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Nr. 2294 / 09.10.2019 

 

PLAN OPERAȚIONAL 

An școlar 2019 – 2020  

 
Obiective Activități Responsabili Resurse Termene Indicatori de 

realizare 

Rezultate 

așteptate 

Ținta strategică 1 Eficientizarea actului educațional centrat pe elev în scopul formării și dezvoltării competențelor de bază prin metode activ - 

participative, asigurând accesul beneficiarilor direcți la forme superioare de învățământ și creșterea gradului de satisfacție a tuturor 

beneficiarilor 
Opțiunea strategică 1: Particularizarea curriculumului la cerințele învăţării activ-participative, centrate pe elev, precum și dezvoltarea unei oferte 

curriculare diferențiate, care să încurajeze fiecare elev să evolueze și să stimuleze elevii capabili de performanțe înalte să-și atingă potențialul maxim. 

Ofertă educațională 

diversificată prin 

raportare la nevoile 

de dezvoltare 

personală a elevilor 

Analiza nevoilor de 

educație ale elevilor, 

definirea cerințelor 

de învățare activ -

participative 

Cadrele didactice CDȘ-uri Aprilie-mai Număr de CDȘ-

uri propus 

Creșterea 

numărului de 

CDȘ-uri care să 

încurajeze și 

stimuleze 

interesul elevilor 

Revizuirea periodică 

a curriculum-ului la 

decizia şcolii în acord 

cu nevoile reale şi 

potenţialul de 

formare al elevilor 

Dezvoltarea și 

pilotarea  CDȘ-urilor 

concepute pe baza 

cerințelor învățării 

activ-participative 

centrate pe elev 

Cadrele didactice CDȘ-uri Aprilie-mai Număr de CDȘ-

uri propus 

Creșterea 

numărului de 

CDȘ-uri care să 

încurajeze și 

stimuleze 

interesul elevilor 
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Abordarea 

interdisciplinară şi 

transdisciplinară a 

conţinuturilor 

disciplinelor de 

învăţământ 

Utilizarea strategiilor 

de literație în 

procesul de predare-

învățare 

Cadre didactice Mijloace didactice permanent Diminuarea 

analfabetismului 

funcțional 

Elevi pregătiți 

pentru viață și 

capabili de 

performanță 

Evaluarea de parcurs 

şi finală concretizată 

în performanţe şi 

excelenţă: 

- ale elevilor (la 

olimpiade, concursuri 

şcolare, evaluare 

națională, 

bacalaureat, 

admitere); 

- ale profesorilor 

(coordonarea elevilor 

performanţi) 

Revizuirea procedurii 

de dezvoltare 

curriculară în funcție 

de rezultate 

Cadre didactice 

Directori 

Mijloace didactice  

care să încurajeze 

performanța 

Conform 

calendarelor 

Număr de premii, 

număr de note 

apropiate de 10 la 

evaluarea 

națională și 

bacalaureat. 

Formarea de elevi 

performanți 

pentru 

reprezentarea 

LVA la diferite 

concursuri 

școlare, în funcție 

de aptitudini; 

creșterea 

numărului de 

elevi care obțin 

rezultate foarte 

bune la evaluarea 

națională, 

bacalaureat, 

admitere 

Formarea 

competențelor de 

investigare, cercetare, 

creativitate, cercetare 

și inițiativă ale 

elevilor. 

Realizarea de 

investigații, teme de 

creație, portofolii etc. 

Participarea la 

concursuri cu aceste 

materiale. 

Cadrele didactice Baza materială a 

LVA 

Semestrial Realizarea unei 

teme de 

investigare, 

cercetare, 

creativitate, 

cercetare și 

inițiativă ale 

elevilor pe 

semestru. 

Creșterea 

competențelor de 

creativitate ale 

elevilor și o 

adaptabilitate mai 

bună în 

învățământul 

superior. 

Pregătirea elevilor 

pentru obţinerea 

performanţei 

Realizarea de 

programe 

personalizate de 

 Cadrele 

didactice, 

responsabilii de 

Baza materială a 

școlii Persoane 

resursă Internet 

Semestrial 

 

 

Existența 

programelor la 

fiecare disciplină 

Numărul de 

premii și mențiuni 

obținute la 
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academice prin 

valorizarea 

produselor rezultate 

din 

activitățile/proiectele 

/programele 

comunitare naționale 

și internaționale. 

pregătire pentru 

elevii capabili de 

performanțe la 

fiecare disciplină de 

studiu; Organizarea 

de activităţi de 

pregătire a elevilor 

performanţi. 

comisii metodice  

 

 

 

 

 

Săptămânal 

 

 

 

 

 

Programe de 

pregătire, 

coordonare 

concursurile 

școlare. 

