie
2017 ianuarie 2018

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Permanent

Conducerea
şcolii şi cadrele
didactice de
specialitate;
responsabili:
prof. Daniela

Circulaţia
informaţiei

 Asigurarea
transferului de
informaţie de la
M.E.N. şi I.Ş.J.
Iaşi;
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Evaluare

Note
informative,
procesele-verbale
ale şedinţelor
comisiei
metodice
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Paraschiv, prof.
Ana-Maria
Iacob
Managementul
educaţiei

Monitorizarea
şi evaluarea
activităţii
elevilor

 Propunerea unor
proiecte didactice
cu valorizarea
metodelor activparticipative;

Septembrie
2017 – iunie
2018

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Realizarea mapei
profesorului

 Organizarea de
activităţi de
pregătire a elevilor
pentru teze şi
concursuri
şcolare;

Octombrie
2017 – iunie
2018

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Programul de
pregătire
suplimentară

 Participarea
elevilor la
concursuri şcolare
de specialitate;

Octombrie
2017 – iunie
2018

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Întocmirea
listelor

Diseminarea
informaţiilor

Managementul
resurselor
umane

Formare şi
dezvoltare
profesională

 Participarea la
cercurile
pedagogice şi la
alte acţiuni de
perfecţionare prin
C.C.D., I.Ş.J. sau
asociaţii naţionale

Septembrie
2017 – iunie
2018

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Asigurarea
resurselor
materiale şi
umane

Îmbunătăţirea
bazei didacticomateriale

 Obţinerea de
donaţii de carte
pentru biblioteca
şcolii

Permanent

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

 Procurarea
manualelor
valabile şi a
auxiliarelor
didactice

Octombrie
2017

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Permanent

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

 Achiziţionarea de
material didactic
şi de mijloace
audio-vizuale
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PLAN MANAGERIAL PENTRU SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2017 – 2018
Domeniu /
Obiectiv
general
Aplicarea
politicii de
curriculum

Obiective
derivate

Acţiuni

Termen

Proiectare,
organizare

 Stabilirea încadrării
cadrelor didactice

08. 09.
2017

Conducerea
şcolii şi cadrele
didactice din
catedra de
limba şi
literatura
română;

 Participarea la
consfătuirea
cadrelor didactice
de specialitate;

15.09 2017

IŞJ Iaşi, cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;
responsabilul
comisiei
metodice, prof.
Daniela
Paraschiv

Diseminarea
informaţiei

 Realizarea
planificărilor şi
întocmirea
proiectării
unităţilor de
învăţare;

Septembrie
2017

Conducerea
şcolii şi cadrele
didactice din
catedra de
limba şi
literatura
română;

Concordanţa cu
programa a
planificărilor
pentru disciplină

 Plan managerial pe
semestrul I;

01. 10.
2017

Prof. Daniela
Paraschiv

 Propunere de
activităţi pentru
Zilele colegiului
(sesiune de
referate,Seminar de
istoria limbii etc.);

Octombrie
2017

Cadrele
didactice de
specialitate;

Planul
activităţilor

 Participarea la
procesul de evaluare
la concursuri
şcolare de
specialitate la nivel

Decembrie
2017

Cadrele
didactice de
specialitate;

Organizarea
etapei locale a
olimpiadei de
Limba şi
literatura română
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Factori
implicaţi

Evaluare
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local, judeţean,
naţional;
 Proiectarea
activităţilor pentru
zilele „Mihai
Eminescu”;
Circulaţia
informaţiei

Managementul
educaţiei

Monitorizarea
şi evaluarea
activităţii
elevilor

Cadrele
didactice de
specialitate;

Permanent

Conducerea
şcolii şi cadrele
didactice de
specialitate;
responsabili:
prof. Daniela
Paraschiv, prof.
Andrada Cercel

Note
informative,
proceseleverbale ale
şedinţelor
comisiei
metodice;

Septembrie
2017–
ianuarie
2018

Cadrele
didactice de
specialitate;

Realizarea mapei
profesorului

Octombrie
–
noiembrie
2017

Cadrele
didactice de
specialitate;

Programarea
cursurilor de
pregătire;

Octombrie
2017 –
ianuarie
2018

Cadrele
didactice de
specialitate

Programarea
cursurilor de
pregătire

Octombrie
2017 –
Ianuarie
2018

Cadrele
didactice de
specialitate;

Listele cu elevii
înscrişi; rezultate
obţinute;

În funcţie
de
parcurgerea
conţinuturilor;

Cadrele
didactice de
specialitate;

Interpretarea
testelor iniţiale şi
de parcurs, a
evaluărilor
sumative;

Lunar

Cadrele
didactice de
specialitate;

Proceseleverbale ale
şedinţelor;

 Asigurarea
transferului de
informaţie de la
M.E.N. şi I.Ş.J. Iaşi;

 Propunerea unor
proiecte didactice
cu valorizarea
metodelor activparticipative;
 Organizarea de
activităţi de
pregătire a elevilor
pentru teze şi
concursuri şcolare;
 Organizarea de
activităţi de
pregătire a elevilor
claselor a XII-a
pentru Bac.
 Participarea elevilor
la concursuri
şcolare de
specialitate;

Managementul
resurselor
umane

Decembrie
2017 ianuarie
2018

 Asigurarea
procesului de
evaluare a elevilor,
în conformitate cu
normele
metodologice;
 Participarea la
şedinţele comisiei
metodice;
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Organizarea de
activităţi
specifice;

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
Formare şi
dezvoltare
profesională

Noiembrie
2017

Cadrele
didactice de
specialitate;
responsabilul
comisiei
metodice, Prof.
Daniela
Paraschiv

Octombrie
2017–
Ianuarie
2018

Cadrele
didactice de
specialitate
interesate de
oferta C.C.D.;

 Participarea la
simpozioane
naţionale,
comunicări şi
conferinţe naţionale
şi internaţionale;

Octombrie
2017 –
Ianuarie
2018

Cadrele
didactice de
specialitate;

 Procurarea
manualelor valabile
şi a auxiliarelor
didactice;

Octombrie
2017

Cadrele
didactice de
limba şi lit.
română;

 Achiziţionarea de
material didactic şi
de mijloace audiovizuale;

Octombrie
2017–
ianuarie
2018

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

 Participarea la
cercul pedagogic de
specialitate

 Participarea la
cursuri de
perfecţionare
organizate de
C.C.D. Iaşi;

Asigurarea
resurselor
materiale şi
umane

Îmbunătăţirea
bazei
didacticomateriale

Diseminarea
informaţiei;

PLAN MANAGERIAL PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA, AN ŞCOLAR 2017 – 2018
Domeniu /
Obiectiv
general
Aplicarea
politicii de
curriculum

Obiective
derivate

Acţiuni

Termen

Proiectare,
organizare

 Realizarea
planificărilor şi
întocmirea
proiectării unităţilor
de învăţare;

17 02. 2018

Conducerea
şcolii şi cadrele
didactice din
catedra de
limba şi
literatura
română;

 Plan managerial pe
semestrul al II-lea;

Februarie
2018

Prof. Daniela
Paraschiv
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Factori
implicaţi

Evaluare
Concordanţa cu
programa a
planificărilor
pentru disciplină
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Circulaţia
informaţiei

 Participarea la
procesul de evaluare
la concursuri
şcolare de
specialitate la nivel
local, judeţean,
naţional;

Februarie –
iunie 2018

Cadrele
didactice de
limba şi
literatura
română;

Participarea la
evaluarea
lucrărilor de la
olimpiadă şi alte
concursuri
şcolare;
participarea la
evaluarea de la
examenele
naţionale;

 Asigurarea
transferului de
informaţie de la
M.E.N. şi I.Ş.J. Iaşi;

Permanent

Conducerea
şcolii şi cadrele
didactice de
specialitate;
responsabili:
prof. Daniela
Paraschiv, prof.
Ana-Maria
Iacob;

Note
informative,
proceseleverbale ale
şedinţelor
comisiei
metodice;

Februarie –
iunie 2018

Conducerea
şcolii şi cadrele
didactice de
specialitate;
responsabili:
prof. Daniela
Paraschiv

Materiale
informative;

 Propunerea unor
proiecte didactice
cu valorizarea
metodelor activparticipative;

Martie –
aprilie
2018

Cadrele
didactice de
specialitate;

Realizarea
mapei
profesorului

 Organizarea de
activităţi de
pregătire a elevilor
pentru teze şi
concursuri şcolare;

Februarie –
iunie 2018

Cadrele
didactice de
specialitate

Programarea
cursurilor de
pregătire;

 Organizarea de
activităţi de
pregătire a elevilor
claselor a XII-a
pentru Bac.

