Avizat în CP: 11.10.2022.

Nr.întreg: 2882/10.10.2022

Aprobat în CA: 11.10.2022.

LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Director:
Gabriela Machidon

1

Motto: ”Pentru a vedea cât mai departe, trebuie să urci cât mai sus!”
Constantin Brâncuși
SCURT ISTORIC
Înființată în anul școlar 1948-1949 sub forma unei Școli de
ucenici, transformată succesiv în Școală profesională de tâmplari,
Școală profesională de produse finite din lemn și Grup Școlar
Forestier, unitatea noastră școlară funcționează în localul actual
din anul 1973, având atunci denumirea de Grup Școlar de Industrializare a Lemnului “Pipera”.
Cu o vechime de peste 70 de ani și dobândind actuala denumire – Liceul Tehnologic “Constantin
Brâncuși”- din anul școlar 2013 – 2014, școală noastră a avut de la începutul apariției sale un rol bine
conturat grație unicității profilului în structura liceelor bucureștene.
Incluzând într-o singură unitate școlară un Liceu tehnologic, și o Școală postliceală, Liceul
Tehnologic “Constantin Brâncuși” și-a diversificat cromatica profilurilor după anul 1990, înglobând
specializările tehnician designer mobilă și amenajări interioare, tehnician ecolog și protecția calității
mediului și tehnician în turism pentru clasele de liceu, curs de zi.
Plasată în fostă zonă Industriala Pipera și patronată până în anul 1989 de S.C. Pipera S.A., școala a
format generații întregi de absolvenți care s-au integrat în totalitate în activitatea economică a
întreprinderii tutelare, pe întreaga ierarhie socio-profesională: muncitori, tehnicieni și ingineri. În egală
măsură, de-a lungul întregii sale istorii, școala a fost unicul furnizor de specialiști în industrializarea
lemnului pentru toate celelalte întreprinderi de prelucrare a lemnului din București precum și din zonele
învecinate.
Performanțele didactice deosebite ale corpului profesoral sunt potențate de activitatea unui nucleu
de profesori formatori, promotori ai reformei în sistemul de învățământ, metodiști, autori de culegeri,
auxiliare necesare elevilor, de studii, articole de specialitate. Gradul de fidelitate al personalului didactic
față de unitatea școlară este foarte mare, o mare parte din aceștia având o vechime neîntreruptă în unitate
mai mare de 20 de ani.
La concursurile pe meserii organizate la nivel județean și național elevii noștrii au făcut dovada
unei înalte pregătiri de specialitate, cunostințele acumulate fiind valorificate la locul de muncă.
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Baza materială și resursele umane ale școlii sunt corespunzatoare desfășurării procesului
instructiv-educativ, tendința fiind de mordenizare continuă a procesului de învățământ. Fiind în program
de reabilitare, modernizare, o atenție deosebită este acordată laboratoarelor și sălilor de clasă. În localurile
școlii vor fi amenajate la standarde ridicate laboratoarele: fizică, chimie, biologie, robotică, știință și
tehnică, informatică, cât și cabinetele: de matematică, de limba și literatura română, de desen, fonic, de
limbi străine, geografie, istorie. Compartimentele importante sunt conectate la rețeaua de internet,
asigurandu-se astfel accesul nemijlocit la cele mai noi informații.
Liceul are în dotare săli de gimnastică și fitness și un teren de sport în aer liber cu o suprafață de
1200 de metri. Biblioteca școlii, prevăzută cu depozite pentru literatură beletristică și tehnică, are în
inventar peste 20000 de cărți.
Pentru activitatea de instruire practică a profilului ”Tehnologia prelucrării lemnului” activitățile se
vor desfășura în ateliere: de sculptură, de intarsie, de tâmplărie manuală și de prelucrări mecanice a
lemnului. Elevii claselor de la filiera tehnologică, profilul resurse naturale și protecția mediului efectuează
practica în Grădina Botanică, în timp ce elevii filierei tehnologice, profil servicii, specializarea turism și
alimentație sunt găzduiți în orele de practică de Hotelul Capitol și de Crystal Palace Hotel, iar orele de
alimentație publică vor fi efectuate la cantina școlii ce va fi pusă în funcțiune după reabilitarea instituției.
Stabilite încă din anul 1994, actuala siglă a liceului precum și simbolul acestuia - Coloana
Infinitului - ne individualizează în contextul liceelor bucureștene, marcând deopotrivă afinitățile elevilor
noștri pentru cultura generală, dar și pentru aceea tehnică.
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ARGUMENT
Evoluţia vieţii economico-sociale în România, creşterea concurenţei internaţionale pe de o parte, iar
pe de altă parte integrarea tinerilor români în spaţiul european şi internaţional, fac din sintagma
„învăţământul – prioritate naţională”, ca o necesitate stringentă a actualităţii româneşti.
Educaţia şi formarea instituţională, în unităţi de învăţământ de diferite grade, este responsabilă de
pregătirea tinerilor pentru evoluţia în carieră într-o lume dinamică, în plină desfăşurare a procesului
globalizării şi pentru netezirea impactului noilor tehnologii asupra societăţii. Pornind de la aceste realităţi,
oferta educaţională a Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” oferă flexibilitate şi posibilităţi de
adaptare la cerinţele unei societăţi extrem de dinamice.
Astfel, în instituția noastră se promovează un învăţământ:
➢ Bine susţinut de societate şi pentru comunitate (alocări bugetare suficiente, sprijinul autorităţilor
locale, al comunităţii, agenţilor economici, eventual al unor organizaţii din ţările membre UE);
➢ Retehnologizat, care să asigure un flux informaţional corespunzător prin existenţa şi utilizarea
unor laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, funcţionarea reţelei
informaţionale, tehnologii didactice modernizate;
➢ Corelat cu nevoile de calificare, flexibilitate şi conversie profesională, un învăţământ dinamic
cu posibilităţi de adaptare la cerinţele pieţii muncii, administraţiei locale, vieţii sociale etc.;
➢ Deschis, promovând egalitatea şanselor pentru a facilita dezvoltarea dimensiunii europene în
educaţie la toate nivelurile şi să faciliteze accesul larg, transnaţional la resursele educaţionale din Europa;
➢ Cu standarde ridicate, orientat spre cercetarea ştiinţifică şi inovare în practica pedagogică şi în
elaborarea materialelor educaţionale prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare;
➢ Bazat pe management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale şi prin toate funcţiile
manageriale recunoscute;
➢ Care să asigure calitatea în educaţie;
➢ Care să se afirme ca un bun public;
➢ Descentralizat, pentru a produce calitate, accentuând controlul şi crescând libertatea de decizie.
Planul de acţiune al şcolii noastre reprezintă principalul instrument al politicii manageriale a
directorului, fiind o nouă modalitate de abordare a activităţii instituţiei şcolare, într-un context orientat
spre descentralizare, orientat predominant spre instituţia şcolară, argumentând că centrul activităţii
educaţionale îl constituie şcoala şi clasa de elevi, ceea ce conferă o mare autonomie funcţională a şcolii,
fără a elimina total rolul instanţelor manageriale superioare. El:
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reprezintă expresia concretă a echilibrului dintre reglementări şi iniţiative;
intenţie de a întreprinde o acţiune cu caracter ameliorativ;
are caracter anticipativ (imaginează modalităţi de acţiune în contexte noi, adesea imprevizibile)
şi valoare strategică;
întăreşte parteneriatele interne şi externe (comunitate locală: părinţi, autorităţi locale, agenţi
economici, diferite componente ale societăţi civile) ale şcolii;
concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei;
asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii;
favorizează creşterea încrederii în capacităţile, capabilităţile şi forţele proprii;
asigură dezvoltarea personală şi profesională;
stimulează dezvoltarea ethosului şcolar;
însumează responsabilităţile în care este nevoie de cunoaştere, încredere, consecvenţă şi
personalitate;
un instrument centrat pe problemele-cheie ale şcolii, care sunt definitorii pentru politica sa de
dezvoltare.
Elaborarea proiectului conține existenţa unei echipe care coordonează elaborarea generală a
proiectului şi care negociază permanent cu toţi cei implicaţi (din şcoală şi din cadrul comunităţii) pentru
fiecare componentă a acestuia, în vederea elaborării unui proiect cât mai cuprinzător şi realist şi, pe de altă
parte, pentru a spori interesul şi motivaţia actorilor proiectului, în special a partenerilor externi ai şcolii.
Liceul devine o organizaţie din ce în ce mai complexă, ce necesită un management specializat, bazat
pe acumulări teoretice şi practice în acest domeniu. Directorul (managerul) devine coordonatorul şi
animatorul principal al proiectelor de dezvoltare instituţională şi, împreună cu echipa sa, să formuleze
politica de dezvoltare a şcolii. Directorul (managerul) trebuie să înţeleagă că şcoala pe care o conduce este
o organizaţie cu structurile, normele, regulile şi valorile ei particulare şi pentru a o gestiona eficient el
trebuie să aibă un proiect managerial clar, suplu şi concordant cu realitatea şcolii sale.
În contextul aprofundării procesului de descentralizare a sistemului de învăţământ, realizarea
Proiectului de acţiune al Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuşi” are menirea de a individualiza
unitatea noastră şcolară – în tot ceea ce priveşte funcţionarea organizaţiei în domeniile curricular,
financiar, material, al relaţiilor comunitare şi al resurselor umane – prin raportare la toate celelalte şcoli şi
licee bucureştene.
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Planul de acţiune al şcolii noastre reuşeşte să îmbine o componentă strategică – misiunea, ţintele şi
opţiunile strategice ale şcolii noastre şi o componentă operaţională – programele propuse, inclusiv Planul
unic managerial pe anul în curs. Prima componentă ilustrează politica educaţională proprie şcolii, cu
câteva direcţii clare de dezvoltare circumscrise într-un orizont temporal pe termen mediu şi lung de patru
ani. Cea de a doua, şi aici poate fi descoperită partea cea mai consistentă a proiectului propus, dezvoltă
“variabilele”, adică programele şcolii noastre prin care misiunea, ţintele şi opţiunile strategice îşi găsesc
concretizarea pe termen scurt un an, maximum doi ani. El reprezintă instrumentul prin care directorul şi
echipa sa de conducere gestionează o politică proprie de schimbare şi dezvoltare a Liceului Tehnologic
“Constantin Brâncuşi”.
Planul de acţiune al şcolii noastre constituie premisa unor activităţi reuşite în viitor, reușită ce
depinde şi de recunoaşterea şi acordarea libertăţii de expresie a unor grupuri de contraproiect (urmărite
atât în faza elaborării cât şi în cea a realizării), analiza punctelor de vedere afirmate de acestea poate
asigura o sporire a caracterului realist şi a viabilităţii proiectului.
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1.CONTEXTUL
“Promovăm valorile! Stimulăm competiția! Construim viitorul! Infinitul ne aparține!”
1.1 VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Viziunea reprezintă o stare ideală proiectată în viitor și care configurează o posibilă dezvoltare a
școlii. Ea presupune pe termen lung șansele de dezvoltare ale școlii.
Viziunea școlii este de a deveni un model al formării și calificării profesionale la nivelul
standardelor europene, de a crea un cadru educațional competitiv și de a promova spiritului de inițiativă și
creativitate cu scopul de a forma și a dezvolta personalitatea elevilor, pentru dezvoltarea unei comunități
înfloritoare.