Opțiunea strategică 2: Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe elev 

Formarea de cadre 

didactice pentru 

utilizarea metodelor 

activ-participative, 

centrate pe elev; 

adaptarea resurselor 

umane din LVA  la 

noile condiţii de 

dinamică a sistemului 

naţional de educaţie 

Stabilirea necesarului 

de formare al 

cadrelor didactice    

Responsabil 

comisia de 

perfecționare 

Directori 

Cadre didactice 

Fondurile alocate 

perfecționărilor 

permanent Peste 50% din 

personalul 

didactic, didactic 

auxiliar și 

nedidactic 

participă la 

cursuri de 

perfecționare 

pentru utilizarea 

metodelor activ-

participative 

Creșterea cu 70% 

a orelor în care se 

utilizează 

metodele activ-

participative, 

centrate pe elev 

Elaborarea de 

standarde de 

performanţă la 

nivelul catedrelor 

Alcătuirea unor 

pachete de standarde 

de performanță 

pentru fiecare arie 

curriculară în parte 

Cadrele didactice Standarde comune de 

performanță 

permanent Situarea LVA în 

topul școlilor de 

prestigiu din Iași 

Rezultatele bune 

și foarte bune ale 

elevilor 

Desfășurarea și 

participarea la 

activităţi didactice,  

simpozioane, 

conferințe, cercuri 

metodice etc. 

Organizarea de 

dezbateri, studii de 

caz activităţi de 

documentare etc. 

Șefii de catedră Baza materială a 

LVA 

Semestrial Participarea 100% 

a cadrelor 

didactice la aceste 

activități 

Participarea 

tuturor cadrelor 

didactice la aceste 

activități didactice 

la nivel local, 

regional, national 
Opțiunea strategică 3: Utilizarea de mijloace didactice şi echipamente adecvate situaţiilor de învăţare centrate pe elev. 

Cel puţin 70% din 

lecţii se desfăşoară 

Identificarea și 

valorificarea de către 

Toate cadrele 

didactice 

Baza materială a 

LVA 

permanent Lecții interactive, 

moderne, centrate 

Numărul  mare de 

lecţii se 
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prin metode didactice 

moderne, interactive, 

centrate pe elev 

cadrele didactice a 

resurselor care să 

permită desfășurarea 

de lecții moderne, 

interactive, centrate 

pe elev. 

pe elev desfăşoară prin 

metode didactice 

moderne, 

interactive, 

centrate pe elev 

Completarea bazei 

materiale a LVA cu 

mijloace moderne 

care să permită 

realizarea de lecții 

moderne 

Inventariere 

mijloacelor didactice 

și echipamentelor 

existente în școală,  

stabilirea necesarului 

și completarea bazei 

materiale 

 

Directorii 

Contabilul șef 

Bugetul LVA 

Sponsorizări 

 

permanent Modernizarea 

bazei material a 

LVA 

Creșterea gradului 

de atractivitate a 

LVA pentru elevi 

și părinți 

Ținta strategică 2 Asigurarea unui management instituțional eficient, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare pro-

activă 
Opțiunea strategică 1: Proiectarea activităților manageriale de tip participativ în scopul implicării tuturor părților interesate de procesul educativ și 

transparentizarea actului decizional. 

Realizarea unei 

strategii manageriale  

coerente, bazată pe o 

analiză profundă, cu 

date precise expuse 

comparativ pe ultimii 

ani școlari 

Elaborarea şi 

aprobarea planului 

managerial. 

Director Legislația în vigoare, 

rezultate chestionare, 

date statistice 

La începutul 

fiecărui an școlar 

Realizarea unei 

strategii 

manageriale 

bazate pe analize-

diagnoze 

pertinente, 

specifice, realiste, 

a mediului școlar 

la toate nivelurile 

de activitate, cu 

obiective care să 

vizeze proceduri 

de asigurare a 

calității în 

educație. 

