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Nr. 
crt. 

Activităţi Rezultate 
Data 

finalizării 
Responsabil 

1. 

Informarea permanentă a personalului 
didactic privind noile abordări 
conceptuale ale reformei şi ale 

curricumului naţional. 

Avizier cu noutăţile apărute  

Sedinţe de informare 
Lunar Director 

2 

Folosirea în lecţii a mijloacelor moderne. 

 

Desfăşurarea a cel puţin jumătate din 
nr. orelor utilizând metode active de 

predare-învăţare-evaluare. 
Iunie 2017 Responsabil C. perfecţionare. 

3 

Stimularea şi încurajarea elevilor privind 
participarea la concursuri , cercuri 

tehnico-ştiinţifice. 

Acordarea unor premii pentru rezultate 
deosebite 

Iunie 2017 Responsabili c. metodice 

4 
Asigurarea şanselor egale în educaţia 
pentru prevenirea abandonului şcolar. 

Implicarea  acestora în activităţi şcolare 
şi extraşcolare 

Iunie 2017 

Responsabili c. metodice 

Observarea și monitorizarea elevilor cu 
probleme(violență domestică, abuz, 

alcool,etc) 

Diriginții 

Profesor psihopedagog 

5 

Proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor prin 
respectarea principiilor didactice şi 

promovarea învăţării centrate pe elev. 
Ateliere de lucru Trimestrial  

Responsabil CEAC 

Resp. C. Perfecţionare 

Resp. C. Metodice 
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6 

Colaborarea cu alte şcoli din Iaşi pentru 
pregătirea unor materiale didactice 
comune pentru a sprijini procesul 

predare al abilităţilor cheie. 

Obţinerea materialelor informative şi 
afişarea lor 

 Iunie 2017 Resp. C. Cultură Tehnică 

7 

Urmărirea săptămânală a frecvenţei 
elevilor, identificarea elevilor cu 

probleme de adaptare. 

Realizarea unor fişe de observaţii 
pentru elevii cu probleme 

Realizarea unei baze de date cu rata 
absenteismului 

Permanent 

Resp. OSP 

Director 

CEAC 

Secretar  

8 Evaluarea periodică a cadrelor didactice Creşterea numărului de asistenţe la ore Permanent 
Director 

CEAC 

9 Perfecţionarea cadrelor didactice 

Participarea la cursuri de formare 
continuă 

Înscrierea la grade didactice 

Permanent 
Director 

Responsabil c. perfecţionare 

10 Creşterea interesului faţă de învăţătură 
Participarea la concursuri 

interdisciplinare, şcolare la diferite 
nivele 

Permanent  Responsabili c. metodice 

11 

Dezvoltarea parteneriatelor şcoală-
familie în vederea informării părinţilor 

asupra situaţiei la învăţătură şi frecvenţă 

Lectorate cu părinţii 

Consiliul reprezentativ elevilor 
Lunar 

Resp. OSP 

Diriginţi 
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12 
Dezvoltarea capacităţilor de informare şi 

consiliere profesională 
Creearea unei reţele de OSP pentru 
integrarea rapidă pe piaţa muncii 

Trimestrial Resp. OSP 

13 

Realizarea şi mediatizarea unei oferte 
educaţionale adaptată cerinţelor 

comunităţii local şi bazei materiale de 
care dispune şcoala. 

Realizarea integrală a planului de 
şcolarizare. 

Crearea unor pliante, broşuri, CD-uri 
împărţite elevilor de gimnaziu, 

organizarea „Zilelor şcolii” 

Aprilie 2017 
Director 

Resp. OSP 

14 
Promovarea imaginii şcolii în reţeaua 

şcolară a judeţului 
Participarea la „Ziua porţilor deschise” 

organizată la nivel zonal 
Mai  2017 

Director 

Resp. OSP 

CEAC 

15 Amenajarea curţii noii clădiri Asigurarea securităţii elevilor 

În funcţie de 
fondurile 

repartizate de la 
bugetul local. 

Director 

Adm. financiar 

16 Atragerea fondurilor europene 
Participarea în diverse proiecte 

europene 
Iunie 2017 Director, responsabil perfecţionare 

17 Recalificarea cadrelor didactice 
Cursuri de reconversie profesională 
pentru domeniile mecanic, textile 

În funcţie de 
ofertele 

universităţilor 

Director 

Resp. C. perfecţionare 

CEAC 
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18 Menţinerea cadrelor didactice titulare Decontarea transportului 
În funcţie de 
bugetul local 

Director 

Adm. financiar 

19 
Amenajarea unei baze sportive în incinta 

şcolii 
Creşterea calităţii orelor de educaţie 

fizică 

În funcţie de 
bugetul local şi 

republican 

Director 

Adm. financiar 

20 Accesarea fondurilor POSDRU 
Dezvoltarea bazei materiale şi a 

resurselor umane 
În funcţie de 

lansarea cererilor 

Director 

Adm. financiar 

CEAC 

21 Închirierea spaţiilor disponibile Mărirea fondurilor extrabugetare Permanent 
Director 

Adm. financiar 

22 
Întocmirea procedurilor şi a 

chestionarelor 
Crearea unei culturi organizaţionale 

specifice a şcolii 
Permanent Resp. CEAC 

23 Asigurarea securității elevilor 

Încheierea unui contract cu o firmă de 
pază 

Permanent  
Director 

Adm. financiar 

Crearea unor spații de depozitare a 
bagajelor elevilor 

În funcție de buget 
Director 

Adm. financiar 

24 
Informarea directă a elevilor și cadrelor 

didactice 
Instalarea unui sistem audio în școală În funcție de buget Director 
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Adm. financiar 

25 
Respectarea normelor de sănătate și 

securitate 

Lecții privind igiena personală 

Participarea unui medic de planing 
familial în cadrul orelor de diriginție 

Permanent  Diriginții  

26 
Promovarea imaginii școlii în 

comunitate 
Elaborarea unei broșuri de prezentare a 

școlii 
Mai 2017 

Comisia CEAC 

Inginier de sistem 

27 Creșterea calității actului educațional 

Amenajarea unei săli de festivități. 

Dotarea cu aparate de aer 
condiționat(acolo unde este cazul) 

Modernizarea rețelei de calculatoare 
din laboratoarele de informatică 

In funcție de buget 
Director, 

Adm. financiar 

28 Inserția absolvenților 
Elaborarea unui chestionar online 

postat pe site-ul școlii 
Mai 2017 Inginier de sistem 