1.2 MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”
Misiunea școlii noastre este de a schimba viața celor care învață, de formare şi dezvoltare a
competenţelor profesionale şi sociale necesare elevilor ca viitori lucrători şi antreprenori în domeniul
serviciilor, competențe care să le permită să-și găsească ușor rolul în societate și de formare a unui
absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriei cariere şi vieţi, să contribuie în
definirea propriilor căi de dezvoltare şi împlinire intelectuală şi profesională.
Indiferent de unde vin elevii noștri, ei pleacă mai bine pregătiți, cu un ,,pașaport” pentru viitorul
lor. Acest ,,pașaport” este Suplimentul Europass la certificatul profesional care descrie: scopul și nivelul
calificării, rezultatele învățării și sistemul educațional relevant.
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Calificarea profesională + Suplimentul Europass la certificatul profesional = combinația
perfectă atunci când soliciți un loc de muncă.
1.2.1 SCOPUL EXISTENȚEI ȘCOLII
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, București:
❖

va valorifica experiența și expertiza resursei sale umane pentru a-și racorda strategiile de
dezvoltare instituțională la nevoile comunității și la dinamica pieței muncii;

❖

va asigura în unitate un climat de muncă bazat pe responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca
fiecare participant la proces să îşi valorifice la maxim potenţialul profesional şi intelectual;

❖

va oferi educaţie şi pregătire profesională de calitate clienţilor săi (elevi şi societate) și nu numai,
contribuind la dezvoltarea economică şi socială a Municipiului București,

❖

își va asuma dezvoltarea personală a elevilor săi, modelându-i după profilul instituției;

❖

va urmări creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat;

❖

va utiliza tehnologia informaţională, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii procesului de
învăţământ, la toate nivelele de organizare, de către toţi factorii implicaţi;

La finalizarea ciclului de pregătire, fiecare absolvent va deveni nu numai un bun profesionist,
conform nivelului de calificare pentru care a optat, ci și un bun cetățean: responsabil, implicat social,
preocupat continuu de dezvoltarea personală ca o soluție a dezvoltării mediului în care activează;
Proiecția noastră în viitor ne conturează profilul unei școli ancorate în viața comunității, o instituție
de învățământ flexibilă și dinamică, aptă să facă față provocărilor oricăror solicitări generate de un viitor
deja greu de prevăzut.

1.2.2 VALORI CHEIE
Valorile cheie care stau la baza activităţii noastre sunt:
Calitate şi eficienţă: să furnizăm servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii
activităţii instructiv - educative din şcoală, prin seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii
educaţionali.
Lucrul în echipă: să dezvoltăm un climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate,
toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative şi consultative.
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Perfecţionare: să urmărim perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea
competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale şi instrumente de
lucru.
Cooperare şi respect: să promovăm respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu
părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul
educaţiei.
Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea.