Analiză-diagnoză 

a mediului școlar 

la toate nivelurile 

de activitate, cu 

obiective care să 

vizeze proceduri 

de asigurare a 

calității în 

educație. 

Crearea unei strategii Elaborarea strategiei Director, Legislația în vigoare Periodic Realizarea Portofoliu de 



~ 5 ~ 
 

manageriale coerente, 

bazate pe o analiză 

profundă, cu date 

precise expuse 

comparativ pe ultimii 

ani școlari. 

manageriale pe 

termen scurt și 

mediu, bazate pe o 

analiză profundă, cu 

date precise expuse 

comparativ pe ultimii 

ani școlari. 

informatician, 

echipa CEAC 

strategiei 

manageriale 

ținând cont 100% 

de analiza datelor 

din anii școlari 

precedenți. 

documente 

manageriale de 

proiectare, 

complet, coerent 

și efficient 

Transparentizarea 

actului decizional 

prin publicarea și 

afișarea tuturor 

hotărârilor 

Consiliului 

profesoral/Consiliului 

de Administrație, 

Comitetului 

Reprezentativ al 

Părinților și 

Consiliului Școlar al 

Elevilor. 

Postarea tuturor 

hotărârilor 

Consiliului 

profesoral/Consiliului 

de Administrație, 

Comitetului 

Reprezentativ al 

Părinților și 

Consiliului Școlar al 

Elevilor pe site-ul 

LVA 

Director 

Informatician 

Hotărârile Consiliului 

profesoral/Consiliului 

de Administrație, 

Comitetului 

Reprezentativ al 

Părinților și 

Consiliului Școlar al 

Elevilor 

Periodic. 100% transparență 

decizională. 

Comunitate 

informată 100%. 

Creșterea vizibilității 

LVA în comunitate 

prin implicarea în 

activități la nivel 

local, regional, 

național și 

internațional 

Proiectarea și 

organizarea unor 

activități extrașcolare 

în beneficiul 

comunității și al 

instituției. 

Toate cadrele 

didactice, 

consiliul elevilor 

Proiecte locale, 

regionale, naționale, 

internaționale în care 

LVA este inițiator 

sau partener 

Periodic, 

conform 

calendarului 

Creșterea 

numărului de 

articole în ziare, 

pe Internet în care 

LVA este vizibil 

la nivelul 

comunității 

Creșterea 

prestigiului 

institutional 

Opțiunea strategică 2: Asigurarea unui sistem al calității la nivelul LVA, prin optimizarea și implementarea condițiilor de calitate care au la bază 

proceduri specifice. 

Dezvoltarea 

capacităţii instituției 

privind asigurarea şi 

evaluarea calităţii 

serviciilor 

Aplicarea 

procedurilor CEAC 

la nivelul întregii 

instituții 

Coordonator 

CEAC, 

managerii LVA, 

CA 

Documente elaborate 

de ARACIP, CEAC;  

O.U.G. nr.75/2005;  

Legea nr. 87/2006; 

portofoliul CEAC; 

periodic Gradul de 

funcționalitate, 

transparență și 

eficiență a 

punctului de 

100% aplicarea 

procedurilor 

CEAC la nivelul 

LVA 
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educaţionale oferite 

prin CEAC; 

spaţiu de lucru pentru 

comisie 

documentare 

/informare 

Calitatea evaluării 

serviciilor 

educaționale 

Aplicarea 

procedurilor SCIM 

existente și 

conceperea de altele 

noi cu scopul de a 

asigura un sistem al 

calității în LVA 

Informarea tuturor 

participanților la 

procesul educativ cu 

privire la procedurile 

de Control Intern 

Managerial. 

Coordonator 

SCIM, Echipa 

managerială 

Procedurile de 

Control Intern 

Managerial 

Semestrial Toate cadrele 

didactice sunt 

informate cu 

privire la 

procedurile de 

Control Intern 

Managerial. 

Existența unei 

strategii de 

comunicare. 

Numărul 

procedurilor 

SCIM asumate și 

semnate de 

cadrele didactice. 

Eliminarea birocrației 

excesive prin 

aplicarea 

procedurilor 

existente, 

standardizarea 

formatului 

documentelor de 

lucru și asigurarea 

accesării, completării  

acestora. 

Standardizarea 

formatului 

documentelor de 

lucru și asigurarea 

accesării, completării  

acestora.  

