
IV. Plan operaţional al activității pentru anul şcolar 2018-2019 
 

14 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE  
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAŞI 

 Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 

email: lic_miron_costin@yahoo.ca 
 

Aprobat în ședința C.A. din ............................................... 

I. Asigurarea şi promovarea calității serviciilor educaţionale 

 

OBIECTIVUL MASURI ACTIUNI TERMENE RESPONSABILI 
INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

 

I.1  

Dezvoltarea capacităţii 

unităţii de învăţământ 

privind asigurarea şi 

evaluarea calită 

ţii serviciilor educa 

ţionale oferite (C.E.A.C., 

sistemul de management 

al calităţii) 

I.1.1 

Creşterea calităţii serviciilor 

educaţionale oferite prin 

dezvoltarea culturii calităţii 

la nivelul instituţiei de 

învăţământ. 

Asigurarea serviciilor de asistenta educationala 

pentru elevii si parintii acestora 
permanent 

Directori 

Consilier educativ 

Funcţionarea C.E.A.C. în 

conformitate cu 

prevederile legislative în 

vigoare 

Asigurarea de servicii educationale pentru 

elevi,parinti,cadre didactice 
permanent 

Directori 

Consilier scolar 

Presed.A.P 

O activitate/ clasa/ 

semestru 

I.1.2 

Continuarea demersurilor 

pentru dezvoltarea culturii 

calitatii la nivelul institutiei 

de invatamant. 

Corelarea  demersurilor LMC cu politica MENCS 

in domeniul calitatii in educatie:evaluarea 

institutionala,evaluarea calitatii actului didactic si 

evaluarea manageriala. 

Permanent 

 

Oct. 2018 

 

ISJ 

 

directorii 

 

Existenţa planului de 

măsuri privind îmbu 

nătăţirea calităţii 

serviciilor educaţionale. 

Utilizarea platformei on-

line R.A.E.I. si incărcarea 

ei cu datele necesare. 

 

I.2  

Creşterea calităţii 

educaţiei  la nivelul 

unităţii şcolare 

I.2.1 

Implementarea 

curriculumului national, in 

conformitate cu prevederile 

legale si metodologiile in 

vigoare 

Monitorizarea procesului de invatamant conform 

sistemului intern de evaluare a activitatii didactice 
permanent 

 

Directori 

Sefii de catedra 

CEAC 

Parcurgerea integrală a 

materiei la toate 

disciplinele de studiu 

http://licmcostin.ro/
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I.2.2 

Adaptarea/diversificarea 

ofertei curriculare la decizia 

şcolii, în concordanţă cu 

interesele şi nevoile de 

educaţie ale elevilor, cu 

resursele şcolii şi cu 

tendinţele actuale din 

societate 

Diversificarea ofertei de discipline optionale si a 

strategiilor didactice prin raportare la 

nevoile,interesele si aspiratiile elevilor 

Ianuarie 2019 

Directorii 

Prof. 

psihopedagog 

Sefii de catedra 

Calitatea  programe 

lor şcolare pentru C.D.Ş. 

(diversitate, atractivitate) 

Valorizarea diversitatii culturale in procesul 

educational prin oferirea de optionale si activitati 

extracurriculare in colaborare cu institutii 

culturale 

Procurarea documentelor curriculare oficiale,  a 

manualelor şcolare, auxiliarelor curriculare, a 

cărţilor pentru bibliotecă şi a mijloacelor audio-

vizuale necesare; 

Asigurarea bazei logistice pentru activităţile 

extracurriculare şi concursurile şcolare. 

permanent 

Consiliul de 

Administratie 

Sefi de catedra 

O activitate/ semestru/ 

clasa 

I.2.3  

Fundamentarea planului de 

şcolarizare al şcolii pe baza 

unei diagnoze pertinente a 

nevoilor comunităţii, în 

vederea integrării şcolare şi 

profesionale a elevilor 

Elaborarea planului de scolarizare pe baza 

diagnozelor privind evolutia pe termen scurt si 

mediu ale comunitatii locale/regionale 

Sem. 

al II-lea 

 

directori, 

responsabilii 

comisiilor 

metodice 

CA 

Numărul de clase realizate 

raportat la numărul de 

clase propuse 

 

I.2.4  

Eficientizarea procesului 

instructiv-educativ, urmare a 

evaluărilor realizate prin 

inspecţii  la clasă 

Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii; 

a proiectului activităţilor extra-curriculare; planul 

de asistente tematice care sa urmareasca modul in 

care cadrele didactice isi concep demersurile 

didactice centrate pe implicarea activa a elevilor 

Conform graficului 

Directori, 

resp.comisiilor 

metodice 

sefii de catedră 

Numar de inspectii 

 

I.3 

Monitorizarea 

procesului de predare-

învăţare din perspectiva 

centrării activităţi 

lor pe elevi şi nevoile lor 

educaţionale pe 

realizarea unui 

parteneriat  autentic 

profesor-elev 

I.3.1  

Evaluarea nivelului initial de 

cunostinte ale elevilor 

 

 

 

 

I.3.2  

Monitorizarea si analiza 

evolutiei scolare a elevilor 

Aplicarea testelor initiale Conf. planificarii 

Directorii 

Resp. comisiilor 

metodice 

Teste aplicate 

Analiza rezultatelor testelor initiale Octombrie 2018 

Directorii 

Resp.comisiilor 

metodice 

Rezultatele testelor 

Elaborarea programelor  remediale Octombrie 2018 

Directorii 

Resp.comisiilor 

metodice 

Programe remediale 

Evaluarea ritmica a elevilor permanent 

Directorii, 

resp.comisiilor  

metodice,CEAC 

 