VALORI CHEIE
PERFECŢIONARE

CALITATE ŞI
EFICIENŢĂ

RESPONSABILITATE

COOPERARE ŞI
RESPECT

LUCRU IN ECHIPĂ

1.2.3 MOTIVAŢIA CONTINUĂRII EXISTENŢEI ŞCOLII ÎN COMUNITATEA LOCALĂ
Liceul nostru pregăteşte personal calificat în domeniu. În colaborare cu familiile elevilor şi factorii
locali activi se va diversifica oferta educaţională, bazată pe cererea de piaţă, astfel încât procentul de
încadrare a absolvenţilor în muncă să se majoreze cu cca. 15%.
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2. ANALIZA DE NEVOI
2.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1. CONTEXTUL REGIONAL
București este capitala României. Este cel mai populat oraș și cel mai important centru industrial și
comercial al țării. Populația stabilă de 1.883.425 de locuitori (2011) face ca Bucureștiul să fie printre
marile orașe din Uniunea Europeană. Conform unor estimări ce iau în considerare persoanele fără
domiciliu în oraș, sau în tranzit, Bucureștiul adună zilnic peste trei milioane de oameni. La acestea se
adaugă faptul că localitățile din preajma orașului, care fac parte din Zona Metropolitană, însumează o
populație de aproximativ 430.000 de locuitori.
Prima mențiune a localității apare în 1459, în timpul celei de-a doua domnii a lui Vlad Țepeș.
În 1862 devine capitala Principatelor Unite. De atunci a suferit schimbări continue, devenind centrul
scenei artistice, culturale și mass-media românești. Arhitectura elegantă și atmosfera sa urbană i-au adus
în Belle Époque supranumele de „Micul Paris”. Deși clădirile și cartierele din centrul istoric au fost
deteriorate sau distruse de război, cutremure și chiar programul lui Nicolae Ceaușescu de sistematizare,
multe au supraviețuit. După anul 2000, orașul a cunoscut un boom economic și cultural.
Municipiul Bucureşti cuprinde şase sectoare administrative, cu disparităţi semnificative
în termeni de structură a populaţiei, ocupare, acces la educaţie, număr total de întreprinderi operaţionale şi
performanţe economice. Fiecare dintre cele şase sectoare administrative este condus de o primărie proprie
şi reprezentat de un consiliu local. Cea mai mare populaţie se regăseşte în sectorul 3 (385.439 de locuitori,
21% din populaţia municipiului Bucureşti), iar cei mai puţini locuitori se regăsesc în sectorul 1 (225.453
locuitori, 12% din populaţia municipiului Bucureşti). Cel mai întins sector este cel reprezentat de secorul
1.
Existenţa oportunităţilor economice, în regiunea Bucureşti–Ilfov face ca numărul real al
populaţiei care locuieşte aici să fie mai ridicat decât cel înregistrat oficial. Prezenţa capitalei ţării în
centrul Regiunii este importantă, nu numai datorită mărimii populaţiei, ci şi a forţei economice şi a
concentrării activităţilor umane, a echipării fizice şi instituţionale. Puterea de polarizare a capitalei
iradiază mult dincolo de graniţele sale administrative. Densitatea mare a populaţiei şi concentrarea
serviciilor şi activităţilor economice fac din Municipiul Bucureşti cea mai mare piaţă din România,
precum şi din Sud-Est-ul Europei.
Regiunea Bucureşti - Ilfov, constituită din municipiul Bucureşti – capitala României – şi
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judeţul Ilfov, este situată în sud-estul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române, la aproximativ 100 km
sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 km de Fluviul Dunărea. Suprapunându-se în
întregime unor subunităţi ale Câmpiei Române, regiunea are un cadru natural relativ monoton, în care
predomină văile create de apele curgătoare ce traversează regiunea, numeroase lacuri naturale şi
artificiale.
Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti-Ilfov este de 1821 km2, din care teritoriul
administrativ al Municipiului Bucureşti reprezintă 13,07%, iar cel al judeţului Ilfov 86,93% (Sursa: INS,
Anuarul Statistic al României). Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt totodată şi cele mai mici
unităţi teritorial administrative ale României din punct de vedere al întinderii
2.1.2. CONTEXTUL EDUCAȚIONAL
EDUCAȚIA reprezintă o altă dimensiune deficitară a Bucureștiului ale cărei provocări trebuie
gestionate în mod eficient pentru a oferi cetățenilor acces la un proces educațional de calitate, dar și pentru
a consolida poziția capitalei drept unul dintre principalele centre educaționale la nivel național.
Primele instituții de învățământ modern au fost Academia Domnească, înființată în 1694 și
reformată în 1864 pentru a forma actuala Universitate din București, și Colegiul Național Sf. Sava, ambele
fiind printre cele mai prestigioase de genul lor din România. Una dintre cele mai importante universități
din România și sud-estul Europei, Universitatea din București este prima instituție academică românească
care a intrat în topul QS World University Rankings al celor mai bune 600 de universități din lume.
Capitala are și 378 de biblioteci (publice, municipale, universitare), iar evenimente anuale precum
„Nocturna bibliotecilor” au popularizat cititul în rândul bucureștenilor. Biblioteca Națională, al cărei nou
sediu a fost inaugurat în 2012, este cea mai mare din țară, dispunând de 14 săli de lectură și nu mai puțin
de nouă milioane de cărți. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” se remarcă și ea ca una dintre cele
mai mari biblioteci din București. Aproape 300.000 de cititori accesează anual cele peste 2,3 milioane de
volume ale bibliotecii.
Bucureștiul este un puternic centru universitar, cu 120 de licee și 33 de universități publice și
private și campusuri universitare, care atrag elevi și studenți din toată țara. În anul 2014, în București
funcționau 17 unități de învățământ superior public (finanțate de stat), dintre care cele mai mari
sunt Universitatea din București, Academia de Studii Economice, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Carol Davila”, Școala Națională de Studii Politice și Administrative și Universitatea Politehnica. La
acestea se adaugă alte 22 de universități private, cum ar fi Universitatea Româno- Americană și
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Universitatea Spiru Haret, ultima fiind cea mai mare din Europa, cu peste 302.000 de studenți înscriși în
2009. Universitățile private au o reputație mixtă datorită neregulilor din procesul educațional și integrității
compromise.
2.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
2.2.1.ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV
Numărul elevilor din şcoală; dacă acest număr este în creştere sau descreştere; rata abandonului
şcolar.
Plasată în fosta zona Industrială Pipera, Liceul Tehnologic

“Constantin Brâncuşi” a format

generaţii întregi de absolvenţi care s-au integrat în totalitate în activitatea economică a întreprinderii
tutelare, pe întreaga ierarhie socio-profesională: ingineri, tehnicieni şi muncitori. În egală măsură, de-a
lungul întregii sale istorii, şcoala a fost şi este unicul furnizor de specialişti în industrializarea lemnului
pentru toate întreprinderile de prelucrare a lemnului din Bucureşti şi din zonele învecinate.
Prezentăm câteva date cantitative ale beneficiarilor liceului nostru:
2.2.1.1. NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ULTIMII 11 ANI

An şcolar

Numărul elevilor

2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021
2021 - 2022
2022 - 2023

708
714
642
496
491
529
512
521
575
590
576
578

După cum se observă din tabel, numărul elevilor care urmează şcoala noastră este într-o oarecare
creştere, începând cu anul școlar 2019 -2020. Această sinusoidă are o motivaţie în faptul că populaţia
şcolară este în scădere atât la nivelul ţării, cât şi al capitalei, în strânsă corelare cu situaţia economică a
ţării noastre.
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2.2.1.2. PLANUL DE ȘCOLARIZARE AN ȘCOLAR 2022 - 2023
Nr.
crt.

CLASA

FORMA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVEL

FILIERA

PROFIL

1

IXA

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

2

IXB

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

DOMENIU

CALIFICAREA

FABRICAREA
PRODUSELOR
DIN LEMN
FABRICAREA
PRODUSELOR
DIN LEMN

TEHNICIAN DESIGNER
MOBILĂ ȘI AMENAJĂRI
INTERIOARE
TEHNICIAN DESIGNER
MOBILĂ ȘI AMENAJĂRI
INTERIOARE

PROTECȚIA
MEDIULUI

TEHNICIAN ECOLOG ȘI
PROTECȚIA CALITĂȚII
MEDIULUI

3

IXC

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

4

IXD

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

TURISM ȘI
ALIMENAȚIE

TEHNICIAN ÎN TURISM

5

XA

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

FABRICAREA
PRODUSELOR
DIN LEMN

TEHNICIAN DESIGNER
MOBILĂ ȘI AMENAJĂRI
INTERIOARE

PROTECȚIA
MEDIULUI

TEHNICIAN ECOLOG ȘI
PROTECȚIA CALITĂȚII
MEDIULUI

6

XB

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

7

XC

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

8

9

XIA

XIB

ZI

ZI

LICEAL

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

13

TURISM ȘI
ALIMENAȚIE
FABRICAREA
PRODUSELOR
DIN LEMN
PROTECȚIA
MEDIULUI

TEHNICIAN ÎN TURISM
TEHNICIAN DESIGNER
MOBILĂ ȘI AMENAJĂRI
INTERIOARE
TEHNICIAN ECOLOG ȘI
PROTECȚIA CALITĂȚII
MEDIULUI

10

XIC

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

TURISM ȘI
ALIMENAȚIE

TEHNICIAN ÎN TURISM

11

XIIA

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

FABRICAREA
PRODUSELOR
DIN LEMN

TEHNICIAN DESIGNER
MOBILĂ ȘI AMENAJĂRI
INTERIOARE

PROTECȚIA
MEDIULUI

TEHNICIAN ECOLOG ȘI
PROTECȚIA CALITĂȚII
MEDIULUI

12

XIIB

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

RESURSE
NATURALE ȘI
PROTECȚIA
MEDIULUI

13

XIIC

ZI

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

SERVICII

TURISM ȘI
ALIMENAȚIE

TEHNICIAN ÎN TURISM

14

IXA -XAXIA-XIIAXIIBXIIIA
XIIIB

SERAL

LICEAL

TEHNOLOGICĂ

TEHNIC

FABRICAREA
PRODUSELOR
DIN LEMN

TEHNICIAN ÎN
PRELUCRAREA
LEMNULUI

15

AN I

ZI

POSTLICEAL

-

-

FABRICAREA
PRODUSELOR
DIN LEMN

DESIGNER ÎN INDUSTRIA
LEMNULUI

-

PROTECȚIA
MEDIULUI

TEHNICIAN LABORANT
PENTRU PROTECȚIA
CALITĂȚII MEDIULUI

16

AN II

ZI

POSTLICEAL

-
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2.2.1.3. PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU PENTRU NIVELUL LICEAL ÎN ANUL
ȘCOLAR 2022-2023
CLASĂ/PROFIL/ NR. CLASE
SPECIALIZARE APROBATE

IX zi
IX seral
IX profesională
X zi
X seral
XI zi
XI seral
XII
XII seral
XIII seral

4
1
1
3
1
3
1
3
2
2

NR. CLASE
REALIZATE

4
1
0
3
1
3
1
3
2
2

NUMĂR
ELEVI
FILEI
PLAN
96
28
24
56
28
84
28
84
56
56

DE NUMĂR
DE
CF. ELEVI
DE EXISTENȚI LA
CLASĂ,
CF.
SIIIR
102
30
0
56
31
84
32
74
55
63

2.2.1.4. PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU PENTRU NIVELUL POSTLICEAL ÎN ANUL
ȘCOLAR 2022-2023
CLASĂ/PROFIL/ NR. CLASE
SPECIALIZARE APROBATE

AN I
AN II

1
1

NR. CLASE
REALIZATE

1
1
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NUMĂR
ELEVI
FILEI
PLAN
28
28