Aplicarea 

procedurilor interne 

de asigurare a 

calității. 

Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Proceduri specifice 

Documente specifice 

Legislația în vigoare 

Anual, și 

revizuire 

periodică 

Formulare 

standard ușor de 

completat Toate 

standardele de 

acreditare 

îndeplinite cu 

calificativ cel 

puţin „foarte 

bine” 

Date corecte, 

complete și 

precise culese din 

documentele de 

lucru 

Opțiunea strategică 3: Proiectarea activităților manageriale de tip participativ în scopul implicării tuturor părților interesate de procesul educativ. 

Conceperea și 

aplicarea unui set de 

proceduri care să 

ajute la fluidizarea 

actului educativ 

Actualizarea 

procedurilor specifice 

existente la nivelul 

școlii. 

Directorul școlii Procedurile existente 

la nivelul școlii 

Directorul școlii 

Metodologii specifice 

Anual Proceduri 

specifice 

actualizate 

Numărul 

procedurilor 

specifice 

actualizate 

Creșterea 

disponibilității 

părților interesate în 

actul educativ în a 

Reconfigurarea 

sistemului de 

comunicare internă și 

externă. 

Cadre didactice 

Secretariatul 

școlii 

Secretarul școlii 

Resurse financiare 

 Asigurarea 

circulației 

informațiilor. 

Existența unei 

strategii de 

comunicare 



~ 7 ~ 
 

participa, implica la 

activități de dezbatere 

a unor acte normative 

ce vizează 

dezvoltarea  LVA. 
Opțiunea strategică 4: Creșterea rolului managerului și a echipei manageriale în formarea colectivelor de colaboratori, în alocarea resurselor umane 

existente și identificarea posibilităților de optimizare a valorii resurselor umane disponibile 

Realizarea de echipe 

de lucru pentru 

scrierea de proiecte 

de granturi în cadrul 

liniilor de finanțare 

active. Asigurarea de 

finanțări 

nerambursabile din 

surse extrabugetare 

(linii de granturi, 

sponsorizări, donații, 

etc.). 

Selectarea membrilor 

și realizarea echipelor 

de lucru 

Conducerea LVA Cadre didactice, 

elevi, părinți, 

asociația părinților 

periodic Număr de proiecte 

derulate în LVA 

Plan de 

intervenție 

cuprinzând 

necesarul de 

dotări și finanțare 

pentru activitățile 

și programele 

manageriale și 

asigurarea de 

finanțări 

nerambursabile 

din surse 

extrabugetare 

(sponsorizări, 

donații etc.) Plan 

de achiziții pentru 

asigurarea 

resurselor 

necesare derulării 

în bune condiții a 

activităților 

compartimentelor 

funcționale și 

comisiilor 

 

Ținta strategică 3: Dezvoltarea și consolidarea dimensiunii europene, promovarea educației durabile, a echității și a incluziunii prin derularea 

de proiecte și parteneriate 
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Opțiunea strategică 1: Promovarea activităților de cooperare și mobilitate cu impact pozitiv asupra dezvoltării competențelor elevilor și personalului școlii 

Recunoașterea și 

înțelegerea 

competențelor 

obținute în urma 

participării la 

proiecte, stagii de 

formare în străinătate 

Derularea de 

proiecte, stagii 

internaționale 

 

Comisia de 

Proiecte 

europene 

Conducerea 

școlii 

 

Ghid Erasmus+ 

Documen-te 

ANPCDEFP 

Buget alocat 

 

Cf. calendarelor 

naționale și 

internaționale 

 

Numărul 

proiectelor 

realizate și al 

experiențelelor 

noi de invățare 

 

Dezvolta- 

rea aptitudini- 

lor specifice, 

gradul de 

pregatire și de 

integrare a 

elevilor pe piața 

muncii 

Creșterea durabilă și 

favorabilă a 

incluziunii, 

promovarea echității 

în educație printr-o 

mobilitate sporită 

 

Facilitarea accesului 

participării la 

proiecte și programe 

pentru elevii 

provenind din medii 

defavorizate, pentru 

elevii cu dificultăți de 

învățare 

Coordonatorii de 

proiecte 

Consilier școlar 

 

Comisia de 

Proiecte 

europene 

Documente școlare 

Chestionare CEAC 

Rezultate 

 