Numar de note 
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Monitorizarea rezultatelor individuale ale 

evaluarii 
permanent 

directorii 

CEAC 
Numar de raportari 

Dezvoltarea parteneriatului real cu familiile 

elevilor pentru a asigura sustinerea optima a 

invatarii si a nevoilor lor de dezvoltare 

permanent 
Asoc. Parintilor 

LMC 

Acord de paterneriat 

Nr.de actiuni 

 

I.4 

Aplicarea sistemului de 

evaluare nationala 

periodica  a elevilor in 

scopul imbunatatirii 

rezultatelor scolare 

 

I.4.1 

Monitorizarea sistemica a 

formarii/dezvoltarii 

competentelor de baza prin 

raportare la standardele 

nationale 

Verificarea sistematica a fomarii/dezvoltarii 

competentelor de baza prin aplicarea Standardelor 

nationale de evaluare 

permanent 
directori, 

profesori 

Rezultatele evaluarilor 

periodice 

Organizarea unor simulari ale evaluarilor 

periodice de la clasele a II-a,a IV-a, a VI-a, a 

VIII-a și a XII-a 

Dec.2018/martie.2019 MENCS/ISJ 
Prezentarea rezultatelor 

obtinute 

Organizarea si desfasurarea in conditii optime a 

evauarilor periodice ale elevilor la clasele a II-a,a 

IV-a si a VI-a 

Cf. Graficului 

MENCS 

Directori, sefii de 

catedra 
Analiza rezultatelor 

I.4.2  

Implementarea unor masuri 

remediale la clasele cu 

rezultate slabe la simularea 

examenelor naţionale 

Sedinte tematice parinti-elevi la clasele a VIII-a si 

a XII-a 
periodic Profesori diriginti 

2 sedinte /sem. 

 

Reverificarea mediilor la clasele V-VIII, IX-XII si 

afisarea lor 
Februarie 2019 

Prof. diriginti, 

comp.secretariat 
Corectarea bazei de date 

Realizarea programelor remediale Octombrie 2018 Sefii de catedra Programe remediale 

 

I.5 

Gestionarea în condiţii 

optime a examenelor 

naţionale 

(clasele a VIII-a şi a 

XII-a)  a evaluărilor 

naţionale periodice (II, 

IV, VI), din perspectiva 

noilor programe și ale 

prevederilor Legii 

Educației Naționale 

 

I.5.1  

Cunoasterea si aplicarea 

prevederilor metodologiilor 

si calendarelor de desfasurare 

a examenelor nationale 

Pregatirea, organizarea si desfasurarea 

examenelor si testarii nationale: cunoasterea 

metodologiilor de desfasurare de catre elevi si cd. 

did. 

Octombrie 2018 
Directori 

Prof. diriginti 
Procese verbale 

Lectorate cu părinții periodice  la clasele a VIII-a 

si a XII-a 
periodic Prof. diriginti 2 sedinte/ sem 

I.5.2 

Organizarea simulărilor 

pentru examenele naţionale 

Realizarea simularilor pentru examenele nationale Conf.planificarii 
CA, sefii de 

catedra 
Simulari realizate 

I.5.3 

Desfășurarea examenelor 

naționale conform 

metodologiilor MENCS. 

Organizarea si administrarea examenelor 

nationale 

Conform grafic 

MENCS 
Directorii 

Organizarea tuturor 

etapelor 

Asigurarea bazei materiale si a logisticii necesare 

desfasurarii examenelor  nationale 
Conf. planif. 

CA, contabil, 

adm. 
Conditii optime 
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I.6 

Îmbunătăţirea calităţii 

managementului şcolar 

la nivelul unităţii şcolare 

 

I.6.1 

Crearea şi menţinerea unui 

ethos şcolar optim pentru 

asigurarea unui învăţământ 

de calitate prin 

perfectionarea resursei 

umane 

Participarea cadrelor didactice la programe de 

formare/masterat in domeniul managementului 

educational 

Permanent directorii 

Numar de cadre didactice 

participante 

 

I.6.2  

Respectarea legislatiei si a 

metodologiei in vigoare in 

incadrarea personalului 

didactic in scoala 

Realizarea incadrarii institutiei cu personal 

didactic calificat,conform prevederilor legale in 

vigoare. 

Conform graficului 

MENCS 

Directorii 

Secretar sef, ISJ 

Acoperirea 100% a 

posturilor 

I.6.3  

Sustinerea membrilor CA in 

asumarea si exercitarea 

atributiilor si asigurarii unui 

management de calitate 

Participarea membrilor Consiliului de 

Administratie si CEAC la stagii de formare in 

domeniul managementuui educational 

periodic 

Director 

Consiliul de 

Administratie 

Numar de programe de 

formare absolvire 

I.7.Monitorizarea 

implementării noilor 

programe şcolare la 

toate nivelurile şi 

disciplinele de 

învăţământ, precum şi 

a noilor manuale (înv. 

preșcolar,  cl a V-a, a VI-

a, aIX-a) 

I.7.1. Monitorizarea 

implementării / utilizării 

noilor manuale 

Calitatea activităţilor demonstrative/ practice 

Abordarea curriculară transdisciplinară pune 

accent pe formarea competenţelor: comunicare 

în limba română,comunicare în limbi străine, 

matematică, ştiinţe şi tehnologie, digitale, de 

utilizare a tehnologiei informaticii, sociale şi 

civice, antreprenoriale, de sensibilizare şi de 

expresie culturală, de a învăţa să înveţi. 

permanent 

Director, 

Responsabili 

comisii metodice 

  

 

 

I.8. 