Februarie –
iunie 2018

Cadrele
didactice de
specialitate;

Programarea
cursurilor de
pregătire;

 Popularizarea
rezultatelor obţinute
de elevii şcolii la
diferite concursuri
şcolare de limba şi
literatura română;

Monitorizarea
şi evaluarea
activităţii
elevilor
Managementul
educaţiei
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 Concurs de texte
argumentative

 Participarea elevilor
la concursuri
şcolare de
specialitate;
Managementul
resurselor
umane

Asigurarea
resurselor

Formare şi
dezvoltare
profesională

Îmbunătăţirea
bazei

Martie
2018

Prof. Vasilica
Bobeică(organi
zator), cadre
didactice de
specialitate

Interpretarea
rezultatelor,
premierea
elevilor

În funcţie
de
parcurgerea
conţinuturilor;

Cadrele
didactice de
specialitate;

Listele cu elevii
înscrişi; rezultate
obţinute

 Asigurarea
procesului de
evaluare a elevilor,
în conformitate cu
normele
metodologice;

Interpretarea
testelor;

 Participarea la
şedinţele comisiei
metodice;

Lunar

Cadrele
didactice de
specialitate;
responsabil:
prof. Daniela
Paraschiv;

Proceseleverbale ale
şedinţelor;

 Participarea la
cercul pedagogic de
specialitate;

Mai 2018

Cadrele
didactice de
specialitate;
responsabilul
comisiei
metodice, prof.
Daniela
Paraschiv

Diseminarea
informaţiei;

 Participarea la
cursuri de
perfecţionare
organizate de
C.C.D.

Februarie mai 2018

Cadrele
didactice de
specialitate;

 Participarea la
simpozioane
naţionale,
comunicări şi
conferinţe naţionale
şi internaţionale;

Februarie iunie 2018

Cadrele
didactice de
specialitate;

 Achiziţionarea de
material didactic şi

Februarie iunie 2018
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materiale şi
umane

didacticomateriale

de mijloace audiovizuale
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Cadrele
didactice de
specialitate;
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VIII.2. CATEDRA DE LIMBI MODERNE
VIII.2.1. PLAN MANAGERIAL ANUAL AL CATEDREI DE LIMBI MODERNE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018
INTRODUCERE
Planul managerial al Comisiei de Limbi Moderne de la Colegiul Tehnic “Dimitrie
Leonida ” Iași pentru anul şcolar 2017 – 2018 este parte integrantă a strategiei educaţionale
adoptată de Conducerea instituţiei . Dimensiunea sa principală este îmbunătăţirea calităţii şi a
eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului la educaţie şi
formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european.

OBIECTIVE GENERALE
Obiectivul fundamental al disciplinei LIMBI MODERNE este achiziţionarea şi
dezvoltarea de către elevi a competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare
adecvată situaţional şi acceptată social prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini
specifice, în conformitate cu ”Implementation of Education & Training 2010” programme”
la niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul European Comun de Referinţă pentru
Limbi.
În acest context reglementat, proiectarea curriculară porneşte de la trei puncte de reper:
 programele din clasele anterioare;
 documentele Comisiei Europene referitoare la dezvoltarea competenţelor cheie;
 Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi: învăţare, predare, evaluare”,
publicat de Consiliul Europei în 1998 şi revizuit în 2000.
Din această perspectivă, proiectarea curriculară şi strategiile didactice puse în aplicare în
cadrul Comisiei metodice de Limbi moderne de la Colegiul Tehnic „D. Leonida” urmaresc să
construiască, pe baza achiziţiilor dobândite până la sfârşitul învăţământului gimnazial,
competenţe de comunicare derivate dintr-un consens larg, european şi contribuie la dezvoltarea
de competenţe cheie în patru dintre cele opt domenii de competenţe cheie identificate la nivel
european: (2) comunicarea în limbi străine (Communication in foreign languages), (5) ”a învăţa
să înveţi” (Learning to learn), (6) competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice
(Interpersonal, intercultural, social and civic competences), (8) sensibilizarea la cultură
(Cultural awareness), domenii asumate şi de sistemul de învăţământ românesc.
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Astfel, principala preocupare a profesorilor ce constituie catedra de Limbi moderne este
creşterea performanţei şcolare în domeniul disciplinelor în speţă, prin constanta atenţie acordată
motivării elevilor, cu dorinţa explicită de a spori atractivitatea educaţiei.

OBIECTIVE SPECIFICE
Obiectivul 1. Participarea la consfătuiri și cercuri metodice
Obiectivul 2. Realizarea planificărilor școlare și conceperea de proiecte didactice
Obiectivul 3. Conceperea testelor de evaluare (inițială / formativă/ sumativă )
Obiectivul 4. Desfăşurarea de lecţii deschise cu asistenţă din partea responsabilului de
comisie metodică la nivelul şcolii
Obiectivul 5. Desfăşurarea de lecţii cu predare în echipă în cadrul comisiei metodice
Obiectivul 6. Pregătirea şi îndrumarea elevilor elevilor pentru Bacalaureat și
concursurile școlare
Obiectivul 7. Participarea la activităţile organizate de Institutul Francez şi Consiliul
Britanic
Obiectivul 8. Participarea profesorilor de Limba engleză la acțiunile organizate de
Asociația profesorilor de Limba engleză– MATE
Obiectivul 9. Participarea profesorilor de Limba franceză la acţiunile organizate de
Asociația profesorilor de Limba franceză – ARPF
Obiectivul 10. Prezentarea și discutarea periodică a noilor apariții editoriale ce prezintă
interes pentru predarea limbilor străine
Obiectivul 11. Publicarea unor articole în Caietele Simpozionului Naţional „Dimitrie
Leonida” şi în diverse publicaţii de specialitate
Obiectivul 12. Organizarea de momente artistice și concursuri în limbile franceză și
engleză
Obiectivul 13. Vizionarea de filme și spectacole în limbile franceză şi engleză
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ANALIZA SWOT A CATEDREI DE LIMBI MODERNE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Toţi membrii Comisiei s-au implicat atât în



existenţa a doar trei cadre didactice

derularea activităţilor şcolare , cât şi a celor

titulare unul la disciplina Limba

extracurriculare.

Franceză şi două la Limba Engleză;

 Proiectarea documentelor cadrelor didactice se
face

în

existenţa unor elevi care la examenul

cu

naţional de Bacalaureat nu au obţinut

ghidurilor

competenţa de exprimare scrisă în

conformitate

recomandările/reglementările



limba străină;

metodologice pentru aplicarea programelor
şcolare, cu metodica predării fiecărei discipline



procent mare de medii şcolare în

şi respectând particularităţile de vârstă ale

intervalul 5-6,99, ceea ce indică

elevilor.

existenţa mediocrităţii;

 Se remarcă diversitatea metodelor şi strategiilor
didactice

utilizate

în

procesul



instructiv-

foarte mulţi elevi nu se situează la
nivelul de competenţe corespunzător

educativ.

anului de studiu. Ȋn consecinţă, o mare

 Elevii au obţinut în anul şcolar precedent

parte din suportul didactic al elevilor

rezultate bune la concursurile de limbi moderne

din aceste clase este furnizat de către

pentru liceele din filiera tehnologică.

cadrele didactice.

 Elevii participă cu plăcere la activităţile



extracurriculare organizate în cadrul Comisiei.

audio – video folosite sunt adeseori cele

 Limbile moderne sunt în topul preferinţelor

din dotarea personală a cadrelor

elevilor ca discipline de studiu.
 Între

membrii

comisiei

există

baza materială insuficientă– mijloacele

didactice;
o

bună

comunicare.
OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI


 participarea la un proiect Erasmus +;

modificari la nivelul comisiei

(noi

 participarea la cursuri de formare continuă

profesori), ca urmare a mobilităţii

 participarea elevilor la concursurile organizate

cadrelor didactice ;


sub egida ARPF;

necesitatea constituirii unei noi echipe
de lucru ;
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enorma cantitate de documente ce
trebuie intocmită de către toţi membrii
Comisiei.
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VIII.3. COMISIA METODICA OM ȘI SOCIETATE
VIII.3.1. PROGRAM MANAGERIAL PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018
Nr. Componenta
Modalităţi de realizare a obiectivelor /
Produse ale activităţilor
metodică/Obiective
Activităţi propuse
crt. vizate
1.
Organizarea
-stabilirea responsabilităţilor membrilor
Documentele pentru dosarul
activităţii catedrei
catedrei
catedrei şi protofoliul
-identificarea priorităţilor pentru anul
personal al profesorului
şcolar 2017-2018
-analiza activităţii pentru anul şcolar
Graficul activităţilor pentru
2016-2017
fiecare disciplină
- încadrările pe profesori a orelor la
disciplinele socio-umane, istorie,
Documente de planificare şi
geografie, educaţie fizică şi sport
organizare a activităţii
-stabilirea conţinutului şi completarea
portofoliului cadrului didactic
- planificarea şedinţelor de catedră
-stabilirea programului de pregătire
suplimentară pentru elevii cu dificultăţi
-cunoaşterea prevederilor programelor
şcolare şi a metodologiilor elaborate de
MEN
-eleborarea de către membrii catedrei a
planificărilor anuale/semestriale
-participarea membrilor catedrei la
Consfătuiri şi şedinţe pe discipline
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Coordonator

Termen

Irina Elena
Aporcăriţei

sept 2017

Membrii
comisiei

10-15 sept
2017
sept 2017
1-15 sept 2017

15sept-1 oct
2017
1-25 sept 2017
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2.