DE NUMĂR
DE
CF. ELEVI
DE EXISTENȚI LA
CLASĂ,
CF.
SIIIR
29
30

2.2.1.5. SITUAȚIA FUNCȚIONĂRII CLASELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023
Învăţământ liceal: cf LEN 1/2011 art 63 alineat 1 litera e) , efectiv minim: 15, efectiv maxim: 30;
cf. Legii nr. 185/2020, efectiv minim: 15, efectiv maxim: 30; cu aprobarea CA al ISMB - 33
Clasa
Nr. de Nr. de elevi Nr. de elevi Nr. de elevi Nr. de elevi Nr. de elevi
elevi
veniți
prin plecați prin veniți
prin plecați
prin existenți la
aprobați transfer de la transfer de la transfer după transfer după clasă
la
prin fila încheierea
încheierea
01.09.2022
01.09.2022
data
de plan
cursurilor
cursurilor
până
în până
în controlului
până
la până
la prezent
prezent
31.08.2022
31.08.2022
IXA
24
0
0
0
0
25
IXB
24
0
0
0
0
26
IXC
24
0
0
0
0
24
IXD
24
0
0
0
0
27
XA
24
0
0
0
0
15
XB
24
0
1
0
0
20
XC
24
3
0
0
0
21
XIA
28
0
1
0
0
30
XIB
28
1
1
1
0
28
XIC
28
1
0
0
0
26
XIIA
28
0
1
0
0
25
XIIB
28
0
0
0
0
22
XIIC
28
0
1
0
0
27
IXA
28
0
0
0
0
30
SERAL
XA
28
0
0
0
0
31
SERAL
XIA
28
0
0
0
0
32
SERAL
XII
28
0
0
0
0
28
SERAL
XIIB
28
0
0
0
0
27
SERAL
XIIIA
28
0
0
0
0
32
SERAL
XIIIB
28
0
1
0
0
31
SERAL
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Învăţământ POSTLICEAL: cf LEN 1/2011 art 63 alineat 1 litera e) , efectiv minim: 15,
efectiv maxim: 30; cf. Legii nr. 185/2020, efectiv minim: 15, efectiv maxim: 30; cu
aprobarea CA al ISMB - 33
Clasa Nr. de Nr. de elevi Nr. de elevi Nr. de elevi Nr. de elevi Nr.
de
elevi
veniți prin plecați prin veniți
prin plecați prin elevi
aprobați transfer de transfer de transfer
transfer
existenți la
prin fila la încheierea la încheierea după
după
clasă
la
de plan cursurilor
cursurilor
01.09.2022
01.09.2022
data
până
la până
la până
în până
în controlului
31.08.2022
31.08.2022
prezent
prezent
AN 1
28
0
0
0
0
29
AN 2
28
0
0
0
0
30
2.2.1.6. STAREA CLĂDIRILOR
Procesul de învăţământ din Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” se desfăşoară în cele trei
localuri ale şcolii reabilitate și modernizate în anul școlar 2021 – 2022 și 2022 - 2023:
➢ corp şcoală (P+2);
➢ atelier corp A;
➢ clădire P+3.
Şcoala se află în posesia tuturor actelor privind evidenţa patrimoniului (clădiri, utilaje etc.) care au
fost predate Primăriei Sectorului 2. Menţionăm că nu partajăm baza materială a şcolii cu nici o altă şcoală.
În urma acţiunilor de igienizare, întreţinere şi reparaţii desfăşurate pe parcursul ultimilor ani,
localul şcolii şi clădirea P + 3 se prezintă la standarde europene, iar atelierul şcolii a fost reabilitat în
întregime în cursul anului 2014.
2.2.1.7. INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ȘCOLARE
Nr crt
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

Tipul de spațiu

Număr spații
20
15
5
3
4
2
2

Săli de clasă
Laboratoare/Cabinete școlare
Ateliere școlare
Cantină /sală de mese
Bibliotecă/ Sală de lectură
Teren de educație fizica și sport
Sală de educație fizica și sport

17

2.2.1.8. INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE AUXILIARE
Nr crt
2.
3.

Tipul de spațiu
Spații sanitare
Arhivă

Tip şi număr document de deținere a spațiului
Spații sanitare. Comodat.
Arhivă. Comodat.
TOTAL

Număr spații
6
3
9

2.2.1.9. INFORMAȚII PRIVIND SPAȚIILE ADMINISTRATIVE
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.

Tipul de spațiu

Număr spații

Secretariat
Spațiu destinat echipei manageriale
Cancelarie
Informatizare
Contabilitate

1
1
1
1
1

2.2.1.10. SITUAŢIE STATISTICĂ CU PERSONALUL ANGAJAT ÎN INSTITUŢIE ANUL
ŞCOLAR 2022– 2023

Nr. personal
existent în instituţie
31
30
1

Categoria de personal
Personal didactic
a) învăţători / institutori
b) educatoare
c) profesori
d) personal cu funcţii de conducere îndrumare şi control
* Categoria din care fac parte - profesori
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total

4
4
39

2.2.1.11. LISTA ANGAJAŢILOR DIN UNITATEA ŞCOLARĂ AN ŞCOLAR 2022 – 2023
1. CADRE DIDACTICE
Nr.
crt

Numele şi prenumele

Specialitatea

1

Ciobanu Roxana

Fizică

Titular

2

Cojocaru Virginia

Educație
antreprenorială și

Suplinitor

18

Statutul

Ultimul grad
Funcţie/
didactic Responsabilităţi
Anul
Responsabil
Comisie
I - 2003
autorizare și
acreditare
Def. - 2020

3

Diaconu Rodica

4

Dogaru Petruța

5

economie
Prelucrarea
lemnului

Responsabil
CEAC
Înscrisă la gr.
II – IS 2022-2023
Responsabil Arie
curriculară
Responsabil Arie
curriculară
Coord. Proiecte şi
prog. educative
Baza la
CMBRAE
Responsabil Arie
curriculară

Titular

I - 2001

Turism

Suplinitor

Def. - 2018

Dumitru Liliana

Geografie

Titular

I - 2005

6

Duţă Daniela

Lb. Română

Titular

I - 2015

7

Dumitrache Rena

Consilier şcolar

Titular

II - 2019

8

Ene Mirela

Matematică

Titular

I - 1998

9

Frunză Laurenţiu

Istorie

Titular

I - 2018

10

Ichim Ana

Protecţia
mediului

Titular

II - 2019

Responsabil
Comisie cercetare
disciplinară

11

Ionescu Silvia

Secretar CP

12

Titular

I – 1996

Latu Diana Ioana

Prelucrarea
lemnului
Ed. fizică

Suplinitor

Def. - 2019

13

Machidon Gabriela

Matematică

Titular

I -2014

14

Mihalcea Daniela

Chimie

Titular

I - 2011

15

Mînzu Maria

Titular

I - 2001

16

Niţă Constantin

Titular

I - 2013

17

Oprea Vandici Florin Marian

Suplinitor

Deb.

18

Pescaru Mariana

Suplinitor

I - 2017

19

Popa Laura

Lb. engleză

Titular

Def. - 2009

20

Purcărea Crina

Turism

Titular

Def. - 2019

21

Radu Gabriel Nicolae

Religie

Suplinitor

Def. - 2022

Prelucrarea
lemnului
Matematică
Prelucrarea
lemnului
Protecţia
mediului

22

Savu Iuliana

Lb. română

Suplinitor

Def. - 2004

23

Scarlat Elena

Prelucrarea
lemnului

Titular

I - 2020

19

Director
Responsabil
CMDFCD
Responsabil Arie
curriculară
Membru CEAC

Înscrisă la gr.
II – IS 2022-2023
Înscrisă la gr.
II – IS 2022-2023

Responsabil
Comisie
concursuri școlare
Responsabil
Comisie de
evaluare cadre

didactice
Biologie

Suplinitor

I – echiv.
doctorat

Pensionar

Def.- 1981

Stoica Mihaela

Lb. Franceză +
Logică
Lb.Franceză

I - 2017

27

Ștefan Alexandru

TIC

28

Țipluică Mihaela

Lb. engleză

Titular
Titular PLO
Suplinitor

Def. - 2009

29

Velicu Camelia

Turism

Suplinitor

Deb.

30

Viola Iosif

Instr. Practică

Titular

I - 2003

31

Zisu Liliana

TIC

Suplinitor

II -2014

24

Simionescu Mirela

25

Stănescu Roxana

26

Baza în altă
unitate școlară

I - 2008

Baza în altă
unitate școlară
Baza în altă
unitate școlară

27 cadre didactice au baza în unitate, dintre care:
▪
▪
▪

17 cadre didactice titulare ;
9 cadre didactice suplinitoare ;
1 cadru didactic pensionar ;

▪
▪
▪

15 au gradul didactic I ;
1 are gradul didactic II ;
10 au definitivatul (1 cadru didactic are doctorat) ;
1 este debutant.

▪

2. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Nr.crt.