Asigurarea calităţii 

serviciilor de asistenţă 

psihopedagogică 

 

I.8.1.Organizarea proiectelor 

de informare şi/sau 

prevenire prin implicarea 

elevilor in cadrul unor 

activitati  specifice: 

Săptămâna Împreună 

împotriva violenţei, 

Festivalul non-violenţei, 

Proiect Avanpremieră pentru 

carieră Salonul ofertelor 

educaţionale  

Asigurarea serviciiloe de consiliere direct  elevilor 

implicati in aceste proiecte 
Semestrul II 

Directori 

Consilier scolar 

C.JRAE 

Prof. Psihoped 
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I.8.2 

Dezvoltarea activitatii de 

asistenta psihopedagogica in 

a oferi servicii de consiliere 

psihopedagogica si orientare 

scolara si 

profesionala pentru elevi, 

parinti si cadre didactice 

Asigurarea serviciilor de asistenta educationala 

pentru elevii aflati in potentiale situatii de risc 

Permanent 

 

Directori 

Consilier scolar 

C.JRAE 

Prof. Psihoped. 

Servicii de asis. 

psihopedagogica 

Colaborarea dirigintilor , a sefilor comisiilor 

metodice si a membrilor AP din LMC cu 

cabinetul de consiliere scolara,cu CJRAE pentru 

identificarea nevoilor educationale ale elevilor 

Conf.pl. comisiei de 

orientare si consiliere 

scolara 

Directori 

Conslier educativ, 

prof. diriginti 

Parteneriate existente 

I.8.3  

Sustinerea procesului de 

formare continua a 

dirigintilor pentru adaptarea 

activitatii de consiliere si 

orientare scolara la 

caracteristicile si 

particularitatile elevilor sau a 

colectivitatilor de elevi 

Realizarea unor activitati de consiliere in 

cariera,de orientare scolara 
Permanent 

Consilier scolar, 

prof psihoped. 

Număr  de  activitati 

realizate 

 

Proiectarea tematicii orelor de dirigentie si 

organizarea de activitati specifice la toate 

nivelurile 

Permanent 

Profesori 

diriginti 

 

1 tema/ clasa/ sapt 

Informarea dirigintilor despre cursurile de formare 

din domeniu si participarea lor la cursuri  

Stimularea înscrierii lor la diverse forme de 

formare/abilitare; 

Analiza periodică a situaţiilor existente în unitate 

referitoare la resursele umane mobilizate, la 

calitatea muncii şi activităţii acestora; 

  

Oferta CCD/ CJRAE Consilier scolar Prof. participanti 

 

 

 

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale 

 

 

OBIECTIVUL MASURI ACTIUNI TERMENE RESPONSABILI 
INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

 

II.1 

Asigurarea acesului 

tuturor copiilor de vârstă 

preşcolară şi școlară la 

educaţie, inclusiv a celor 

 II.1.1  

Monitorizarea respectării 

legislaţiei în vigoare cu 

privire la procesul de  

discriminare 

 Implementarea unor masuri in vederea eliminarii 

discriminarii 
permanent 

Directori 

Consilier 

psihopedagog 

Integrarea  elevilor  

aparţinând  minorită 

ţilor nţionale  

Realizarea de planuri de 

acţiune privind  

discriminarea  
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din zonele izolate; 

eliminarea oricăror forme 

de discriminare   și 

segregare 

  

II.1.2. 

Implementarea măsurilor 

legislative şi organizatorice 

pentru integrarea clasei 

pregătitoare în învăţământul 

primar 

Asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea optimă 

a clasei pregătioare (curriculum, cadre didactice, 

spaţii adecvate şi dotare corespunzătoare) 

Septembrie 2018 

Directori 

Invatatori 

Administrator 

Realizarea de planuri de 

acţiune privind  

discriminarea  

Funcţionarea în condiţii 

optime a clasei 

pregătitoare 

Organizarea unor acţiuni privind facilitarea 

accesului copiilor / familiilor la serviciile de 

educaţie timpurie existente sau organizate în 

parteneriat cu alte instituţii  

permanent 

Directori 

Consilier scolar 

Psihopedagog 

 

Organizarea ,,Zilei portilor 

deschise,, 

 Parteneriate dezvoltate cu 

O.N.G.-urile cu 

preocupări în domeniu 

II.2. 

 Asigurarea calității   

serviciilor de asistență 

psihopedagogică pentru 

copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

 

II.2.1  

Dezvoltarea serviciilor 

educationale personalizate 

pentru elevi cu potential inalt 

 

Diseminarea unor informaţii privind strategiile de 

diferenţiere şi individualizare a învăţării la elevul 

cu CES integrat – ateliere de lucru 

permanent 

Directori 

Psihopedagog, 

Logoped 

 

 Dezvoltarea practicilor de 

lucru  în ateliere 

Numar actiuni 

Evaluarea initiala si de progres pentru elevii 

implicati in activitatea scolara de excelenta 
permanent 

Director 

Sefi de catedra 
 O activitate/ luna 

Monitorizarea progresului elevilor in pregatirea 

concursurilor si olimpiadelor scolare 
permanent 

Directori 

Sefi de catedra 

Numar de activitati 

Numar de participanti 

Mobilizarea elevilor de a participa la activitatile 

Centrului de Excelenta 
permanenet 

Sefii comisiilor 

metodice 
Participare permanenta 

Campania socială de 

sprijinire a persoanelor 

aflate în dificultate 

Săptămâna legumelor și 

fructelor donate 

Mobilizarea elevilor de a participa la activitati in 

sprijinul elevilor cu nevoi speciale 
Noiembrie 2018 

Coordonator SNAC 

Director 
Activitare pe clasa 
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III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 
 

OBIECTIVUL MASURI ACŢIUNI TERMENE RESPONSABILI 
INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

 

 

III.1. 