3.

Evaluarea iniţială a
elevilor la disciplinele
din aria “Om şi
societate”

Creşterea numărului
de elevi participanţi la
concursuri /
competiţii şi
olimpiade şcolare la
disciplinele ariei
curriculare “Om şi
societate”

-stabilirea calendarului competiţional
intern pentru catedra de Educaţie fizică şi
sport
-aplicarea normelor de securitate şi
protecţia muncii la EFS
-discuţii despre prgramele de formare şi
perfecţionare
-colaborarea cu cabinetul medical al şcolii
catedra EFS
Aplicarea testelor de evaluare iniţială
Analiza rezultatelor obţinute de elevi la
evaluarea iniţială
Comunicarea individuală a rezultatelor
evaluării iniţiale către elevi, diriginţi şi
părinţi, precum şi a planurilor individuale
de remediere, dacă este cazul
Continuarea implicării cadrelor didactice
în pregătirea elevilor pentru concursuri /
competiţii şi olimpiade şcolare/elaborarea
şi depunerea spre aprobare a proiectelor/
concursurilor judeţene

Actualizarea bazei de date cu prezentarea
concursurilor / competiţiilor şi
olimpiadelor şcolare
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Calndarul competiţional
intern al catedrei EFS

15-20 sept
2017
Responsabil
SSM

sept 2017

Personalul
cabinetului
medical

permanent

Situaţia rezultatelor obţinute
de elevi la evaluarea iniţială

Irina Elena
Aporcăriţei

15 octombrie
2017

Planuri individuale de
remediere, dacă este cazul

Membrii
catedrei

Avizele medicale ale elevilor
pentru efectuarea orelor de
EFS

Sugestii pentru îmbunătăţirea
competenţelor la disciplinele
socio-umane
Tabel al concursurilor /
competiţiilor, olimpiadelor în
care să fie menţionat titlul,
data şi locul desfăşurării.
Anexe la tabel care să
cuprindă descrierea
competiţiilor unde este cazul.

Irina Elena
Aporcăriţei
Gabriela
Chiperi

Camelia
Apopei

1 noiembrie
2017
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Iniţierea unor programe de pregătire a
elevilor cu performanţe deosebite la
disciplinele din aria curriculară “Om şi
societate”
Construirea echipelor de lucru pentru
softuri educaţionale
4.

Performarea
activităţilor de
predare – învăţare

Metodologiile şi documentele
elaborate pentru concursurile
iniţiate şi organizate de
Colegiul Tehnic „Dimitrie
Leonida”

Participarea la cercurile pedagogice pe
discipline
Restructurarea proiectării şi furnizării
instruirii conform normelor şi noilor
reglementări adoptate la nivelul
Ministerului Educaţiei Naţionale
Intensificarea schimbului de bune practici
între membrii catedrei
Aplicarea sistemului de evaluare şi
autoevaluare conform reglementărilor
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Inovării
Lecţii deschise în cadrul Comisiei
metodice

Activităţi sportive
Materialele prezentate la
cercul pedagogic
Dosarul comisiei “Om şi
societate“, materiale de
proiectare şi analiză

(catedra de
religie)
Cristian Adam

Membrii
catedrei
Irina Elena
Aporcăriţei

noiembrie
2017
permanent

Membrii
catedrei

-lecţie deschisă , disciplina
Geografie
-lecţie istorie

Semestrul II
Gabriela
Chiperi

Semestrul I
Semestrul II

-lecţie Economie
-lecţie demonstrativă
Educaţie fizică şi sport
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Cristian Adam

Semestrul I
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Referate susţinute de profesorii catedrei

5.

6.

Accentuarea
vizibilităţii la nivelul
liceului a Comisiei,
precum şi la nivel
judeţean

Îmbunătăţirea
capacităţii de
ecologizare a
mediului
Promovarea
dezvoltării durabile

Referate la fiecare disciplină,
câte 3 în fiecare semestru

Profesorii de
Noiembrie
specialitate din 2017
cadrul catedrei
Martie 2018

Diseminarea rezultatelor obţinute de elevi
la disciplinele din aria curriculară “Om şi
societate”
Realizarea unui CD- ghid metodic cu
propuneri de proiecte, planificări, fişe de
lucru, teste, etc care pot fi utilizate la
disciplinele din aria curriculară “Om şi
societate”
Derularea activităţilor specificediverselor
evenimente istorice, religioase, pentru
protejarea mediului, zilelor școlii, alte
ocazii

Prezentări în consiliile
profesorale

Irina Elena
Aporcăriţei

Ghid metodic

Membrii
catedrei

Diseminarea rezultatelor obţinute

Prezentări în consiliile
elevilor
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Calendarul activităţilor
propuse+ materiale de
prezentare a activităţilor
(mape, CD-uri)

Ianuarie 2018
permanent

permanent
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7.

8.

9.

Reorganizarea
cunoaşterii şcolare
prin abordări
integrate, deschise
către valorificarea
deopotrivă a
achiziţiilor învăţării
dobândite de elevi în
mediul formal, dar şi
în cel nonformal;
Dezvoltarea unor
demersuri practice
care facilitează
participarea activă la
rezolvarea sarcinilor
în grup

Vizite şi excursii pentru aprofundarea
cunoştinţelor de antreprenoriat, istorie,
geografie

Consolidarea
comportamentelor
prosociale de
ajutorare
Dezvoltarea
activităţilor de
voluntariat
Dezvoltarea la elevi a
competenţelor

Organizarea şi coordonarea activităţilor de Prezentări în consiliile
voluntariat
elevilor

Albume cu imagini, referate
tematice, eşantioane de roci

Derularea activităţilor specifice
proiectului:

Octombrie
2017- mai
2018
Profesorii
catedrei

1. Vizită la Gradina Botanică
2. Vizitarea monumentelor istorice
din judeţul Iaşi
3. Participarea elevilor la târguri de
produse şi la târguri de job-uri
4. altele

Participarea elevilor la evenimentul “Job
Shadow Day”

Materiale de promovare a
evenimentului
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Coord.
Camelia
Apopei

permanent

Martie- aprilie
2018
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solicitate de piaţa
muncii

10.

11.

12.

13.

“Jurnalul” evenimentului

Realizarea unor materiale cu impresii ale
participanţilor la eveniment şi a
prezentării activităţilor

Dezvoltarea
personală şi
profesională a
membrilor comisiei
Promovarea valorilor
europene

Participarea membrilor comisiei la sesiuni
de comunicări / simpozioane / conferinţe
Publicarea materialelor prezentate la
manifestările ştiinţifice
Elaborarea formularelor de candidatură
pentru programul Erasmus+

Copii după diplomele de
participare
Copii după articolele
publicate
Formulare de candidatură
transmise A.N.P.C.D.E.F.P.

Adaptarea şi
dezvoltarea
competenţelor
profesorilor şi elevilor
la sistemele europene
de educaţie

Implementarea proiectelor aprobate şi
finanţate de Comisia Europeană prin
programul Erasmus+
Implementarea proiectului Erasmus+
KA1- Integrarea modelelor europene în
dezvoltarea strategică a școlii

Materiale solicitate de
Agenţia Naţională

Consolidarea
infrastructurii
logistice a comisiei

Actualizarea bazei electronice de date
Completarea dosarului comisiei cu
documentele solicitate

Sesiuni de formare
Panouri de prezentare
Pagina Web a proiectului
Mobilitățile profesorilor- 16
participanți în 4 fluxuri
Dosarul format electronic al
comisiei
Dosarul format hîrtie al
comisiei

Atragerea de fonduri
şi dotări pentru
eficientizarea

Dotarea cabinetelor cu material didactic

O bibliotecă virtuală
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Irina Elena
Aporcăriţei
Gabriela
Chiperi
Mihaela
Rădvan

permanent
01.06.2018

Irina Elena
Aporcăriţei

permanent

Irina Elena
Aporcăriţei

Prima etapă
până la 15
octombrie
2017

Membrii
catedrei

permanent
permanent
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activităţilor didactice
curriculare,
interdisciplinare şi
extracurriculare

Stabilirea unor parteneriate cu:

Îmbunătăţirea condiţiilor
materiale

Personalul
administrativ

- Junior Achievement Romania în vederea
dotării cu auxiliare curriculare în format
electronic şi listat

O bibliotecă cu materiale
auxiliare

Personalul
auxiliar

- Amenajarea şi întreţinerea bazei
sportive:

sponsori

-repararea pereţilor din sala de sport,
schimbarea suprafeţei de joc
Întreţinerea terenului cu suprafaţă
sintetică şi cu instalaţie nocturnă
Asfaltarea terenului şi aleilor adiacente
Recondiţionarea dispozitivelor sportive
Amenajarea unor spaţii pentru
desfăşurarea activităţilor sportive şi
recreative
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VIII. 4. ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
VIII.4.1. ANALIZĂ SWOT A ARIEI CURRICULARE TEHNOLOGII PENTRU ANUL
ŞCOLAR 2017-2018
Dezvoltarea profesională continuă, iniţiativa, eficienţa, lucrul în echipă, comunicarea şi
creativitatea sunt caracteristicile definitorii ale activităţii echipei din aria curriculară
TEHNOLOGII.
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE


 personal didactic şi auxiliar competent,
calificat;

nivel scăzut al pregătirii iniţiale a
elevilor;

 parteneriate viabile şi eficiente;



 conectare la internet 24 ore pe zi ;

nivel scăzut al interesului manifestat de
părinţi faţă de problemele şcolii;

 preocupare constantă pentru promovarea



imaginii şcolii;

reticenţa cadrelor didactice în aplicarea
metodelor active de învăţare,

 - realizarea în procent de 100 % anual, a



planului de şcolarizare;

absenteism ridicat în rândul elevilor din
învăţământul obligatoriu;