Numele şi prenumele

Postul

Statutul

1
2
3

Grigore Teodora
Gheorghe Florentina
Panaitescu Cătălin

Angajat perioadă nedeterminată
Angajat perioadă nedeterminată
Angajat perioadă nedeterminată

4

Apîrcioaie Dorina

Administrator financiar
Secretar şef
Administrator patrimoniu
Laborant Chimie – BiologieFizică – Discipline tehnologice

Angajat perioadă nedeterminată

3. PERSONAL NEDIDACTIC
Nr.crt.
1
2
3
4

Numele şi prenumele
Durancea Mihaela
Bădulescu Vasilica
Soare Gabriel
Căldare Lucian

Postul
Ingrijitoare
Ingrijitoare
Muncitor
Electrician
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Statutul
Angajat perioadă nedeterminată
Angajat perioadă nedeterminată
Angajat perioadă nedeterminată
Angajat perioadă nedeterminată

2.2.2.ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CALITATIV
2.2.2.1.AMBIANŢA DIN UNITATEA ŞCOLARĂ
Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” este situat într-o fostă zonă industrială aflată acum
într-o perioadă de revigorare tehnologică, ceea ce facilitează testarea pieţei forţei de muncă şi a cerinţelor
eventualilor angajatori. Ambianța este plăcută atât între director și personal, cât și colegii profesori, cât și
profesori și elevi. Şcoala dispune de iluminare naturală foarte bună, încălzire prin centrală termică proprie
şi iluminat electric, grupuri sanitare echipate modern. Sălile de clasă sunt dotate cu pupitre individuale şi
scaune tapiţate, laboratoarele şi cabinetele cu pupitre individuale / mese duble, vitrine cu uşi de sticlă,
dulapuri pentru rechizite, mese de calculator, video – proiectoare, ecrane de proiecţie, calculatoare sau
laptop –uri, cele două săli de gimnastică sunt dotate cu aparatură fitness, iar ca noutate din anul 2023 va
funcționa cantina școlii, atât importantă pentru profilul turism și alimentație, cât și pentru
Directorul liceului ia decizii şi impune respectarea lor de către cei pe care îi conduce, consultânduse cu ceilalţi factori de decizie şi cu membrii Consiliului de administraţie. În cadrul Consiliilor de
administraţie şi al Consiliilor profesorale, directorul informează cu privire la deciziile luate vizând
problemele ivite în şcoală.
În cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuşi”, relaţia profesori-profesori se realizează
organizat la nivelul Consiliilor profesorale şi al Ariilor curriculare, al cursurilor de formare continuă /
perfecţionare.
Profesorii liceului nostru, prin toată activitatea lor la catedră, întreţin interesul elevilor, curiozitatea
şi dorinţa lor pentru activitatea de învăţare, organizând, în egală măsură, cercuri ştiinţifice, vizite la muzee
sau excursii tematice. Prin întreaga lor personalitate, profesorii Liceului Tehnologic “Constantin
Brâncuşi” oferă un exemplu pozitiv pentru elevi, sunt receptivi la propunerile şi sugestiile acestora privind
conţinutul lecţiilor.
Şcoala noastră se caracterizează print-un ethos profesional bun.
Trăsăturile dominante sunt: cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de
copii, respectul pentru prietenie, libertatea de exprimare. A fost elaborat regulamentul de ordine internă
care cuprinde norme privind activitatea cadrelor didactice, a personalului nedidactic, didactic-auxiliar şi
pe cea a elevilor.
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Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Comunicarea
cadrelor didactice cu elevii este bună. Comunicarea cu familiile elevilor este eficientă (se organizează
periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în scris informaţii referitoare la comportamentul şi rezultatele
elevilor). Se încearcă permanent implicarea responsabilă a părinților în activitățile pe care elevii le
defășoară în cadrul liceului punându-se accent pe participarea acestora la buna guvernare în școală.
Profesorii utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare şi sunt preocupaţi de
implicarea activă a elevilor în actul învăţării dezvoltându-se un învățământ centrat pe elev; elevii cu
dificultăți de învățare sunt permanent ajutați să depășească aceste dificultăți fiind cuprinși într-un
învățământ incluziv care contribuie la micșorarea decalajelor care încă sunt între elevi ca și nivel de
pregătire.
Evaluarea elevilor este iniţială, formative, sumativă şi utilizează instrumente diverse, punându-se
accent pe instrumentele alternative de evaluare.
Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin.
Echipa managerială are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este
receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor
ei.
Cultura organizaţională conduce la aprecierea dinamică a dimensiunilor cheie din cadrul unei
instituţii. Acest mod dinamic de diagnosticare permite identificarea şi explicarea punctelor forte precum şi
a insuficienţelor cultural-organizatorice ce pot fi îmbunătăţite prin implementarea unor strategii bine
evaluate, capabile de a impune perfecţionarea şi eficientizarea performanţei etice şi organizaţionale din
cadrul unei instituţii. De-a lungul existenței sale, școala s-a bucurat de sprijinul necontenit și necondiționat
al întregii comunitati românești, ai prefecților și al deputaților români din municipiu și din zona.
Anual, în luna mai, cu ocazia Sărbătorii Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena, organizăm Zilele "
Constantin Brâncuși ". Cu aceasta ocazie se desfășoară la nivelul scolii, de-a lungul a doua-trei zile, o
mare varietate de activități școlare , artistice și sportive, la care participă elevii școlii noastre și invitații de
la alte școli ale municipiului și de la școlile partenere.
Noul nume al școlii ne onoreaza și ne obligă în același timp. Suntem încântați să purtăm numele
unui artist genial al spiritualității românești ce a privit in permanență în sus: " Iubesc tot ceea ce se înalță".
Păsările sale și Coloana Infinitului sunt o dovadă în acest sens. De asemena, ne vom face o datorie de
conștiință din a pregăti elevii care să fie, la randul lor, mândri ca au absolvit cursurile școlii noastre.
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2.2.2.2. MEDIUL SOCIAL DE PROVENIENŢĂ A ELEVILOR
În ceea ce priveşte mediul social de provenienţă a elevilor din liceul nostru, acesta ar putea fi
structurat în funcţie de filiera şi profilul urmat:
a) elevii care au optat pentru servicii provin dintr-un mediu social mai bun, dispunând de sprijin
moral, material şi intelectual din partea familiei;
b) elevii filierei tehnologice, profil tehnic și profil resurse, provin din medii sociale diferite. E de
dorit ca familiile acestora să se concentreze mai mult asupra educaţiei copiilor, să încerce o supraveghere
mai atentă a activităţii şcolare;
c) elevii şcolii postliceale provin în proporţie de 90 % din absolvenţii proprii ai liceului, aşadar tot
medii sociale defavorizate şi au un mai mic sprijin material din partea părinţilor.
2.2.2.3. MODUL DE COMUNICARE
În cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuşi”, procesul de comunicare între toate grupurile
implicate în procesul educaţional este unul dintre cele mai bune.
Calitatea comunicării depinde, nu în ultimă instanţă, de calitatea circuitului informaţional care are
în şcoala noastră o eficienţă foarte bună.
2.2.2.4. MANAGEMENTUL UNITĂŢII ŞCOLARE
În liceul nostru managementul este realizat cu succes ca urmare a bunei colaborări între echipa
managerială, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral, membrii Ariilor curriculare şi reprezentanţii
tuturor celorlalte compartimente – secretariat, contabilitate, bibliotecă, administrativ şi de întreţinere.
Directorul Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuşi” realizează cu succes principalele funcţii
manageriale:
- planifică întreaga activitate instructiv-educativă;
- organizează munca în şcoală, asigurând condiţii optime în toate compartimen -tele, repartizând
judicios sarcinile;
- îndrumă şi controlează activitatea în diverse forme: convorbiri individuale, convorbiri colective,
asistenţe la lecţii, verifică şi studiază documente şcolare;
- luarea deciziilor se concretizează în alegerea celor mai adecvate soluţii în vederea înfăptuirii
obiectivelor stabilite.
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În liceul nostru funcţionează şi un Coordonator pentru proiecte şi programe educative, având
competenţe în domeniul activităţilor şcolare şi extraşcolare.
Consiliul de administraţie, cu rol de decizie în domeniul administrativ, are o bună relaţie cu toţi
ceilalţi factori implicaţi în activitatea şcolii.