Încurajarea şi susţinerea 

excelentei în educaţie, a 

performanţelor elevilor cu 

aptitudini inalte prin 

organizarea olimpiadelor, 

concursurilor  si 

valorizarea rezultatelor 

deosebite obţinute 

 

 

III.1.1  

Stimularea, susţinerea 

educaţională a elevilor pentru 

a participa la concursuri 

şcolare şi olimpiade pe 

discipline şi valorizarea  la 

nivel instituţional a 

rezultatelor obţinute 

Monitorizarea pregatirii suplimentare a elevilor 

care vor participa la olimpiade si concursuri 
Conf. graficelor 

cadre didactice, 

directorii 

Creşterea numărului de 

elevi calificaţi   la etape 

naţionale 

Asigurarea bazei materiale si a logisticii necesare 

desfasurarii concursurilor scolare si a olimpiadelor 
Conf. graficelor 

CA, Contabil, 

Administrator 
Conditii optime 

Organizarea concursurilor si olimpiadelor scolare 

(etapa pe scoala/etapa judeteana) Olimpiada 

Judeteana de lingvistica,Concursul national de 

fizica si chimie pentru elevii din mediul rural 

Impuls perpetuum 

Sem.II 
Directorii 

Sefii de catedra 

Parcurgerea tuturor 

etapelor 

Organizarea concursurilor scolare aflate in 

Calendarul National al activitatilor extrascolare: 

Concursul national Comper Alege ! Este dreptul 

tau,Concursul international Suflet de copil in 

lumina invierii,Proiecte de mediu, Sanitarii 

priceputi 

Conform 

calendaru-lui 

cadre didactice, 

directorii 

Desfăşurarea activităţilor 

în condiţii optime 

 

Organizarea concursurilor scolare aflate in 

Calendarul Judetean   Concursul de Scrabble 

Multilingvistic Eurolexix, Materom,Copilul un 

bulgare de creativitate 

Conform 

calendaru-lui 

 

 

 

Directorii, 

Sefii de catedra 

 

Desfăşurarea activităţilor 

în condiţii optime 

 

III.1.2  

Stimularea si motivarea 

cadrelor didactice pentru 

pregatirea elevilor,in 

vederea participării la 

olimpiadele şi concursurile 

şcolare 

Premierea elevilor si evidentierea profesorilor 

performanti cu ocazia Zilelor LMC / la sfarsitul 

anului scolar 

Conform 

Calendarului 

Directorii 

Sefii de catedra 
Numar premii 
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IV.  Dezvoltarea autonomiei unităţii de învăţământ prin  responsabilizarea si intarirea rolului mangementului scolii 
 

 

OBIECTIVUL MASURI ACŢIUNI TERMENE RESPONSABILI 
INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

IV.I. 

Rolul repezentantilor 

autoritatilor locale in 

relatie cu dezvoltarea 

unitatii de invatamant, 

asumarea atribuțiilor de 

către reprezentanții 

autorității locale 

 IV.1.1  

Implicarea autoritatii locale in 

rezolvarea problemelor scolii 

Stablirea si monitorizarea  îndeplinirii rolurilor şi 

responsabilităţilor membrilor CA   la nivelul şcolii 

  

Octombrie 2018  
 Directorii 

Funcţionarea eficientă a 

CA 

Sustinerea de catre membrii CA a demersurilor 

necesare pentru obtinerea finantarii finalizarii 

noului corp de scoala 

permanent 
Directorii, 

Membrii CA 
Obtinerea finantarii 

Formarea membrilor CA pe problematica 

legislaţiei în vigoare   
Noiembrie 2018 Directorii 

Cunoasterea legislaţiei din 

domeniul educaţiei 

IV.1.2 

Dezvoltarea capacităţii de 

cooperare institutionala în 

vederea derularii de proiecte 

care să contribuie la creşterea 

rolului şcolii în viaţa 

comunităţii  

Colaborarea intre scoala si autoritati 

locale,CCD,ONG-uri,agenti economici  pentru 

realizarea de proiecte comune in beneficiul 

institutiei si al comunitatii 

   

 permanent 

Directori 

Consilier educativ 

CA 

 Implicarea cadrelor 

didactice în realizarea de 

parteneriate educaţionale 

Realizarea unui  program diversificat de activităţi 

pentru organizarea programului  

“Școala altfel” 

Martie 2019 

Directori 

Consilier educativ 

CA 

Prof. diriginti 

Creșterea impactului 

educațional al 

programului  față 

de anul școlar anterior  

Organizarea unor acţiuni reunite sub genericul   

,,Saptamana voluntariatului,Ziua mondiala a 

tineretului, Rolul familiei in viata scolii 

Sem II 

Directori 

Consilier educativ 

CA 

Numar actiuni 

Sustinerea si dezvoltarea relatiei de colaborare cu 

Asociatia Parintilor LMC pentru un parteneriat 

educational eficient 

permanent 

CA,Presedintele 

Asociatiei 

Parintilor LCM 

O activitate/ semestru 

IV.1.3. Implicarea scolii in 

organizarea activităților 

cultural – educative 

desfășurate de autoritățile 

publice pentru marcarea 

unor momente semnificative 

în 

Promovarea activităților elevilor şi a profesorilor 

din domeniul nonformal în comunitate: intalnire cu 

scriitorii, dezbateri, concursuri tematice 

permanent 

Autoritatile locale 

ISJ Iasi 

Palatul Copiilor 

Cf graficului 
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comunitate (Zilele 

Iașului, FIE, Sărbătorile 

Pascale, Ziua Copilului 

etc.) 