 - ocuparea catedrelor cu cadre didactice



calificate;

populaţia şcolară provenită din familii
cu venituri mici ,

 - experienţa cadrelor didactice în



proiectarea didactică, management

nederulare de proiecte de finanţare pe
formare adulţi;

educaţional cât şi în utilizarea



echipamentelor şi utilajelor din dotarea

neimplicarea tuturor cadrelor didactice
în proiecte cu finanţare europeană;

şcolii;



 -interesul personalului didactic pentru

motivaţie materială redusă a cadrelor
didactice,

formare continuă (cursuri de



perfecţionare efectuate de majoritatea

implicarea nesatisfăcătoare a
comunităţii locale în viaţa şcolii,

profesorilor);
 - dotarea prin derularea în şcoală a



colaborarea slabă cu părinţii,



procentaj relativ mare de elevi ce

programelor PHARE TVET cu

manifestă dezinteres faţă de învăţământ

echipamente conform standardelor

în general,

europene;



 - accesul la Internet;

mulţi elevi cu rezultate slabe la
învăţătură,

 - şcoala pregăteşte forţa de muncă



calificată în domeniul meseriilor

diversificarea insuficientă a metodelor
de evaluare,

solicitate de piaţa forţei de muncă;
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 - încheierea de parteneriate cu agenţii
economici pentru instruirea practică;

programă şcolară încărcată care nu
răspunde interesului elevilor şi cerinţei

 - rezultate bune la concursul pe meserii

pieţei forţei de muncă

şi olimpiada tehnică;



 - facilităţi de transport în toate direcţiile ;

slaba implicare a agenţilor economici
faţă de colaborarea cu şcoala

 - acţiuni de popularizare a şcolii: site-ul



implicarea insuficientă a cadrelor

şcolii, pliante, întâlniri cu elevii şi cu

didactice în elaborarea de proiecte

profesorii din şcolile generale din zonă

educative, în elaborarea proiectelor de

la “Ziua porţilor deschise”.

dezvoltare instituţională, lucrul în
echipă;


OPORTUNITĂŢI

resurse financiare insuficiente.
AMENINŢĂRI



 - dezvoltarea în zonă a întreprinderilor

scăderea populaţiei şcolare în următorii

mijlocii şi mici;

10 ani datorită scăderii ratei natalităţii cu

 - existenţa unei bune colaborări între

ritm de 3% pe an

şcoală şi primărie;



 - programe de parteneriat educaţional cu

- scăderea ponderii unor domenii de
activitate în zonă (mecanică, electric)

instituţii din domeniul educaţiei;



- orientare şcolară a absolvenţilor de

 - oferte de proiecte europene

gimnaziu realizată superficial, bazată pe

 - închirierea unor spaţii din şcoală în

idei preconcepute;

vederea creşterii veniturilor extrabugetare;



 - atragerea de fonduri prin prestări de

- dezinteresul manifestat de majoritatea
părinţilor faţă de ţcoală

servicii către persoane fizice.



- delicvenţa juvenilă

 - domenii de pregătire profesionale



- migraţia forţei de muncă calificată

aparţinând sectoarelor economice

spre ţările europene dezvoltate

prioritare în zonă



 - încheierea unor contracte cu firmele care

- dificultăţi de integrare socioprofesională a absolvenţilor;

doresc angajarea muncitorilor din zonă



- resurse bugetare insuficiente

pentru a asigura testarea acestora



- lipsa de autonomie a şcolilor în

 - disponibilitatea agenţilor economici

selectarea personalului;

pentru dezvoltarea parteneriatului cu
şcoala, susţinerea elevilor prin acordare de
burse, sponsorizări pentru şcoală



- legislaţie financiară restrictivă;



- abandonul şcolar datorită, înrăutăţirii
condiţiilor materiale ale populaţiei
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 - gradul de implicare a comunităţii locale

şcolare, plecarea părinţilor în

în susţinerea procesului de învăţământ

străinătate;


 necesitatea formării continue a adulţilor

- lipsa motivaţiei pentru continuarea
studiilor;



- neconcordanţa între opţiunea
părinţilor /elevilor şi aptitudinile şi
competenţele elevilor;



dificultăţi în realizarea parteneriatelor;



- finanţarea prin bugetul local nu
acoperă toate cheltuielile necesare

ANALIZA SWOT
Puncte tari
 Campanie eficientă de promovare a ofertei școlii
 Încrederea părinţilor şi a elevilor în oferta educaţională a școlii
 Diversitatea ofertei educaţionale: 3 nivele de calificare
 Realizarea claselor de liceu, seral şi învățământ profesional
 Păstrarea tradiţiei școlii
 Stagii de pregătire practică efectuate la agenții economici parteneri
 Instruire in centrul de practica Alewijnse din cadrul colegiului
 Fluctuaţia redusă a personalului didactic
 Actul decizional este rezultatul consultării factorilor interesaţi
 Comunicare eficientă, internă şi externă
 Implicarea în orientarea școlară şi profesională a specialiştilor (psihopedagog, consiliere
profesionala)
 Inserţie socio-profesională peste 85% (sursa: chestionarele aplicate diriginţilor claselor
terminale)
 Calitatea şi diversitatea partenerilor
 Existenţa şi utilizarea reţelelor de calculatoare performante
 Existenţa unui climat favorabil dezvoltării profesionale
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 Reprezentanţi ai profesorilor în comisii naţionale de specialitate, experţi ARACIP,
metodişti ISJ, mentori, autori de carte școlară, etc
 Promovabilitate ridicată la examenul de certificare a competențelor profesionale
 90% dintre profesori sunt absolvenţi de cursuri de formare (sursa: dosarul comisiei
pentru formarea continuă)
 Spaţii adecvate desfăşurării procesului educaţional
 Investiţii în modernizarea bazei materiale
 Creșterea fondului de carte corelat cu cerinţele instructiv-educative
 Implicarea Asociaţiei Părinţilor în viaţa școlii
 Asigurarea serviciilor medicale prin cabinet medical propriu
 Asigurarea securităţii în perimetrul școlii: firmă de pază specializată, camere video de
supraveghere
 Existenţa bazei de date informatizată a elevilor
 Derularea proiectelor locale, regionale, naționale și internaționale în care colegiul a fost
beneficiar sau partener
 Reînființarea școlii profesionale
Puncte slabe
 Resurse materiale depăşite moral utilizate în laboratoarele de specialitate şi ateliere
 Nefinalizarea lucrărilor de reabilitare a căminului internat
 Uzura fizică a corpului A, a sălii de sport şi a spaţiilor auxiliare
 Lipsa sălii de festivităţi
 Înregistrări de pierderi pe cohortă
 Cazuri de interes scăzut al părinţilor pentru parcursul școlar al copiilor
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Ameninţări
 Finanţarea insuficientă pentru finalizarea investiţiilor în derulare şi a celor proiectate
 Situarea unităţii școlare într-o zonă de risc infracţional
 Competențe specifice anilor gimnaziali neachiziţionate în totalitate de către elevi,
necesare ciclului inferior al liceului
 Scăderea populaţiei școlare în următorii 10 ani, în mod special în mediul urban
 Salarizare neatractivă pentru personalul din învăţământ
 Emigrarea forţei de muncă
 Scăderea ofertei locurilor de muncă pe piaţa românească şi europeană datorită crizei
economice
Oportunităţi
 Corelarea ofertei educaţionale prin CDL cu dinamica pieţei muncii locale,
 Reînființarea școlii profesionale
 Închirierea unor spaţii şi mijloace fixe în vederea obţinerii de venituri extrabugetare
 Reconversia profesională a adulților
 Disponibilitatea adulţilor pentru dezvoltare profesională
 La nivelul judeţului Iași oferta de locuri de muncă are un trend crescător în domeniile:
industrie 41,6%, construcţii 9,8%, servicii 10%;
 În judeţul Iași, ponderea întreprinderilor mari ocupă următoarele domenii: energie
electrică şi termică, industrie prelucrătoare, servicii și auto.
 Dorința întreprinderilor mici si mijlocii de a se dezvolta și angaja personal calificat prin
învățământul profesional.
 Trend ascendent în prestări servicii şi construcţii cu posibilitatea creării unor noi locuri
de muncă în aceste domenii.
 Posibilitatea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane, conform cererii
pieţei muncii, cu susţinere din Fondul Social European.
 Descentralizarea învăţământului
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 Ponderea şomerilor cu nivel scăzut de pregătire în judeţul Iași este mare
 (80.6%), faţă de nivelul mediu de pregătire, în Regiunea Nord-Est (14.7%).
 Populaţia cu nivel scăzut (absolvenţi gimnaziu) de educaţie/formare din judeţul Iaşi este
mai mare faţă de valoarea la nivel regional şi trăieşte preponderent în mediul rural
(65,67%);
 Utilizarea de către elevi a unor echipamente conforme standardelor europene.
 Implicarea Asociaţiei Părinţilor în activităţile școlii
 Creşterea ofertei locurilor de muncă pe piaţa românească şi europeană pentru calificările
profesionale ale școlii
 Profesori formaţi pentru Programul „A doua şansă”
Recomandări în urma analizei SWOT
1. Pentru a ameliora punctele slabe 1, 2, 3, se pot valorifica punctele tari20,21, 22, 27;
2. Pierderile pe cohortă înregistrate (punctul slab 5) pot fi diminuate prin optimizarea
punctelor tari 4,5, 13, 25 în corelaţie cu eficientizarea oportunităților enunţate la
punctele 5,7.
3. Pentru a ameliora punctul slab 6 este necesară valorificarea punctelor tari 23 şi, în
acelaşi timp, includerea părinţilor în grupul ţintă vizat de oportunitatea 14,15.
ANALIZĂ PEST(E)
Factori politici:
 descentralizarea structurilor de decizie;
 distribuţia puterii între partidele politice la nivelul local;
 existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice;
 existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi un
reprezentant al Consiliului local;
 politica de coeziune şi integrare europeană.
Factori economici:
 scăderea potenţialului economic al zonei;
 dezvoltare preponderent comercială;
 insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului;
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 nivelul slab al venitului localnicilor;
 agenții economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale școlii;
 lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările
pentru şcoală să fie mai facile;
 politica de finanţare pe bază de proiecte şi programe a UE.
Factori sociali:
 șomaj ridicat,
 nivel de trai scăzut;
 plecarea părinţilor la muncă în străinătate;
 mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte
ţări;
 influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei;
 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică;
 asistenţa socială precară;
 oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene;
 reducerea populaţiei școlare.
Factori tehnologici:
 globalizarea;
 pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăţie financiare;
 unităţile școlare nu dezvoltă suficient servicii de educare a adulţilor pe domenii de
activitate;
 interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării
relaţiilor interinstituţionale.
CONCLUZII
În urma analizelor efectuate *SWOT și PEST(E)* au ieșit în evidență direcția de acțiune
a școlii, și anume: creșterea nivelului calității actului instructiv-educativ
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VIII.4.2. GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR METODICE
„TEHNOLOGII” PE ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Nr.crt.