2.3.ANALIZA GRUPURILOR DE INTERESE
2.3.1.PĂRINŢII
Organizaţi în comitete pe clasă şi, la nivelul unităţii şcolare, în Consiliul reprezentativ al părinţilor,
pentru fiecare din acestea existând un preşedinte, un vicepreşedinte şi un set de membri, părinţii elevilor
noştri sunt permanent informaţi de diriginţii claselor şi de conducerea şcolii asupra legislaţiei din
învăţământ şi asupra regulamentelor şcolare. Prin comitetele de părinţi, ei se implică în toate acţiunile
şcolii: reparaţii, dotări cu material didactic şi cărţi pentru premii, sub patronajul reprezentanţilor pe care îi
au în Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral.
Constatăm însă o lipsă a motivaţiei unor părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor, dispariţia
concursului la unele facultăţi, ca şi existenţa facultăţilor particulare făcând mult mai uşor accesibilă
admiterea.
2.3.2.ELEVII
Elevii din cadrul liceului nostru sunt organizaţi în colective pe clasă, (şef de clasă, casier,
responsabil cu biblioteca etc.), având reprezentanţi în Consiliul elevilor.
Şcolarizăm elevi ce provin din mediul urban şi din câteva localităţi limitrofe Bucureştiului. Gradul
de pregătire generală a acestora diferă în funcţie de nivelul şcolii gimnaziale pe care au absolvit-o.
Actualul sistem de repartizare nu corespunde cu disponibilităţile reale ale elevilor, unii având
aptitudini umaniste, nereuşind să se integreze cerinţelor specifice profilului tehnologic. Notele de la testări
sunt irelevante din cauza sistemului deficitar de notare şi a nivelului scăzut de cerinţe a profesorilor din
gimnaziu, în special în cazul elevilor proveniţi din mediul rural. Tot astfel se explică şi discrepanţele
între nivelul de pregătire a elevilor din clasele filierei tehnologice şi filierei teoretice. Motivaţia elevilor
pentru învăţătură este, de asemenea, diferită în funcţie de profil, fapt demonstrat şi de opţiunea, respectiv
renunţarea absolvenţilor noştri de a se angaja în domeniul pentru care s-au pregătit. Cei care nu se
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integrează direct în piaţa muncii au însă ca alternativă continuarea studiilor în toate formele
învăţământului superior.
Este foarte puternică motivaţia elevilor noştri pentru continuarea studiilor

în cadrul

şcolii

postliceale. Desigur, un punct de atracţie îl reprezintă şi oferta şcolii noastre care a încheiat an de an un
contracte de sponsorizare şi pentru efectuarea practicii cu S. C. Mobilux S.A., cu Mobetco Product S.R.L.
sau cu Institutul de Cercetări pentru Tehnologii şi Echipamente în Construcţii.
În perspectivă, prin raportare la coordonatele sociale şi economice, rămânem încrezători în
creşterea posibilităţilor de integrare a elevilor noştri după absolvire.
2.3.3.CORPUL PROFESORAL
În liceul nostru iniţierea elevilor în procesul formativ-informativ este asistată de un corp profesoral
cu un mare grad de fidelitate faţă de unitatea şcolară, 18 profesori titulari având o vechime neîntreruptă
mai mare de 10 ani.
Activitatea corpului profesoral este organizată în Comisiile ariilor curriculare şi în Comisii
metodice, la nivelul cărora se desfăşoară activităţi cu un bogat conţinut metodico-ştiinţific.
Profund implicaţi în ridicarea nivelului de pregătire profesională, profesorii participă la sesiuni de
comunicări ştiinţifice în şcoală şi în afara şcolii, la cursuri de perfecţionare, de iniţiere în utilizarea
calculatorului, la doctorat, la concursuri şcolare. Buna pregătire a cadrelor noastre didactice a fost
confirmată de rezultatele foarte bune obţinute la inspecţiile şcolare. Ţinuta morală şi calitatea orelor
desfăşurate oferă adevărate modele de viaţă elevilor. Exigenţi cu ei înşişi dar şi faţă de copii, atenţi mereu
ca relaţiile să fie dintre cele mai bune, profesorii noştri reuşesc să modeleze caractere, să impună o
conduită şi o ţinută corespunzătoare.
Rezultatele activităţilor desfăşurate de întregul nostru corp profesoral au dovedit că aceştia îşi
iubesc meseria de dascăl, în ciuda slabei motivări financiare.
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2.3.4. COMPONENŢA COMISIILOR PE DOMENII AN ŞCOLAR 2022 – 2023
2.3.4.1. COMISII CU CARACTER PERMANENT
a) COMISIA PENTRU CURRICULUM
Președinte: MACHIDON GABRIELA– director
Responsabil: Prof ENE MIRELA - Responsabil arie curriculară Matematică & Științe
Membri:
1. DUȚĂ DANIELA - Responsabil arie curriculară Limbă și comunicare
2. DUMITRU LILIANA– Responsabil arie curriculară Om și Societate
3. MÎNZU MARIA– Responsabil arie curriculară Tehnologii- Informatică
4. DUMITRACHE RENA - Responsabil arie curriculară Consiliere și Orientare
5. LATU IOANA – Responsabil arie curriculară Educație Fizică și Sport
b) COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII
Președinte: MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. DIACONU RODICA
Membri:
1. Prof. SCARLAT ELENA
2. Prof. ICHIM ANA
3. Prof. NIȚĂ CONSTANTIN CRISTI
4. Prof. Mariana FRÎNCU
5. Prof. MIHAI CĂTĂLIN – reprezentant al părinților
6. Prof. ȘTEFAN ADRIAN - reprezentant al elevilor
7. Prof. LEONTE ANDREEA reprezentant al CONSILIUL local
8. GRIGORE TEODORA – Lider de sindicat
c) COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCA ȘI PENTRU SITUAȚII DE
URGENȚĂ
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: PANAITESCU CĂTĂLIN DRAGOȘ – adm. patrimoniu
Membri:
1. PROF. NIȚĂ CONSTANTIN
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2. PROF. IONESCU SILVIA
3. CĂLDARE LUCIAN - electrician
4. SOARE GABRIEL - fochist
5. OPREA VANDICI – maistru
d) COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA– director
Responsabil: Prof MIHALCEA DANIELA
Membri:
1. Prof. DIACONU RODICA
2. Prof. IONESCU SILVIA

3. Prof. DUMITRU LILIANA
4. Prof. ENE MIRELA
5. GRIGORE TEODORA- Șef compartiment Contabilitate
6. GHEORGHE FLORENTINA - Șef compartiment Secretariat
e) COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE
CORUPȚIE

ȘI

DISCRIMINĂRII

ÎN

MEDIUL

ȘCOLAR

ȘI

PROMOVAREA

INTERCULTURALITĂȚII
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA– director
Responsabil: Prof. DUMITRACHE RENA
Membri:
1. Prof. STOICA MIHAELA
2. Prof. PESCARU MARIANA
3. PANAITESCU DRAGOȘ – administrator patrimoniu
4. Prof. RADU GABRIEL
5. Prof. LATU IOANA
4. MIHAI CĂTĂLIN- reprezentant al părinților
5. LUPOIU CRISTIAN - reprezentant al părinților
6. ȘTEFAN ADRIAN- reprezentant al elevilor
7. REMUS TRANDAFIR – reprezentant Primăria sectorului 2
f) COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
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Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Responsabil: Prof. MIHALCEA DANIELA
Membri:
1. Prof. IONESCU SILVIA
2. Prof. STOICA MIHAELA
3. Prof. DUMITRU LILIANA
4. Prof. ENE MIRELA
5. Prof. DUTA DANIELA
6. Prof. MINZU MARIA
7. Prof. DUMITRACHE RENA

2.3.4.2.COMISIILE CU CARACTER TEMPORAR
a) COMISIA DIRIGINȚILOR
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Responsabil: Prof. POPA LAURA
Membri: TOȚI PROFESORII DIRIGINȚI
b) COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Responsabil: Prof. CIOBANU ROXANA
Membri:
1. Prof. DIACONU RODICA
2. Prof. SCARLAT ELENA
3. Prof. MÎNZU MARIA
4. Prof. MIHALCEA DANIELA
5. Prof. ICHIM ANA
6. Prof. SAVU IULIANA
7. Prof. DUMITRU LILIANA
8. Prof. DUȚĂ DANIELA
c) COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR și A ALTOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR –
BANI DE LICEU, EURO200 ETC.
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Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Responsabil: DUMITRU LILIANA
Membri: TOTI PROFESORII DIRIGINȚI
1. GHEORGHE FLORENTINA Sef departament contabilitate
d) COMISIA PENTRU VERIFICAREA RITMICITĂŢII NOTĂRII, MONITORIZAREA
FRECVENȚEI ȘI DISCIPLINEI ȘCOLARE
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. ENE MIRELA
Membri:
1. Prof. ICHIM ANA
2. Prof. NIȚĂ CRISTI CONSTANTIN
3. Prof. SAVU IULIANA
e) COMISIA PENTRU IMAGINE și SITE-UL ȘCOLII
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Responsabil: Prof. CIOBANU ROXANA
Membri:
1. Prof. ALEXANDRU ȘTEFAN
2. Prof. DUȚĂ DANIELA
f) COMISIA DE ETICĂ
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Responsabil: Prof. SCARLAT ELENA
Membri:
1. Prof. ENE MIRELA
2. Prof. MÎNZU MARIA
3. Prof. IONESCU SILVIA
g) COMISIA DE GESTIONARE A ACTIVITĂȚILOR DERULATE PRIN SIIR
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Membri:
1. GHEORGHE FLORENTINA– Șef compartiment secretariat – Administrator SIIR
2. Prof. ALEXANDRU ȘTEFAN
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3. GRIGORE TEODORA – Sef compartiment contabilitate
4. PANAITESCU CĂTĂLIN – administrator de patrimoniu
h) COMISIA PENTRU CONSILIERE ŞI ORIENTARE SOCIO-PROFESIONALĂ
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. DUMITRACHE RENA
Membri: TOȚI PROFESORII DIRIGINȚI
i)