 

IV.2  

Aplicarea legislaţiei cu 

privire la implementarea 

de strategii manageriale 

adecvate, a dezvoltării 

instituționale 

 

 

 

 

 

 

IV.2.1 

Constituirea organismelor de 

conducere la nivelul  unităţii 

de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în 

vigoare  

Reorganizarea structurilor de conducere 
Conform 

legialatiei 
Directorii, CA Existenta stucturilor 

Reorganizarea comisiilor pe diferite probleme la 

nivelul ariilor curriculare si a catedrelor in functie 

de necesitati,  comisii care să mobilizeze 

activitatea unor compartimente de lucru necesare. 

Sept-oct 

2018 
Directorii, CA 

Existenta comisiilor 

 

Elaborarea proiectelor de activitate manageriala,a 

planurilor operationale si proiectarea activitatii 

manageriale la nivelul fiecarui departament, 

comisie 

Octombrie 2018 

Directorii 

Sefii de 

catedra,Resp. de 

comisii 

Existenta documentelor 

Elaborarea proiectului de buget la nivelul unitatii 

de invatamant 

Conform 

legislatiei in 

vigoare 

Directorii,CA, 

Responsabili 

comisii, adm. 

financiar 

Existenta proiectului 

IV.2.2 .Monitorizarea 

implementării noului 

curriculum specific 

nivelului gimnazial 

(clasa a V-a) la nivelul 

scolii în acord cu 

recomandările C.N.E.E. şi 

I.Ş.E 

Realizarea si respectarea unei  tematici de control 

specifice pe semestru; 
permanent 

Directorii,CA, 

Responsabili 

comisii, 

Existenta documentelor 

IV.2.3 

Asigurarea evaluarii 

diferentiate si obiective a 

cadrelor didactice in functie 

de indicatorii calitativi ai 

activitatii 

Reactualizarea instrumentelor de lucru, de 

proiectare si de evaluare a fiecarui compartiment 

(documente de organizare si proiectare, materiale 

de analiza, diagnoza si evaluare, fisa postului 

fiecarui salariat, gradatii de merit, etc.) 

Conform 

legislatiei 

Directorii,CA,Resp

onsabilii de comisii 
Toate documentele 
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V. Formarea  şi dezvoltarea  profesională continuă a personalului din învăţământ   
 

OBIECTIVUL MASURI ACŢIUNI TERMENE RESPONSABILI 
INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

V. 1 

Creșterea calității de 

formare continuă a 

cadrelor didactice în 

domeniul 

predării, învăţării şi 

evaluării din perspectiva 

competenţelor cheie 

V.1.1 

Formarea continua prin 

participarea  cadrelor 

didactice la activitati specifice 

Incurajarea cadrelor didactice pentru a participa la 

programe de dezvoltare profesionala care le 

dezvolta competente de diferentiere a invatarii 

permanent  
Directori 

Sefii de catedra  

Numar de cadre didactice 

participante  

Incurajarea participarii cadrelor didactice la cursuri 

de formare in specialitate 
permanent 

Cadre didactice 

Responsabile 
Numar de cadre didactice 

Implicarea cadrelor didactice din scoala in 

organizarea si desfasurarea de activitat i  

metodice,psiho-pedagogice si stiintifice la nivelul 

unitatii de invatamant  

Conform 

graficului 
CA, CEAC Activitati semestriale 

Participarea cadrelor didactice care indruma 

practica pedagogica la programe de mentorat 

pentru practica pedagogica 

periodic 

Directori, 

Indrumatori de 

practica 

Numar de cadre 

participante 

V.1.2 

Consilierea cadrelor didactice 

pentru inscierea la grade 

didactice 

Identificarea nevoilor de formare a personalului 

didactic din scoala pe baza analizei rezultatelor de 

la inspectii,grade didactice ,etc 

Sept-oct. 

2018 

Directorii, 

CEAC 
O activitate/sem 

 

V.2  

Consolidarea 

parteneriatului intre 

institutiile de invatamant 

sperior si  scoala 

urmarind formarea 

initiala si continua pentru 

cariera didactica 

V.2.1 

Realizarea unor parteneriate 

cu instit. de inv. superior pe 

activitati specifice institutiilor 

de invatamant 

Continuarea parteneriatelor institutionale 

traditionale si initierea unor noi parteneriate cu 

furnizori acreditati de formare in scopul derularii 

activitatilor de dezvoltare profesionala a 

personalului didactic si didactic auxiliar 

permanent 

Directorii 

Responsabil 

formarea continuă, 

CEAC 

Numar de parteneriate   
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VI. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 
 

OBIECTIVUL MASURI ACŢIUNI TERMENE RESPONSABILI 
INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI.1  

Armonizarea  

intereselor legate de 

dezvoltarea personală a 

individului cu cele ale 

comunităţii imediate, 

locale şi regionale şi cu 

solicitările societăţii 

actuale 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 VI.1.1  

Promovarea si derularea unor 

programe si parteneriate care 

promoveaza educatia 

nonformala si informala 

 