 

 

Periodic 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul elevilor 

proveniți din 

medii 

defavorizate, a 

celor cu dificultăți 

de învățare  

la proiecte și 

programe 

Integrarea elevilor 

în echipele de 

proiect, programe 

propuse 

 

Cresterea 

rezultatelor la 

învățătură pentru 

elevii în situații de 

risc 

Depășirea barierelor 

lingvistice 

prin acces deschis la 

resurse educaționale 

diverse  

Sprijinirea învățării și 

formării prin acces la 

resurse educaționale 

deschise 

Realizarea de stagii 

de pregătire 

lingvistică, culturală 

pentru participanții la 

mobilități  

Catedrele de 

limbi străine 

Chestionare Cf. calendarului Numărul de 

participanti la 

proiecte, stagii de 

mobilitate în 

străinătate din 

rândul celor cu 

dificultăți de 

integrare 

lingvistică 

Creșterea 

competențelor 

lingvistice 

Opțiunea strategică 2: Promovarea învățării limbilor străine, a multilingvismului prin participarea la diverse proiecte, programe. 

Crearea unor 

parcursuri  flexibile 

de învățare a limbilor 

străine, în 

conformitate cu 

Integrarea în procesul 

educativ a unor 

strategii moderne, a 

noilor tehnologii, cu 

accent pe aptitudinile 

Profesori limbi 

străine 

Comisia de 

curriculum 

Conducerea 

Curriculum 

adaptat la nevoile 

elevilor 

Resurse educaționale 

moderne 

Anual Rezultatele 

elevilor, 

participarea la 

diverse proiecte și 

programe 

Îmbunătățirea 

performanțelelor 

de învățare. 

Internaționalizarea 

educației, cu 
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nevoile beneficiarilor 

și cu obiectivele 

propuse 

specifice și nevoile 

de învățare ale 

elevilor 

școlii   internaționale accent pe 

învățarea limbilor 

străine și a 

diversității 

lingvistice. 

Îmbunătățirea 

performanțelor de 

învățare, cu accent pe 

învățarea limbilor 

străine 

Identificarea 

oportunităților de 

participare la diferite 

proiecte și programe 

în limbi străine 

 

Conducerea 

școlii 

Comisia de 

proiecte 

europene 

Catedrele de 

limbi străine 

Chestionare 

Resurse educaționale 

deschise 

Site-uri specifice 

Anual Numărul de elevi 

înscriși în 

proiecte, 

programe care 

vizează 

internaționalizarea 

educației 

Numărul de cadre 

didactice 

participante la 

aceste proiecte / 

programe 

 

Creșterea 

atractivității 

ofertei 

instituționale. 

Creșterea 

competențelor de 

comunicare în 

limbi străine. 

Ținta strategică 4 Optimizarea bazei materiale în corelație cu standardele de calitate și cu cerințele de implementare a unui învățământ 

modern 
Opțiunea strategică 1: Păstrarea și întreținerea bazei materiale a școlii  

Păstrarea bazei 

materiale existente 

Întroducerea la orele 

de diriginție, orele de 

instruire PSI și SSM 

a normelor; 

Profesorii 

diriginți 

Profesorii care 

desfățoară ore în 

laboratoare și 

sala de sport 

Intructajul PSI, SSM, 

ROFUI, ROFUIP 

La începutul 

fiecărui semestru 

Inventar complet, 

lipsa stricăciunilor 

Grijă mai mare 

față de baza 

materială a școlii 

din partea elevilor 

Întreținerea bazei 

material existente 

Monitorizarea și 

evaluarea 

administrării bazei 

materiale; 

Repararea 

stricăciunilor 

Colaborarea cu 

Administrator, 

diriginți, angajați 

responsabili cu 

păstrarea și 

întreținerea 

inventarului  

Lista cu obiecte de 

inventor din fiecare 

încăpere 

permanent Inventar complet, 

lipsa stricăciunilor 

Întreținerea bazei 

material a școlii și 

utilizarea  
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autoritățile locale în 

vederea repartizării 

fondurilor pentru 

întreținerea școlii 
Opțiunea strategică 2: Optimizarea bazei materiale în corelație cu cerințele de implementare a unui învățământ modern, cu cerințele de îmbunătățire a 