Tip de
activitate

Tema

AL

CATEDREI

DE

Scop

Responsabili

Data

SEMESTRUL I
Şedinţă

Stabilirea încadrărilor

Informare,
consultare

Cadrele
didactice,

Septembrie
2017

Şedinţă

Proiectarea curriculum-ului de
dezvoltare locală,

Informare,

Cadrele
didactice,

Septembrie
2017

1.

Consultare

2.
Instructajul PSI și SSM
Şedinţă

Raport de activitate pentru anul
scolar

Informare

Şedinţă

Stabilirea tematicii acţiunilor
metodice pe semestrul I

Informare

Octombrie
2017

3.

4.

Cadrele
didactice,

Octombrie
2017

Cadrele
didactice,

Noiembrie
2017

Consultare
Şedinţă

5.

Discutarea metodologiei de
organizare şi desfăşurare a
examenelor de certificare a
competenţelor profesionale

Consultare,
Programare

Masa rotunda

Evaluarea învăţării prin
integrarea TIC

Informare,
formare
continuă

Şedinţă

Oferta de şcolarizare pentru anul
școlar

Informare,

6.

7.

Decembrie
2017

Cadrele
didactice

Ianuarie 2018

Cadrele
didactice,

Februarie
2018

Consultare
SEMESTRUL II
Şedinţă

Stabilirea tematicii acţiunilor
metodice pe semestrul II

Informare,
Consultare

8.
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Raport de activitate pentru
semestrul I
Şedinţă
9.
Şedinţă

Organizarea şi pregatirea
olimpiadei şcolare - faza
judeţeană

Informare,

Februarie
2018

Cadrele
didactice
membre

Martie 2018

Consultare

Analiza rezultatelor olimpiadei faza judeţeană.

Informare,
Consultare

10.

Cadrele
didactice

Pregatirea elevilor pentru faza
naţională a olimpiadelor
Şedinţă

Informare,
Proiectul – alt mod de a învăţa

11.

Şedinţă

Organizarea şi pregatirea acţiunii
metodice semestrul II,

Aprilie 2018

Formare
continuă
Informare,

Cadrele
didactice

Mai 2018

Cadrele
didactice

Iunie 2018

Cadrele
didactice
membre

Iunie 2018

Consultare
Stabilirea comisiilor de evaluare
pentru examenul de competenţe
profesionale

12.

Şedinţă
13.
Şedinţă

Organizarea şi pregătirea
examenelor de competenţe
profesionale - nivel 3,4

Consultare

Analiza situaţiei şcolare –

Informare,

Informare,

14.
Consultare
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VIII.4.3. PLANUL MANAGERIAL AL ARIEI CURRICULARE TEHNOLOGII PE ANUL ȘCOLAR 2017-2018
FUNCŢII

ACTIVITĂŢI

RESURSE

RESPONSABILI

MATERIALE ŞI

TERMEN DE

INDICATORI DE

REALIZARE

EVALUARE SI
PERFORMANŢĂ

FINANCIARE
Întocmirea raportului de analiză pentru

Date statistice

Responsabil arie

anul şcolar precedent

colectate anterior

curriculară

Septembrie 2017

Analiza activităţii
didactice din anul

PROIECTARE

precedent
Întocmirea planului managerial

Planul managerial

Toţi membrii catedrei

Septembrie 2017

Stabilirea obiectivelor

Elaborarea documentelor şcolare:

Planuri cadru

Toţi membrii catedrei

30 Septembrie

Realizarea mapelor

2017

metodice

Permanent

Realizarea

planificări calendaristice

Elaborarea instrumentelor interne

Programe şcolare
Programe şcolare

Toţi membrii catedrei

specifice de înregistrare a progresului

instrumentelor interne

şcolar şi valorificarea datelor (teste,

specifice de înregistrare

lucrări, referate, portofolii).

a progresului şcolar
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Asigurarea documentelor privind

Toţi membrii catedrei

Planul managerial

Septembrie

programele şcolare, în funcţie de

Realizarea mapelor
metodice

curriculum-ul naţional
Organizarea de lecţii demonstrative şi
schimburi de experienţă

Plan de lecţie

Director adjunct

Fişa de asistenţă la ore

Responsabil arie

ORGANIZARE

Fişa pentru lucrări de

Semestrial

Numar de ore asistate de
calculator

curriculară

Număr de lecţii
demonstrative

laborator
Realizarea unei baze de date la nivelul

Programe şcolare

Ianuarie 2018

tuturor disciplinelor cuprinzând
documentele curriculare oficiale, oferta
de manuale alternative, auxiliare

Analiza documentelor
curriculare oficiale,

Documentele

oferta de manuale
alternative, auxiliare

M. E N.

curriculare, softurile educaţionale

curriculare, softurile

existente

educaţionale existente

Organizarea probelor de evaluarea

Metodologie

Comisia de examen

competenţelor digitale
Bacalaureat 2011
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Nivel de competenţă
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Organizarea şedintelor de catedra
pentru informarea cadrelor didactice în
scopul aplicării legislaţiei în vigoare,

Logistică

Responsabil arie

Permanent

curriculară

Legislaţie

Aplicarea legislaţiei în
vigoare

pentru cunoaşterea documentelor
manageriale la nivelul catedrei de
specialitate sau al ariei curriculare,
pentru atestatul profesional,
bacalaureat ş.a.
Asigurarea aplicării corecte a

Documentele

Responsabil arie

documentelor curriculare naţionale la

MONITORIZARE

COORDONARE/

toate formele de învăţământ
Coordonarea activităţii didactice în

Septembrie

curriculară

Aplicarea legislaţiei în
vigoare

M. E.N.
Programe şcolare

Director adjunct

Documentele

Colectivul de elaborare

Permanent

Realizarea CDL-urilor

Semestrial/Anual

Parcurgerea programei

vederea corelării obiectivelor stabilite
la nivel naţional cu cele locale, în

a CDL-ului

funcţie de resursele liceului

M. E. N.

Monitorizarea parcurgerii ritmice şi de

Planificări

Responsabil arie

calitate a conţinuturilor

calendaristice

curriculară

conform planificării
calendaristice
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Monitorizarea progresului şcolar din

Teste periodice Lucrări

perspectiva prestaţiei didactice.

de evaluare semestrială

Practicarea asistenţelor şi
interasistenţelor la ore.