Initierea unor programe de  parteneriat scoala-

ONG-uri-familie in vederea prevenirii esecului 

scolar 

 

permanent 

Directori 

Profesori diriginti, 

Consilier educativ 

O activitate/scoala 

Implicarea elevilor in conceperea si realizarea 

revistei scolii Biruit-au gandul 

 

periodic 

 

 

Directori, 

Prof. de limba 

română 

2 aparitii 

Implicarea elevilor in conceperea si realizarea 

revistei In pas cu stiinta 
periodic 

Directori 

A.Condrea 
2 aparitii 

Continuarea programelor de voluntariat in cadrul 

Clubului Impact, a Clubului de dezbatere 3D, a 

Clubului de Scrablle 

permanent 
Directori, 

D.Mazga 
Numar de programe 

Realizarea unor programe de informare privind 

situatiile de risc si formele de agresivitate din 

societate 

permanent 

Comisia pentru 

prevenirea si 

combaterea 

violentei in mediul 

scolar 

Numar de activitati 

Numar de participanti 

VI.1.2. 

Promovarea dezvoltării  

programelor 

educaţionale care au în 

vedere dimensiu 

nea formativă a educaţiei 

Identificarea elevilor care manifesta violenta si 

agresivitate; monitorizarea si consilierea lor, 

participarea  acestora la Festivalul 

Nonviolenţei, eveniment care urmareste 

promovarea atitudinilor decomportament civilizat, 

non-violent în rândul tinerilor, într-un mod 

creativ (teatru, desen, muzică, dans etc.) 

Permanent 

Martie 2019 

 

Comisia pt. 

prevenirea si 

combaterea 

violentei in mediul 

scolar: Directori, 

Consilier educativ, 

Prof.diriginti  

Numar de elevi 

participanti  

Derularea de proiecte educationale cu reprezentanti 

ai Politiei si Jandarmeriei 

permanent 

 

 

Consilier educativ, 

prof.dirig. 

  

Numar proiecte 

Organizarea unor actiuni pe problematica generata 

de utilizarea internetului;derularea programului 
Conf.calendarului 

Directori 

Prof.dirig. 

 

 O actiune/sem 
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Sigur info in colaborare cu organizatia Salvati 

copii 

Organizarea unor actiuni legate de problematica 

securitatii spatiului european;Campania 

Saptamana de lupta impotriva traficului de 

persoane a ANITP, 

˝Traficul de persoane –forma sclaviei moderne˝, 

proiect realizat în parteneriat cu  

 Agenţia Natională împotriva traficului de persoane, 

Centru Regional Iaşi 

Celebrarea Zilei Mondiale de Luptă ANTI-SIDA 
 

oct.-dec. 

2018 

Directori 

Consilieri scolari 
Actiune realizata 

Consiliul profesoral cu tema: Modalitati 

nonformale de educatie pentru prevenirea 

violentei 

Sem.I 
Directori 

Cadre didactice 

Tema realizata 

  

  

VI.1.3  

Stimularea participarii 

elevilor in diverse activitati 

scolare si extrascolare 

organizate in parteneriat cu 

autoritatile locale,institutii de 

invatamant superior,ONG-uri, 

incluse in CAEN: 

„Prietenii Pompierilor”, 

„Cu viaţa mea apăr 

viaţa”, „Reviste şcolare şi 

jurnalism”, „Educaţia 

rutieră - educaţie pentru 

viaţă”,  „Alege! Este 

dreptul tău” 

  

Organizarea de activitati care dezvolta educatia 

pentru o cetatenie democratica 

Conf. 

calendarului 

 

 

 

Directori 

Consilieri 

scolari 

 

Actiune realizata 

Continuarea mobilitatilor de elevi si cadre 

didactice in vederea dezvoltarii dialogului cultural 

si multicultural 

Conform 

calendarului 

Directori 

Responsabili 

comisii 

Consilier educativ 

Cresterea interesului 

elevilor prin numarul de 

participanti directi 

VI.1.4 

Promovarea celui mai 

raspandit standard 

international de certificare a 

abilitatilor de utilizare a 

computerului, ce asigura 

Organizare sesiuni ECDL permanent 

Directori 

Prof. de 

informatica 

Numar de certificate 

obtinute 
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elevilor experienta 

educationala, pregatire pentru 

studiile ulterioare si un loc de 

munca 

 

VI.2 

Crearea unor oportunităţi 

pentru educaţia complexă, 

permanentă, în spiritul 

competenţelor cheie, al 

dezvoltării civismului, 

voluntariatului, 

muticulturalismu 

lui, într-o societate 

complexă, dinamică 

VI.2.1  

Promovarea şi valorificarea 

diversităţii culturale în 

educaţie 

Realizarea de activităţi dedicate evenimentelor cu 

caracter local, naţional, internaţional: 1,8 Martie, 9 

Mai, 1 Mai, 1 Iunie, 14 octombrie, etc. 

conform 

calendarului 

activităţilor 

extraşcolare 

Consilier educativ 

Profesorii diriginţi 

Număr de activităţi 

Număr de participanţi 

Realizarea activităţilor dedicate evenimentelor cu 

caracter local, naţional, internaţional: Ziua 

Educatiei, Ziua Educatiei Non-formale, Ziua 

Armatei, Ziua Steagului, Ziua Naţională a 

României,  Ziua Internaţională a Drepturilor 

Omului, 15 ianuarie, 24 ianuarie etc. 