COMISIA

PENTRU

PROGRAME,

PROIECTE

EDUCATIVE

EXTRACURRICULARE
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. DUȚĂ DANIELA
Membri:
1. Prof. CIOBANU ROXANA
2. Prof. DIACONU RODICA

3. Prof. DUMITRU LILIANA
4. Prof. ICHIM ANA
5. Prof. IONESCU SILVIA
6. Prof. MIHALCEA DANIELA
7. Prof. MÎNZU MARIA
8. Prof. SCARLAT ELENA
9. Prof. PESCARU MARIANA
10. Prof. RADU GABRIEL
11. VIOLA IOSIF – maistru
12. OPREA VANDICI – maistru
j) COMISIA SNAC (STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ)
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. SCARLAT ELENA
Membri:
1. Prof. DUMITRU LILIANA
2. Prof. IONESCU SILVIA
3. VIOLA IOSIF – maistru
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ȘCOLARE

ŞI

4. OPREA VANDICI – maistru
5. MIHAI CĂTĂLIN - reprezentant al părinților
6. LUPOIU CRISTIAN - reprezentant al părinților
k) COMISIA PENTRU CONCURSURI ȘCOLARE
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. SAVU IULIANA
Membri:
1. Prof. ENE MIRELA
2. Prof. NIȚĂ CRISTI CONSTANTIN
3. Prof. FRUNZA LAURENTIU
4. Prof. STOICA MIHAELA
5. Prof. PESCARU MARIANA
6. Prof. DUMITRU LILIANA
7. Prof. IONESCU SILVIA

l)

COMISIA

PENTRU

CONTINUAREA

STUDIILOR

DUPĂ

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU ÎN CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. SAVU IULIANA
Membri:
1. Prof. LATU IOANA
2. Prof. IONESCU SILVIA
3. Prof. POPA LAURA
4. Prof. COJOCARU VIRGINIA
m) COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA R.O.F.U.I.P ȘI R.O.I A ȘCOLII
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Responsabil: Prof. SCARLAT ELENA
Membri:
1.

Prof. MÎNZU MARIA

2.

Prof. CIOBANU ROXANA

3.

Prof. MIHALCEA DANIELA
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FINALIZAREA

2.3.4.3.

COMISIILE CU CARACTER OCAZIONAL

a) COMISIA DE EVIDENȚĂ și GESTIONARE A MANUALELOR ȘCOLARE
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Membri:
1. Prof. STĂNESCU ROXANA
2. APÂRCIOAIE DORINA- laborant
b) COMISIA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL A BIBLIOTECII
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Membri:
1. Prof. STĂNESCU ROXANA
2. Prof. ALEXANDRU ȘTEFAN
3. APÂRCIOAIE DORINA -laborant
c) COMISIA DE SELECȚIONARE ANUALĂ A DOCUMENTELOR CREATE CE URMEAZĂ A
FI ELIMINATE SAU ARHIVATE
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Membri:
1. GRIGORE TEODORA- Șef departament contabilitate
2. GHEORGHE FLORENTINA – Șef departament secretariat
d) COMISIA DE RECEPȚIE ȘI INVENTARIERE A BUNURILOR NOU ACHIZIȚIONATE
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Membri:
1. GRIGORE TEODORA- Sef departament contabilitate
2. PANAITESCU CĂTĂLIN – administrator de patrimoniu
3. APÂRCIOAIE DORINA- laborant
e) COMISIA PARITARĂ
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director
Membri:
1. Prof. DUȚĂ DANIELA- membru CA
2. Prof. ENE MIRELA
3. Prof. IONESCU SILVIA
4. Prof. MIHALCEA DANIELA- membru CA
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5. Prof. CIOBANU ROXANA - membru CA
6. Prof. SCARLAT ELENA
7. GRIGORE TEODORA - lider de sindicat
f) COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ PREALABILĂ PENTRU PERSONALUL
DIDACTIC și NEDIDACTIC
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA- director adjunct
Responsabil: Prof. ANA ICHIM
Membri:
1. Prof. NIȚĂ CRISTI CONSTANTIN
2. Prof. DUMITRU LILIANA
3. GRIGORE TEODORA - lider de sindicat
g) COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A PATRIMONIULUI;
Responsabil: PANAITESCU CĂTĂLIN – administrator de patrimoniu
Membri:
1. Prof. ICHIM ANA
2. GRIGORE TEODORA – Sef departament contabilitate
3. APÂRCIOAIE DORINA- laborant
h) COMISIA DE CASARE A MIJLOACELOR FIXE și A OBIECTELOR DE INVENTARE
Responsabil: PANAITESCU CĂTĂLIN – administrator de patrimoniu
Membri:
1. Prof. SCARLAT ELENA
2. GRIGORE TEODORA – Sef departament contabilitate
3. APÂRCIOAIE DORINA- laborant
i) COMISIA PENTRU ACORDAREA CALIFICATIVELOR
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. SCARLAT ELENA
Membri:
1. Prof. DUMITRU LILIANA
2. Prof. IONESCU SILVIA
3. Prof. ENE MIRELA
4. Prof. ICHIM ANA
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j) COMISIA PENTRU EVENIMENTE DEOSEBITE
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: PANAITESCU CĂTĂLIN – administrator de patrimoniu
Membri:
1. VIOLA IOSIF
2. OPREA VANDICI FLORIN MARIAN
3. DUȚĂ DANIELA
4. APÂRCIOAIE DORINA- laborant
5. SOARE GABRIEL -fochist
6. LUCIAN CĂLDARE – electrician
k) COMISIA PENTRU AUTORIZARE ȘI ACREDITARE
Președinte: Prof. MACHIDON GABRIELA - director
Responsabil: Prof. CIOBANU ROXANA
Membri:
1. Prof. ENE MIRELA
2. Prof. SCARLAT ELENA
3. Prof. DOGARU PETRUȚA
4. Prof. DIACONU RODICA
5. Prof. NIȚĂ CRISTI CONSTANTIN
6. Prof. DUMITRU LILIANA
7. Prof. DUȚĂ DANIELA
8. Prof. ICHIM ANA
l) COMISIA DE IGIENIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI MODERNIZARE A ȘCOLII
1.

PANAITESCU CĂTĂLIN -administrator patrimoniu

2.

CĂLDARE MARIAN – electrician

3.

APÂRCIOANE DORINA- laborant

4.

DURANCEA MIHAELA – îngrijitor

5.

BĂDULESCU VASILICA – îngrijitor
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2.3.5. PARTENERI
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” are mai multe instituții de
învățământ partenere din afara granițelor țării cu care colaborează
permanent pentru diferite activități profesionale, sportive sau
culturale:
angrenarea şcolii în parteneriate cu şcoli din Comunitatea Europeană
şi din afara acesteia (Republica Moldova) prin proiectele ”SALONUL
LITERAR ARTISTIC ARTĂ PRIN EDUCAȚIE”, ”ÎNDEMÂNARE, CUNOAȘTERE, EDUCAȚIE”,
”EXPLORATORII UNIVERSULUI”;
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” colaborează cu agenți economici din București și chiar cu
agenți economici din județele apropiate:
 Pentru desfășurarea stagiilor de pregătire practică pentru elevii din învățământul profesional și
postliceal;
 Susținerea financiară a unor activități extracurriculare ;
 Derularea unor programe, proiecte europene;
 Inserția socio profesională – în fiecare an școlar reprezentanții agenților economici participă la
desfășurarea probei practice a examenului de absolvire și a examenului pentru obținerea
certificatelor de competențe profesionale;
 Realizarea CDL –urilor pentru clasele profesionale și cele liceale tehnice;
 Pentru promovarea imaginii liceului și captarea atenției elevilor de la școlile generale pentru a
continua studiile la liceul nostru.