Director adjunct

Decembrie 2017

Comisia de calitate

Mai 2018

interasistenţe la ore

Fişa de asistenţe la ore

Rezultatele unor teste
Responsabil arie

comune pe disciplină

curriculară

Practicarea constantă a evaluării

Numar de asistenţe si

formative.
Monitorizarea procesului de utilizare a
tehnologiei informatice în lecţii la toate
disciplinele.
Organizarea de lecţii demonstrative şi
schimburi de experienţă.

EVALUARE

CONTROL-

Urmărirea asigurării calităţii educaţiei,
a modului in care se realizează
atribuţiile manageriale la nivelul

Plan de lecţie

Director adjunct

Fişa de asistenţa la ore

Responsabil arie

Conform

Numar de ore asistate de

graficului

calculator

curriculară

Fişa lucrări de

Număr de lecţii
demonstrative

laborator
Documente şcolare

Director

Asistenţe la ore

Director adjunct

Conform

Număr de asistenţe şi

planificării

interasistenţe la ore
Rezultatele unor teste

colectivului şi a fiecărui cadru didactic

Responsabil arie

în parte:

curriculară tehnologii
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- controlul parcurgerii ritmice a
materiei;
- analiza obiectivă a nivelului de
pregatire a elevilor, cu măsuri concrete
de ameliorare a situaţiilor
necorespunzătoare;
- controlul evaluării continue şi corecte
a elevilor.
Participarea cadrelor didactice la buna

Legislaţia specifică

Director

desfăşurare a examenelor pentru
Director adjunct

nivelul 2, 3 și 4 , de obţinere a

Consiliul de

certificatului de competenţe şi a

Administraţie

atestatului profesional în învăţământul
liceal.

Responsabil arie
curriculară tehnologii
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Realizarea unor echipe de cadre

Criterii de selecţie

Responsabil arie
curriculară tehnologii

didactice pentru elaborarea
materialelor didactice
Acordarea de consultanţă cadrelor

Permanent

Realizarea materialelor
didactice

Metodologii

Profesori titulari

Profesori titulari

Permanent

Rezultate şcolare

Plan managerial

Responsabil arie

Februarie 2017

Mediile

didactice debutante sau cu experienţă

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

FORMARE/

mică în învăţământ în probleme de
proiectare curriculară, evaluare
Aplicarea unor metode şi forme de
evaluare şcolară şi de dezvoltare a

curriculară tehnologii

semestriale/anuale
Iunie 2018

creativităţii, adaptabilităţii şi a
transferabilităţii cunoştinţelor în
motivaţii noi.
Înscrierea la gradele didactice:

Legea 128

Director

Statutul cadrelor

Responsabil Comisia

didactice

de Perfecţionare

definitivat, gradul II, gradul I şi/sau la
cursurile de perfecţionare organizate de
I.Ş.J. si C.C.D.

Octombrie-

Gradul de cuprindere la

Noiembrie 2017

cursurile de
perfecţionare a
personalului didactic,
auxiliar şi nedidactic

Cursurile de
perfecţionare C.C.D.
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REZOLVAREA CONFLICTELOR

NEGOCIEREA/

www.colegiulenergetic.ro
Asigurarea unui climat de muncă

Comunicarea

eficient în folosul elevilor, beneficiarii

interinstituţională

Director

Permanent

Director adjunct

sistemului educaţional

Consiliul de
Administraţie
Prevenirea şi rezolvarea eventualelor

Legea 128

Directori

Contractul colectiv de

Responsabil comisie

muncă

metodică

stări conflictuale
Sancţionarea unor acte care aduc
prejudicii procesului educaţional

Comisia paritară
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IX. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE
IX.1. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
NR
CR
T

ACTIVITATEA ȘCOLARĂ/ EXTRAȘCOLARĂ

PERIOADA

LOCUL DE
DESFĂSURAR
E

ORGANIZATORI

GRUPUL TINTĂ

1.

Diversitate culturală in Europa - Ziua Europeană a
Limbilor – realizarea unui panou tematic

26 sept

Biblioteca CTDL

Profesorii de limba franceză,
engleză și română

Elevii claselor a IXa, a X-a și a XI-a

2.

Tu crezi în puterea educației?- Ziua Mondială a
Educației - dezbateri

5 oct

Sala de clasă

Diriginții

Elevii tuturor
claselor

3.

Activități școlare dedicate Zilelor Colegiului
„Dimitrie Leonida“/ Școala Altfel:

Toți profesorii

Toți elevii, părinți

Concurs de cultură generală „Boboc la Leonida“
Concurs de cultură tehnică „Tehnicus“
Campionatul de fotbal „Cupa Leonida“

23-27 oct

Sali de clasa,
cabinete,
biblioteca,
laborator
informatică
Teren de fotbal

Concurs de șah: „Șah și mat!“
Punctualitatea
Ne pregătim pentru Halloween
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Sesiuni de referate pe discipline
Jocuri matematice
Simpozionul „Dimitrie Leonida“
Activități extrașcolare dedicate Zilelor Colegiului
„Dimitrie Leonida“/ Școala Altfel:
Vizitarea Grădinii Botanice
Vizitarea Facultății de Bioinginerie
Vizitarea Facultății de Mecanică
Vizitarea expoziției militare din Parcul Expoziției
Vizionare de filme la Cinema City
Vizitarea societății Delphi, a service-ului Jan Rusu
4.

Ziua Națională fără Tutun

5.

Ziua Internațională a Drepturillor Copilului

6.

Săptămâna Globală a Educației

noiembrie

CTDL

Diriginții, profesorul de
biologie, profesorul de chimie

Toți elevii școlii,
profesori, părinți

20 nov

CTDL

Diriginții, consilierul
educativ, CȘE

Toți elevii școlii,
profesori, părinți

noiembrie

CTDL

Consilierul educativ, CȘE

Elevii claselor a IXa-a XI-a, părinți
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7.

Ora de net

noiembrie

Laborator de
informatică

Profesorii voluntari

Clasele a X-a

8.

Sport contra droguri

noiembrie

Teren de fotbal,
sala de sport

Profesorul de educație fizică

Clasele a IX-a

9.

1 decembrie – Ziua Națională a României

1 dec

Bibliotecă, teren
de sport, cabinet
de istorie

Profesorii de istorie,
profesorul de educație fizică,
consilierul educativ, CȘE

Toți elevii

10.

Colindele iernii

20 dec

Cancelarie, săli
de clasă

consilierul educativ, CȘE,
profesorii de limbi, profesorul
de istorie, diriginții

Toți elevii, păinți,
profesori

11.

Să mâncăm sănătos

ianuarie

bibliotecă

Profesorul de biologie,
cabinet medical, diriginți

Clasele a XI-a

12.

24 ianuarie – Hora Unirii

Teren de sport/
sala de sport

CȘE, consilierul educativ

Elevii și profesorii
școlii

13.

Prevenirea traficului de ființe umane

ianuarie

Bibliotecă, săli de Reprezentant Circa V Poliție,
clasă
diriginți, consilier educativ

Elevi, părinți

14.

Valentine s Day/ Dragobetele

februarie

Săli de clasă

CȘE

Elevi, profesori

15.

Săptămâna educației rutiere

februarie

Săli de clasă

Reprezentant Circa V Poliție,
CȘE, profesorii autorizați
auto

Elevi, părinți

23 ianuarie
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16.

Acțiuni specifice programului ECO-școala

martie

Curtea școlii

17.

Drepturile consumatorului

martie

Bibliotecă, săli de consilierul educativ
clasă

Elevii claselor a X-a

18.

Săptămâna Educației Globale Fiecare copil are
nevoie de un profesor. Profesori bine pregătiţi
pentru toţi copiii - dezbateri, ppt-uri, activități
interactive

aprilie

Bibliotecă, săli de consilierul educativ
clasă

Elevii claselor a XIa și a XII-a

19.

Săptămâna Porților Deschise

aprilie

Săli de clasă,
laboratoare,
cabinete, sala de
sport

Toți profesorii școlii

Elevi din clasele a
VIII-a de la școlile
partenere, părinți

20.

Pași de copil în Iașii marilor zidiri – proiect ISJ

Aprilie-mai

Biblioteca școlii,
laboratoare,
Grădina Botanică

consilierul educativ, CȘE

O clasă de elevi din
comuna Topile

21.

9 mai – Ziua Europei

Bibliotecă

Profesorii de istorie, de
economie, profesorii de limbi
moderne

Elevii claselor a IXa – a XI-a

22.

Ziua Ștafetei

Diferite locuri de
muncă

Profesorii care s-au înscris

Elevii care s-au
înscris

9 mai

mai
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Coordonatorul și
responsabilii ECO

Elevii claselor a X-a
și a IX-a

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
23.

Participarea la proiectele și concursurile CAEJ,
CAER, CAEN

24.

Săptămâna familiei

mai

Săli de clasă

Diriginții

Elevii, părinții

25.