conform 

calendarului 

activităţilor 

extraşcolare 

Director 

Consilier educativ 

Profesorii diriginţi  

Număr de activităţi 

Număr de participanţi 

VI.2.2  

Derularea unor activităţi care 

promovează educaţia în 

spiritul multiculturalismului 

Organizarea de acţiuni cultural-artistice care 

promovează valorile interculturale 
periodic Consilier educativ 

Număr de activitaţi 

realizate 

VI.2.3 Promovarea educaţiei 

pentru mediu 

Participarea la Simpozionul National Mediul-

prezent si perspective pentru un viitor ecologic 

Educatia faţă de mediu si comunitate, prin 

colectarea selectivă a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice “Patrula de reciclare”, 

concursul judetean: Proiecte de mediu 

conform 

calendarului 

activităţilor 

extraşcolare 

Consilier educativ 

Profesorii diriginţi  
Număr de participanți 

VI.2.4  

Promovarea educaţiei pentru 

sănătate 

 

Implicarea elevilor în acţiuni cu caracter sportiv: 

dezvoltarea de atitudini pozitive privind sportul şi 

sănătatea, sportul şi educaţia, sportul şi democraţia, 

spiritul sportiv 

conform 

calendarului 

activităţilor  

extrascolare 

sportive 

Consilier educativ 

Profesorii diriginţi  

O activitate/ clasă/ 

semestru 

Participarea elevilor la concursul national Sanitarii 

priceputi, proiectul de prevenire a obezităţii la 

copii “Traista cu sănătate. Tradiţii sănătoase 

pentru copiii sănătoşi”, 

Conf.calendarului 
Consilie educativ 

Prof. De biologie 
Numar de elevi 

Organizarea unor acţiuni în vederea conştientizării 

elevilor privind cauzele şi consecinţele violenţei şi 

consumului de droguri şi a identificării mijloacelor 

de prevenire a acestor fenomene 

conform 

calendarului 

activităţilor 

extraşcolare 

Consilier educativ 

Profesorii diriginţi  

Număr de activităţi 

Număr de participanţi 
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Încurajarea elevilor în a petrece cât mai mult timp 

în şcoală în activităţi educative, culturale şi 

sportive 

conform 

calendarului 

activităţilor 

extraşcolare 

Consilier educativ 

Profesorii diriginţi  

O activitate / lună 

 

 

VI. 3. Promovarea 

dialogului intercultural 

prin parteneriate cu 

instituții relevante din 

mdiul cultural și economic 

ieșean 

Folosirea Cadrului  European 

Comun de Referinta pentru 

Limbile sraine în activitatile 

curriculare si extracurriculare, 

dar si la orele de limbi straine. 

Activitati desfaurate in parteneriat cu Centrul 

Cultural Francez, British Cancil si Biblioteca Gh 

Asachi Iasi. 

permanent 
Prof de lb străine 

Consilier educativ 

Cresterea rezultatelor 

obtinute de elevi la 

concursuri 

 

 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor 

 
 

OBIECTIVUL MASURI ACŢIUNI TERMENE RESPONSABILI 
INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

VII.1 Crearea de 

oportunităţi pentru 

dezvoltarea rolului 

educativ al părinţilor 

VII.1.1 Realizarea unor 

activităţi de educaţie a 

părinţilor  

Activităţi de educare a părinţilor ; dezbatere  pe 

tema Adolescenta – intre criza de personalitate si 

devenirea personala 

Sem I 

2018 

Director adjunct 

Consilieri școlari 
Participare la activităţi 

VII.1.2 Realizarea unor 

activităţi de consiliere a 

părinţilor prin intermediul 

Clubului Părinţilor 

Activităţi de consiliere individuală/lectorate cu 

părinţii 
permanent 

Director adjunct 

Consilieri școlari 
Participare la activităţi 

VII.2 Formarea şi 

dezvoltarea atitudinii de 

responsabilizare socio-

culturală pozitivă a 

actorilor educaţionali faţă 

de educaţia permanentă, 

personală şi profesională 

VII.2.1 Dezvoltarea 

parteneriatului  cu familiile 

elevilor pentru a asigura 

susţinerea optimă a învăţării 

şi a nevoilor lor de dezvoltare 

Incheierea Contractului educational cu parintii 

elevilor din cl.a V-a si a IX-a;continuarea 

parteneriatului si dezvoltarea acestuia in cadrul 

proiectului Relatia 

Scoala – Famile in progresul scolar al copilului  

 

Permanent 

 

Asociaţia Părinţilor 

din LMC 

Director adjunct 

Consilieri școlari  

Număr de acţiuni 

Număr de participanţi 

Consiliu profesoral: Metode eficiente de 

colaborare cu părinţii 

semestrul  

al II-lea 

Director adjunct 

Consilieri școlari  
Proces-verbal 
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VII.3. Accentuarea rolului 

activ al şcolii în calitate de 

centru de informare în 

domeniul educaţiei şi de 

formare a partenerilor 

educaţionali 

VII.3.1 Dezvoltarea 

parteneriatelor  cu diferiţi 

actori sociali  

Realizarea unor  parteneriate cu diferite structuri 

instituţionale: ONG-uri, Poliţie, Jandarmerie, CL, 

CJ, agenţi economici, biserica, facultati, etc. 

permanent 
Asociaţia Părinţilor 

din LMC 
Număr de parteneriate 

VII.3.2 Realizarea unor 

activităţi de promovare a 

valorilor şcolii în comunitate 

Activităţi de promovare a valorilor şcolii în 

comunitate 
permanent 

Asociaţia Părinţilor 

din LMCl 

Număr de acţiuni 

Număr de participanţi 

 

VIII. Compatibilizarea constantă a sistemului de învăţământ românesc cu cel european 

 
 