calității 

Realizarea unei săli 

de lectură 

Identificarea și 

dezvoltarea 

sistemului alternativ 

de finanțare în 

beneficiul elevilor 

Managerii LVA Fonduri estrabugetare După obținerea 

finanțării 

Realizarea unei 

săli de lectură 

complet mobilată 

Îmbunătățirea 

climatului 

instructiv-

educativ 

Realizarea unui 

spațiu de recreere 

pentru elevi 

Identificarea și 

dezvoltarea 

sistemului alternativ 

de finanțare în 

beneficiul elevilor 

Managerii LVA, 

asociația 

părinților 

Fonduri estrabugetare După obținerea 

finanțării 

Realizarea 

spațiului de 

recreere  

Satisfacerea 

nevoilor elevilor 

Schimbarea 

mobilierului sălilor 

de clasă cu unul 

modern și dotarea 

claselor cu table 

interactive 

Identificarea și 

dezvoltarea 

sistemului alternativ 

de finanțare în 

beneficiul elevilor 

Managerii LVA, 

diriginții 

claselor, 

asociația 

părinților 

Fonduri 

extrabugetare 

Pe parcursul 

anilor școlari 

Săli se clasă 

moderne 

Îmbunătățirea 

climatului 

instructiv-

educativ 

Realizarea unei săli 

de sport dotate 

complet 

Colaborarea cu 

autoritățile locale în 

vederea repartizării 

fondurilor pentru 

realizarea sălii de 

sport 

Managerii LVA 

Consiliul local 

Fonduri obținute de 

la autorităție locale, 

proiectul sălii de 

sport 

După aprobarea 

construcției 

obținerea 

fondurilor, în 

termenii stabiliți 

de constructor 

Aprobarea 

proiectului, 

obținerea 

fondurilor, 

realizarea și 

recepția sălii de 

sport 

Satisfacerea 

nevoilor elevilor 

și părinților 

Modernizarea 

cabinetelor și a 

laboratoarelor 

Colaborarea cu 

autoritățile locale, 

părinți, sponsori, în 

vederea repartizării 

fondurilor pentru 

Managerii LVA, 

șefii de catedră, 

Consiliul local 

Fonduri obținute de 

la autorităție locale, 

fonduri obținute prin 

proiecte de finanțare 

Pe parcursul 

anilor școlari 

Asigurarea 

mijloacelor 

didactice și a 

mediului școlar 

Creșterea gradului 

de satisfacție al 

profesorilor și 

elevilor 
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modernizarea 

laboratoarelor și 

cabinetelor 

Mărirea și 

împrospătarea 

fondului de carte al 

bibliotecii liceului 

Identificarea și 

valorificarea 

modalităților de 

finanțare din fonduri 

externe, 

Managerii LVA, 

bibliotecar, șefii 

de catedră 

Fonduri 

extrabugetare, donații 

periodic Actualizarea 

fondului de carte 

al bibliotecii  

Bibliotecă școlară 

modernă și cu un 

fond bogat de 

carte 

Realizarea unei 

grădini de vară 

Obținerea de fonduri 

prin realizarea de 

proiecte de finanțare 

Managerii 

liceului, contabil 

șef, asociația 

părinților 

 

Fonduri obținute prin 

proiect de finanțare 

Concorm 

calendarului  

Finalizarea și 

recepția grădinii 

de vară 

Un spațiu care să 

satisfacă elevii și 

angajații școlii  

Ținta strategică 5. Dezvoltarea resursei umane în vederea asigurării unei orientări și consilieri a elevilor care să asigure inserția educațională 

sau pe piața muncii în acord cu aptitudinile și deprinderile fiecăruia 
Opțiunea strategică 1: Realizarea unor de parteneriate cu ONG-uri care deruleaza proiecte pentru orientare în carieră 

Identificarea 

unor ONG-uri suport 

și realizarea 

parteneriatelor 

cu acestea 

Realizarea de 

activități cu ONG-

urile respective 

Pe tematici de OSP 

Diriginții 

Consilierul școlar 

Consilierul 

educativ din 

scoala 

Resurse  materiale și 

de timp 

Semestrial Analiza a 

chestionarelor 

aplicate elevilor în 

urma colaborarilor 

cu ONG-uri 

Creșterea 

numarului de 

absolventi care se 

îndreaptă  spre 

universități de top 

din țară și din 

străinatate 
Opțiunea strategică 2: Identificarea oportuniățtilor educaționale și de carieră prin consiliere individuala sau de grup 

Informarea elevilor 

privind ofertele 

educaționale din 

diverse scoli și 

universități 

Vizite în scoli și 

universitati 

Diriginti, 

profesori de 

diverse 

specialitati 

Timp, resurse 

materiale, brosuri 

informative, etc. 