Săptămâna absolventului

iunie

Agenți
economici,
facultăți

Consilier educativ, diriginții

Elevii, părinții,
profesori, parteneri

Conform
calendarului
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IX.2. PLANUL MANAGERIAL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE SCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE DIN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul
şi aplicarea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele
sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează
implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării
responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea
comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale
capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.
SCOP: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi nonformale în vederea
valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.
PRINCIPII ŞI VALORI:
Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată după principiile:
 principiul accesului egal la educaţie, conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a
Drepturilor Copilului (fiecare copil are dreptul la educaţie);
 principiul interculturalităţii;
 principiul continuităţii activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe
experienţa anterioară;
 principiul complementarităţii formal/ nonformal;
 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
 principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii
demersurilor educaţionale locale prin coordonare;
 principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate;
 principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile,
alături de instituţiile guvernamentale în vederea realizării obiectivelor;
 principiul cooperării – implementarea strategiei are la bază cooperarea
instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
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OBIECTIVE STRATEGICE
 Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune
fundamentală a procesului instructiv – educativ;
 Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative
a acestuia;
 Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de
dezvoltare personală;
 Recunoaşterea educaţiei nonformale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
 Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea
acesteia pe tipuri de educaţie complementară;
 Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de
cooperare internaţională;
 Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin
prevenirea şi reducetea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi
analfabetism;
 Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea
şi evaluarea impactului acesteia în comunitate;
 Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental/ non-guvernamental în vederea
responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului
instructiv-educativ.

OBIECTIVE SPECIFICE


Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.



Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi
extracurriculare în proiectarea activităţii educative.



Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
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Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor
învăţării.



Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor
educaţiei de impact.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:


Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al
elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note
scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.



Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de
socializare şi culturalizare.



Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor nou constituit, proiectarea de
activităţi extracurriculare cu specific cultural.



Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea
evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere
elevilor.



Atragerea parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu şcoli din alte localităţi.

REZULTATE:


Creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;



Introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea
activităţii didactice la fiecare obiect de studiu;



Proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a
cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul
obiectelor de studiu;



Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi
programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei
unităţi de învăţământ;



Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii
şcolare/comunităţii;
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Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului

şi

absenteismului şcolar;


Creşterea ratei promovabilităţii şcolare;



Asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;



Ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;



Formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;



Asigurarea

sustenabilităţii

proiectelor

educative

prin

conştientizarea

comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra
formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;


Transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare comunitară.

158

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”
B-DUL SOCOLA NR. 188/190 IAŞI
TEL: 0232/430325 FAX: 0232/233682
E-mail: dleonida_is@yahoo.com

www.colegiulenergetic.ro
a.
NR.
CRT

FUNCŢIA DE PROIECTARE/ ORGANIZARE
ACTIVITĂŢI

RESURSE

COLABORATORI

TERMEN

1.

Organizarea Comisiei diriginţilor şi desemnarea responsabililor

Director adjunct, consilier
educativ

CA, director

septembrie

2.

Elaborarea planului managerial al activităţilor educative şi
extraşcolare
Întocmirea programului activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare
Întocmirea planificărilor anuale și semestriale a activității de
consiliere și orientare/ a activităților extracurriculare conform
noilor reglementari
Încheierea de parteneriate educaționale

Director adjunct

CA, director

octombrie

Consilier educativ

Director adjunct

octombrie

Diriginţii

Consilier educativ, consilier
școlar

1 oct.

Director adjunct, Consilier
educativ
Director adjunct

Comunitatea locală, comitetul
de părinți, consiliul elevilor
Consilier educativ, consilier
școlar

permanent

Profesor responsabil cu
activitatea consiliului
elevilor
Elaborarea unui proiect de monitorizare a diriginţilor, oferirea de Responsabilul comisiei
suporturi informaţionale, interasistenţe, realizarea unui grafic de diriginţilor
derulare a unor ore demonstrative

Director adjunct, consilier
educativ, diriginţi

octombrie

consilier educativ

octombrie

Organizarea comitetelor de părinţi pe clase și a comitetului
reprezentativ al părinților

Părinții, directorul adjunct,
consilierul educativ

Oct/ nov

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Organizarea comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a
faptelor corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea
interculturalității
Organizarea consiliului elevilor

Diriginţii
Profesor responsabil pentru
legătura cu părinții
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b.
NR.
CRT.
1.

FUNCŢIA DE IMPLEMENTARE
ACTIVITĂŢI
Desfăşurarea orelor de consiliere si orientare școlară și
profesională conform reglementărilor în vigoare
Desfăşurarea orelor de suport educațional și consiliere
pentru părinți, conform reglementărilor în vigoare
Desfăşurarea programului de activități extrașcolare

Consilierul educativ
Diriginţii

Medicul și asistenta școlii

Semestrial

Diriginții

Specialişti în domeniu, consilierul
educativ
Director adjunct, consilier
educativ, consiliul elevilor

Semestrial

8.

Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu şi a
celor de parteneriat
Acţiuni de însuşire şi respectare a normelor de igienă,
factori de risc
Acţiuni de prevenire a consumului de droguri, a violenţei,
a traficului de persoane
Oferirea de consiliere educativă şi psihologică pentru
elevii cu devieri comportamentale sau a celor cu probleme
sociale ori materiale
Cunoaşterea şi respectarea normelor de circulaţie

COLABORATORI
Director adjunct, consilier
educativ, consilier școlar
Director adjunct, consilier
educativ, consilier școlar
Consilier educativ, comunitatea
locală
Parteneri în educaţie

Semestrial

9.

Acţiuni dirijate tip eco-şcoală

10.

Acţiuni de prevenire a incendiilor

Profesor responsabilul ecoșcoala, diriginți
Responsabilul PSI al școlii

Poliţia comunitară, consilier
educativ
Consiliul elevilor
ONG-uri
Instituţii de resort, consilier
educativ

11.

Cinstirea marilor evenimente culturale şi a manifestărilor
la nivel naţional, european şi internaţional

Comisiile metodice

Diriginți, consilier educativ,
consiliul elevilor

Conform
calendarului

12.

Manifestări culturale în şcoală

Comisiile metodice

Diriginți, consilier educativ,
consiliul elevilor

Conform
calendarului

2.
3.
4.
5.
6.
7.

RESURSE
Diriginţii
Diriginţii
Diriginţii

Diriginţii, consilierul școlar
Diriginții
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13.
14.

15.

16.

c.
NR.
CRT

Organizarea etapei pe şcoală a concursurilor artistice şi
sportive
Responsabilizarea elevilor din cadrul consiliului elevilor şi
la nivelul claselor pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi asuma
sarcini
Oferirea de consiliere legată de tehnicile de învăţare şi de
managementul informaţiilor pentru evitarea eşecului
şcolar
Activităţi de tip parteneriat privind combaterea
consumului de droguri, fumatului şi a altor activităţi
privind educaţia pentru sănătate

Consilierul educativ

Diriginți, consilier educativ,
consiliul elevilor
Diriginți, consiliul elevilor

Conform
calendarului
Permanent

Consilier școlar

Diriginți, consilier educativ

Periodic

Consilierul educativ,
diriginții

ONG-uri, poliția de proximitate

Periodic

Comisiile metodice

FUNCŢIA DE CONTROL /EVALUARE
ACTIVITĂŢI

RESURSE

COLABORATORI

TERMEN

1.

Realizarea unui număr de asistenţe la orele de dirigenţie

Director adjunct

Diriginți

Periodic

2.

Realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul elevilor
pentru a evidenţia priorităţile educative
Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi ale
comisiei diriginţilor,
Evaluarea impactului activităţilor educative asupra stării
disciplinare a elevilor
Rezolvarea eficientă a eventualelor conflicte apărute în
şcoală

Consilierul educativ

Director adjunct

Periodic

Consilierul educativ

Director adjunct

Semestrial

Consilierul educativ

Director adjunct

Semestrial

Diriginți, consilier educativ,
director adjunct

Director, părinți

Cand este
cazul

3.
4.
5.
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X. DEPARTAMENTE
X.1. SECRETARIAT
X.1.1. PLANUL MANAGERIAL COMPARTIMENT SECRETARIAT PENTRU ANUL
ȘCOLAR 2017-2018
A. IDEALUL EDUCAŢIONAL
Concepţia managerială pentru anul şcolar 2016-2017 are la bază idealul educaţional
promovat de Legea Educatiei Nationale, precum și de documentele de politică educaţională
elaborate de Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului. Învăţământul constituie
prioritate naţională şi este un serviciu public prin care se urmăreşte realizarea idealului
educaţional, întemeiat pe valorile umaniste şi ştiinţifice universal recunoscute, pe valorile
democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti; el contribuie, de asemenea, la promovarea şi
păstrarea identităţii naţionale.
Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în:
-

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane;

-

formarea unei personalităţi autonome şi creative, fundamentată pe asumarea reală a
unui set de valori necesare propriei dezvoltări şi împliniri personale precum şi integrării
socio-profesionale.

-

asumarea unui sistem de valori necesare pentru implinirea si dezvotarea personala,
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial;

-

participarea cetateneasca activa in societate;

-

incluziune sociala si angajare pe piata muncii.