OBIECTIVUL MASURI ACŢIUNI TERMENE RESPONSABILI 
INDICATORI DE 

PERFORMANTA 

VIII.1  

Crearea de oportunităţi 

pentru dezvoltarea şi 

implementarea proiectelor 

educaţionale la nivelul 

instituţiei  

  

VIII.1.1 

 Realizarea unor proiecte 

educaţionale la nivelul 

comunităţii 

Consilierea cadrelor didactice în vederea accesării 

programelor europene de parteneriat în domeniul 

educaţiei 
permanent 

Consilier educativ 

Responsabil 

proiecte europene 

Număr de proiecte 

propuse 

Identificarea de parteneri europeni pentru 

dezvoltarea  unor proiecte educaţionale   Erasmus 

+ 

permanent 

Consilier educativ 

Responsabil 

proiecte europene 

Număr de parteneri 

identificați 

Dezvoltarea parteneriatelor cu şcoli din UE:   

Erasmus +, Junior Achivment  
permanent 

Consilier educativ 

Responsabil 

proiecte europene 

Număr de parteneriate 

Creşterea numărului de participanţi la activităţi, 

proiecte de nivel naţional, internaţional: Campania 

Europa, casa noastră (Reprezentanța Comisiei 

Europene )     

permanent 

Consilier educativ 

Responsabil 

proiecte europene  

Centrul Europe 

Direct, Iași     

Creştere cu 10% 

Diseminarea experienţelor acumulate în 

participarea la proiectele europene  
semestrul I 

Consilier educativ 

Responsabil 

proiecte europene 

Număr de activități 

realizate 
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Realizarea unor activităţi de promovare a valorilor 

europene în cadrul unor manifestări specifice: Ziua 

Europei, Ziua europeană a limbilor,  Erasmus 

days,Ziua invățătorului 

conform 

graficului de 

desfăşurare 

Consilier educativ 

Responsabil 

proiecte europene 

Centrul Europe 

Direct, Iași     

Număr de activități 

realizate 

Număr de participanți 

Asigurarea integrării elevilor din Republica 

Moldova în învăţământul preuniversitar 
permanent 

Director 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

Participarea la activităţi 

Educarea elevilor în spiritul cunoaşterii şi 

conservării specificului local şi naţional în 

contextul procesului de integrare europeană şi 

globalizare. Participare la Targul Internațional de 

Universități RIUF 

permanent 

Director 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

Participarea la activităţi 

VIII.1.2  

Realizarea unor acţiuni prin 

care elevii să-şi dezvolte 

creativitatea şi potenţialul 

creator 

Implicarea elevilor în activităţile de realizare a 

revistelor şcolare (Biruit-au gandul, In pas cu 

stiinta,Eco Rev, Apostrophe, Jack ans Sam etc.) 

permanent 

Director 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

Revistele 

publicate 

Realizarea cluburilor de dezbateri la nivelul şcolii. 

Continuarea activitatilor in Clubul Debate 3D: 

Dezbatem, Demonstram, Descoperim 

permanent 

Director 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

 

Număr de participanţi 

VIII.2  

Susţinerea alternativelor 

educaţionale în spiritul 

promovării diversităţii, 

competiţiei, 

individualizării 

demersului educaţional 

VIII.2.1  

Dezvoltarea parteneriatului 

educaţional la nivel comunitar 

între LMC, şcoli particulare şi 

unităţi de învăţământ 

alternativ 

Diversificarea activităţilor educative în vederea 

asigurării şi dezvoltării dimensiunii europene în 

educaţie: prin tematica adecvată a orelor de 

dirigenţie, activităţi de timpul liber; folosirea 

experienţei celor implicaţi în parteneriate europene 

permanent 
Director  adjunct 

Consilier educativ 

O temă la dirigenţie/ clasă 

O activitate extraşcolară/ 

nivel 

VIII.2.2  

Stimularea participării 

elevilor în diverse activităţi 

şcolare şi extraşcolare 

organizate în parteneriat cu 

autorităţile locale, instituţii de 

învăţământ superior, ONG-uri 

Organizarea de activităţi care dezvoltă educaţia 

pentru o cetăţenie democratică ; continuarea 

proiectului Cetatenie si resposabilitate in 

societatea democratica 

conform 

planificării 

Consilier educativ 

Comisia diriginţilor 

Invitaţi 

O activitate / lună 

Continuarea mobilităţilor de elevi şi cadre 

didactice în vederea dezvoltării dialogului cultural 

şi multiculturalităţii 

conform 

graficului 

Responsabil 

programe 

Toate cadrele 

didactice implicate 

Activităţi realizate 

Derularea activităţilor în cadrul Clubului Impact  permanent 
Echipa de proiect 

Consilier educativ 
Activităţi realizate 
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Continuarea derularii unor noi proiecte la nivelul 

comunităţii locale 
permanent 

Consiliul Elevilor 

Consilier educativ 
Activităţi realizate 

VIII.3  

Iniţierea, dezvoltarea şi 

susţinerea proiectelor 

europene, în contextul 

modificărilor operate prin 

Programul Erasmus+ 

VIII.3.1  

Iniţierea parteneriatelor şi 

proiectelor europene  

Realizarea unor aplicaţii  pentru programe de 

formare finanţate prin fornduri europene 

(Erasmus+) 

conform 

calendarului 

ANPCDEFP 

CE 

Director 

Comisia pentru 

proiecte europene 

Realizarea unei aplicaţii/ 

an 

 

Director,             Director adjunct, 

     Prof. Viorica Dobre                  Prof. Genovica Vulpoi 

 