Anual,în cadrul 

saloanelor de 

oferte 

educationale 

Chestionarea 

elevilor  privind 

ofertele 

educationale la 

nivel de liceu și la 

nivel universitar 

Cresterea 

numarului de 

elevi  de clasa a 

VIII-a care raman 

la nivel liceal în 

LVA 

Descoperirea 

intereselor  elevilor  

referitor la alegerea  

justa a carierei 

Vizite în 

intreprinderi, firme, 

alte locuri  de munca 

din diverse domenii 

Diriginții claselor Resurse  financiare, 

de timp 

Lunar, ca 

activitati 

extrascolare dar 

șiîn cadrul 

Dezbateri  în urma 

vizitelor 

intreprinse 

Creșterea 

numărului de 

elevi care  

beneficiază de o 
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programului 

„Școala altfel” 

orientare în 

cariera cât mai 

justă 

Susţinerea 

performanţelor 

elevilor cu aptitudini 

înalte 

Pregătire 

suplimentară; 

Participare la 

activitățile Centrelor 

de Excelență 

Responsabili 

comisii metodice 

Resurse umane permanent Număr de 

concursuri și 

olimpiade la care 

participă școala 

Cu 10% mai 

multe premii 

Optiunea strategică 3: Examinarea psihologic - aptitudinala a elevilor în vederea creșterii gradului de autocunoaștere  și pentru o  orientare  justă în 

alegerea traseului educațional și profesional 

Autocunoașterea Aplicarea și  

interpretarea de teste 

de aptitudini la orele 

de consiliere sau  în 

cadrul  cabinetului 

psiho-pedagogic 

Diriginții 

Consilierul școlar 

Teste  de 

autocunoastere 

La început de 

ciclu (clasa a –

IX-a) 

Chestionare care 

sa confirme 

/infirme nivelul de 

autocunoaștere în 

rândul  elevilor 

Cresterea gradului 

de autocunoaștere 

Constientizarea  unor 

aptitudini la elevi 

Dezbareri la orele de 

consiliere privind  

aptitudinile  și 

alegerea carierei 

Diriginții 

Consilierul școlar 

Teste de aptitudini Pe  parcursul 

claselor de liceu-

clasele IX-X-XI 

Consultanță 

psihologică 

psihopedagogică 

cu rolul de a 

confirma/ infirma 

prezența unor 

aptitudini la elevi 

Cresterea gradului 

de cunoastere a 

aptitudinilor 

proprii 

Dezvoltarea 

aptitudinilor  elevilor 

Desfasurarea  de 

activități non-

formale, extrașcolare, 

crearea de situatii de 

învățare care să  

valorifice  și să 

dezvolte aptitudini 

diverse ale elevilor 

Diriginții 

Consilierul  

școlar 

Resurse financiare, 

Timp, materiale 

specifice 

Pe parcursul  

claselor de liceu 

IX-XII 

Dezbateri  cu 

elevii 

Formarea 

aptitudinilor de 

nivel înalt la elevi 

Opțiunea strategică 4: Dezvoltarea resursei umane 

Evaluarea anuală a Completarea fișei de Directori, CA, Fișe de autoevaluare August Criteriile de Creșterea 
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performanţelor 

individuale ale 

personalului didactic 

autoevaluare comisii metodice evaluare punctajelor 

calificativelor 

acordate cadrelor 

didactice 

Identificarea nevoilor 

de dezvoltare 

profesională a 

personalului didactic 

Completare de 

chestionare 

psihopedagog Chestionare Septembrie Numărul 

direcțiilor de 

dezvoltare 

Nevoi de 

dezvoltare 

identificate 

Susținerea 

activităților de 

perfecționare 

Participare la cursuri 

de perfecționare 

Responsabil 

formare continua 

Resurse umane, 

resurse 

informaționale 

Conform ofertei 

Centrelor de 

formare 

Numărul 

activităților 

desfășurate 

Personal didactic 

specializat 
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