Din această perspectivă finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui
absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi
profesionale, integrat armonios în viaţa socială. Pentru atingerea acestui deziderat liceul trebuie
să conducă spre realizarea următoarelor finalităţi:
-

formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva problemele
complexe din diferite domenii de activitate;

-

valorizarea experienţei personale;

-

dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare,
gândire critică, spirit de iniţiativă, spirit civic, etc.)

-

formarea autonomiei morale.
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B.

VIZIUNEA MANAGERIALĂ

Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în anul
şcolar 2016-2017 se va avea în vedere continuarea şi concentarea eforturilor pentru ca elevii
Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” să dobândească abilități de tipul:
-

o pregătire generală solidă, bazată pe cunoașterea valorilor reale ale societății;

-

cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră;

-

competenţele necesare unei bune integrări pe piața muncii;

-

deprinderi de muncă intelectuală pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Intreaga activitate va fi organizată, astfel încât în şcoală să se creeze un mediu educaţional
profesionist, cu standarde instrucţionale şi morale de cea mai bună calitate.
Profilul absolventului C.N.I.C. va include un set de valori pe care ne propunem să le
definitivăm în acest an şcolar prin toate activităţile şcolare şi extraşcolare care se vor desfăşura.
Aceste valori, pe care ne propunem să le promovăm sunt:


Curajul de a avea puterea să facă numai ceea ce este bine şi de a-şi urma propria
conştiinţă;



Judecata înţeleaptă care să-i permită înțelegerea valorilor, stabilirea priorităţilor,
gândirea prin prisma consecinţelor acţiunii lor şi fundamentarea deciziilor pe cel mai
autentic spirit practic;



Integritatea necesară să spună întotdeauna adevărul şi pentru a acţiona onest în orice
situaţie;



Bunătatea pentru a manifesta în orice împrejurare grijă, compasiune, prietenie şi
generozitate faţă de ceilalţi;



Perseverenţa în a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor;



Respectul–pentrua arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de
proprietate şi,faţă de propria persoană;



Responsabilitatea– pentrua duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care le revin,
asumarearăspunderii pentru propriile acţiuni;



Autodisciplina – pentru a avea control asupra propriilor acţiuni şi un comportament
adecvat oricărei situaţii;



Autodepăşirea - pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare., pentru a se
raporta la cei mai buni și mai valoroși.
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Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să-şi organizeze activităţile
şcolare şi extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi care să poată fi capabili:


să-şi cunoască propria valoare;



să încerce să se autodepăşească;



să gândească independent;



să-şi rezolve singuri problemele;



să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;



să înveţe să se protejeze singuri.



să comunice în mod eficient cu ceilalţi.

Desigur, pentru a putea forma aceste competenţe, toate cadrele didactice din C.N.I.C. trebuie
să facă dovada prin activitatea de zi cu zi că le au ei înşişi, că pot fi modele de comportament
şi de demnitate umană.
C. MISIUNEA ȘCOLII
Este aceea de a permite dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, de
a pune accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filozofia educaţională de a-i permite
tânărului intrarea în viaţa socială, planificarea carierei, succesul profesional şi învăţarea pe
tot parcursul vieţii.

ACTIVITATEA/

RESURSE

IDENTIFICAREA

OBIECTIVELOR

URMARITE

PROGNOSTICUL TIMPULUI DE LUCRU(PERIOADA)
1. Pregătirea debutului noului an şcolar/ELEVI


completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigență,
completarea Registrului de evidență a elevilor pentru noul an şcolar ;



verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar;



dinamica populației şcolare : înmatricularea elevilor nou veniți (cf.cererilor de transfer
aprobate) , rezolvarea corespondenței privind mişcarea elevilor;



întocmirea situațiilor statistice ( pe formulare tipizate) ;

2. Întocmirea situatiilor de personal/PERSONALUL UNITĂTII


elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului nominal de funcții;
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completarea Registrului de evidența a salariaţilor (formular tipizat)+ formatul electronic
şi comunicarea la ITM;

3. Situatii curente


verificarea FTP-lui;



rezolvarea corespondenței curente;



întocmirea statelor de salarii;



participarea la convocările ISJ

4. Completarea situatiilor cerute în SIIIR


constituirea formațiunilor de studiu

pentru unitatea coordonatoare şi stucturile

arondate;


arondarea elevilor la formatiunile nou constituite;



rezolvarea corespondenței privind dinamica populației şcolare;

5. Întocmirea situatiilor de personal/PERSONALUL UNITATII


întocmirea statului de funcții pe trepte şi gradații liste + format electronic, depunerea la
ISJ ;



completarea carnetelor de muncă;



întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic (liste +format electronic+ formulare
titpzate, depunerea la ISJ;



întocmirea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice;

6. Situatii curente


verificarea FTP-ului;



rezolvarea corespondenței;



întocmirea statelor de salarii;



completarea statisticii salariilor pentru luna septembrie- lunar



participarea la convocările ISJ
- zilnic
- la termenele solicitate
- conform convocării

7. Dinamica populatiei şcolare/ELEVI


rezolvarea corespondenței curente privind mişcarea elevilor
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eliberare adeverințe, foi matricole;



completarea registrelor matricole cu situațiile şcolare ale elevilor nou veniți

8. Situații de personal/PERSONALUL UNITATII
-

verificarea şi depunerea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice;

-

încadrarea cu personal didactic în SIIIR;

9. Situații curente
-

întocmirea statelor de salarii;

-

completarea situatiei statistice privind salariile

-

rezolvarea corespondenței curente ;

-

participarea la convocările ISJ.

10. Dinamica populatiei şcolare/ELEVI
-

rezolvarea corespondenței curente privind mişcarea elevilor

-

eliberare adeverințe, foi matricole;

-

completarea registrelor matricole cu situațiile şcolare ale elevilor nou veniți;

11. Situații de personal/PERSONALUL UNITATII
-

verificarea şi înregistrarea dosarelor privind înscrierea la concursul de acordare de
gradatie de merit anul 2017;

-

situatii curente privind personalul didactic(actualizare baze de date unde este cazul)
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X.2. DEPARTAMENT IT
X.2.1. PLAN MANAGERIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Activităţi propuse pentru anul scolar 2017-2018 :
 Salonul de Oferte Educaţionale 2017 – tehnoredactare, design;
 Simpozionul Național ”Dimitrie Leonida” Iași, ediția a X-a – organizare și
tehnoredactare, design;
 Analiza cu privire la organizarea, desfășurarea și evaluarea anuală 2016 – 2017 și
pentru anul școlar 2017-2018 (defalcată pe semestre) – membru în echipa de proiect
și tehnoredactare, design;
 Planul managerial pentru anul școlar 2016-2017– membru în echipa de proiect și
tehnoredactare, design;
 Examene naţionale 2017 – participarea în comisiile de organizare şi desfăşurare:


Bacalaureat



Simulare bacalaureat

 Modernizarea şi actualizarea site-ului Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida”;
 Îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului;
 Sprijinirea şi acordarea de asistenţă compartimentelor și cadrelor didactice în ceea
ce priveşte domeniul informatic.
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X.3. DEPARTAMENT TEHNIC
X.3.1. PLAN MANAGERIAL DEPARTAMENT TEHNIC PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Nr.
crt.
1
2

Obiectiv
Deschidere/ închidere an şcolar
Asigurarea funcţionalităţii
laboratoarelor

Acţiune

Termen

Verificare revizie aparatură
sonorizare exterioară
-Achiziţionare material didactic
- Reparaţii aparatură de
laborator

Sept/Iun
2017/2018

Octombrie
2017
Decembrie
2017
Dec.2017/
Martie 2018
Feb/Mai/iuni
e 2018
Permanent

3

Pregătirea zilelor şcolii

Asigurare asistenţă tehnică

4

Inventariere anuală

5

Olimpiade şi concursuri

6

Examene de certificare a competenţelor

7

Întocmire documentaţii SSM
Relaţii cu ITM

Inventariere bunuri aflate în
gestiune
Pregătire lucrări, asigurare
logistică
Pregătire lucrări, asigurare
logistică
Achiziţionare fişe, materiale de
propagandă, instruire personal

8

Consultanţă achiziţii mijloace tehnice

9

Alte insărcinări

Sprijin pentru înfiinţare
laborator/atelier instruire
mecanici auto

permanent

Nov/Dec
2017
permanent
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Resurse

Colaborări

Resurse financiare
(prevăzut în buget)
-Resurse financiare
(prevăzut în buget)
-Resurse materiale
(recuperări)
Resurse materiale

Responsabili catedre,
contabil şef
Cadre didactice de
specialitate
Cadre didactice

- PC, hârtie, imprimantă

Comisia de inventariere

Resurse materiale, PC,
hârtie, imprimantă
Resurse materiale, PC,
hârtie, imprimantă
Resurse financiare
(prevăzut în buget)
- PC, hârtie, imprimantă
Resurse proprii

Profesori de specialitate,
comisii
Profesori de specialitate,
comisii
I.T.M. Iaşi

Dir.adj.; prof. Pintilie
Cosmin
La solicitarea
conducerii, sefilor de
catedră

Obs.