2.3.5.1.PARTENERI LOCALI:
Administraţia locală din București și a Sectorului 2: Pentru buna desfăşurare a strategiilor
locale, ale celor economice şi de dezvoltare este absolut necesară o colaborare permanentă cu
administraţia locală. Prin acest parteneriat se poate asigura bugetul şcolii, aprobarea organigramei
personalului şi structura şcolii, investiţiile, aprobarea proiectelor administraţiilor locale în vederea
sprijinirii activităţilor culturale şi sportive, proiecte comune EU pentru dezvoltarea şi construirea
unor baze sportive noi.
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Agenția Judeţeană de Forță de muncă: ofertele de locuri de muncă pentru absolvenţii noştri,
organizarea zilelor – porţilor deschise, burse de muncă, instruirea adulţilor.
Poliţia locală: pentru protejarea elevilor noştri, prevenirea infracţiunilor şi accidentelor rutiere.
Poliția municipală/ Secția 6 a sectorului 2: Reducerea numărului de fapte antisociale.
Direcţia Sanitară: respectarea legilor în vigoare, prevenirea îmbolnăvirilor, a bolilor infecţioase
pentru funcţionarea în siguranţă a instituţiei.
Biblioteca Municipală: participări la activitățile bibliotecii și accesul elevilor la volumele
bibliotecii.
Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” - București: dezvoltarea cunoștințelor elevilor, prin
participarea la expoziții.
Școala Gimnazială ”Nicolae Grigorescu”, Școala Gimnazială ”Herăstrău”, Școala
Gimnazială nr 7 – Sector 1;
Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Școala Gimnazială nr. 25, Școala Gimnazială nr. 40, și
Școala Gimnazială nr 60, Școala Gimnazială nr 71, Școala Gimnazială nr 77 - Sector 2;
Școala Gimnazială nr 96, Școala Gimnazială ”Mărțișor”, Școala Gimnazială nr 113, Școala
Gimnazială nr 133 – Sector 4;
Școala Gimnazială Grigore Tocilescu – Sector 5;
Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală;
Hotelul Crystal Palace;
Școala de Arte nr. 2, Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau", Liceul Teoretic ”Ady Endre” –
Sector 2;
2.3.5.2.PARTENERI EXTERNI
Școala Gimnazială Nr 1 Voluntari, Jud. Ilfov;
Școala Gimnazială Nr 1 Tunari, Jud. Ilfov;
Școala Gimnazială Nr 1 Afumați, Jud. Ilfov;
Școala Gimnazială nr 3 Pipera, Jud. Ilfov;
Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefănești, Jud. Ilfov;
Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga” – Ploiești, Jud. Prahova;
Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu” – Ploiești, Jud. Prahova;
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Școala Gimnazială ”Radu Stanian”, Ploiești, Jud. Prahova;
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” – Ploiești, Jud. Prahova;
Școala Gimnaziala Uriu, Structura Cristeștii-Ciceului, Jud. Bistrița Năsăud;
Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”, loc. Căianul Mic, jud. Bistrița Năsăud;
Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” – Iași, Jud. Iași;
Școala Gimnazială - Pufești, Judeţul Vrancea;
Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Cluj Napoca, jud. Cluj;
Colegiul Național De Coregrafie – Chișinău, Republica Moldova;
Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” – Chișinău, Republica Moldova;
Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” – Chișinău, Republica Moldova;
Liceul Republican De Muzică ”Ciprian Porumbescu” – Chișinău, Republica Moldova;
Liceul Teoretic ”Ginta Latină„ – Chișinău, Republica Moldova;
Școala „Gimnaziul Dușmani” din Satul Dușmani, Raionul Glodeni, Republica Moldova;
”IP Gimnaziul Dimitrie Cantemir” – Orașul Glodeni, Republica Moldova;
” Centru de Creație a copiilor Or. Drochia” - Republica Moldova
2.4. PROIECTE INIȚIATE LA NIVEL DE ȘCOALĂ
2.4.1. PROIECTUL ”ÎNDEMÂNARE, CUNOAȘTERE, EDUCAȚIE”
A.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

B.l. Titlul proiectului: CUNOAȘTERE, ÎNDEMÂNARE, EDUCAȚIE
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: CONCURS
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: DOMENIUL INTERDISCIPLINAR
B.4. Ediția nr. I
B.5. Număr participanți la proiect:300
B.6. Proiectul este cu:
Participare directă
Participare indirectă
Participare online
REZUMATUL PROIECTULUI
a. Număr de elevi și număr de cadre didactice implicate: 100 de elevi, 50 cadre didactice
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b) Beneficiarii direcți și indirecți: elevi, cadre didactice, părinți, angajatori, ISMB, IS2,
Primăria Sectorului 2 etc.
c)

Descrierea activității principale:

Activitatea principală este concurs/simpozionul ”Brâncuși – poetul glasului lemnului etern”, prin
organizarea căruia ne propunem să realizăm cadrul care să permită exprimarea opiniilor participanților, a
experiențelor proprii, a modelelor de bună practică, astfel încât perfecționarea participanților să contribuie
la asigurarea unei educații de calitate. Prin realizarea unui schimb de experiență între participanți se va
îmbunătăți calitatea educației oferite de școală.
d.

Impactul educativ estimat asupra grupului țintă.
Prin aceste activități va fi stimulat interesul elevilor prin informarea lor asupra unor domenii de

cunoaștere, contribuind astfel la formarea unei tinere generații în spiritul valorilor naționale și
internaționale.
B.

PREZENTAREA PROIECTULUI

B.l.

Argument justificare, context (analiză de nevoi) ;
Prin intermediul proiectului se urmăreşte dezvoltarea creativității elevilor și a cadrelor didactice,

formarea de caractere, capacităţi, deprinderi și aptitudini privind dezvoltarea personalităţii Omului.
Factorul cel mai important care este promovat prin acest proiect este cunoașterea și realizarea unei gândiri
integrative a ființei umane. O educație dirijată într-un mod sănătos în școală, în familie, în grupuri,
realizează o consonanță cu legile Universului, a căror înțelegere dă consistenţă fiinţei şi societăţii umane.
Proiectul își propune să promoveze creațiile / manifestările artistice și științifice originale ale
autorilor – elevi și cadre didactice - în mod special din Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”București, dar și din unitățile de învățământ partenere: Școala de Arte Nr. 2, București, Sector 2, Colegiul
Tehnic "Edmond Nicolau", București, Sector 2, Liceul Teoretic ”Ady Endre”, București, Sector 2, Liceul
Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu ”- Ploiești, jud. Prahova, Colegiul Economic
”Virgil Madgearu” – Ploiești, jud. Prahova, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Cluj Napoca, jud. Cluj,
Școala Gimnazială Pufești, loc. Pufești, jud. Vrancea, Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Iași, jud.
Iași, Școala Gimnazială Uriu, loc. Structura Cristeștii – Ciceului, jud. Bistrița Năsăud, Liceul Tehnologic
„Ion Căian Românul”, loc. Căianul Mic, jud. Bistrița Năsăud, Școala gimnazială nr. 1 Tunari, Jud. Ilfov.
Proiectul creează o identificare, o mobilizare și o valorificare a resurselor necesare formării
calității umane - la nivel individual și de grup - prin activități de educație ce presupun însușirea valorilor
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românești, dezvoltare personală, muzică și creativitate. În acest sens, sunt organizate simpozioane,
concursuri, ateliere de creație, spectacole, activități de dezvoltare personală etc.
Activitățile proiectului sunt adaptate specificului copilului, adolescentului și adultului, iar prin
intermediul lor se urmărește implicarea tuturor factorilor răspunzători de șlefuirea caracterelor și formarea
unor oameni de valoare.
Acest proiect se desfășoară - inițial - pe o perioadă de 7 luni, după care se va prelungi, dorindu-se a
fi unul de lungă durată și exemplu de bune practici cu alte școli care doresc să ni se alăture. Pomovarea
școlii prin mediatizarea activităților din proiect, schimbul de experienţă la nivelul unităților de învățământ,
părinții disponibili în acordarea sprijinului la activitățile propuse, precum și disponibilitatea
reprezentanților comunității locale în susținerea organizării și desfășurării activităților sunt oportunitățile
pe care ne bazăm.
B.2. Scopul proiectului:
 Promovarea educației prin creativitate, cunoaștere și dăruire, parte integrantă a unei formări
umane de calitate.
B.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
O1: Prezentarea temei proiectului în 30 de unități școlare, într-un interval de 6 luni şi trezirea
interesului pentru desfăşurarea activităţilor;
O2: Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor, prin realizarea unor
lucrări literar artistice originale;
O3: Dezvoltarea competențelor științifice prin realizarea unui cadrul stimulativ de întrecere a
elevilor cu performanțe în matematică și selectarea lor în vederea pregătirii pentru

concursul de

bacalaureat specific profilului tehnic;
O4: Dezvoltarea calităților personale și consolidarea relației școală – părinți - comunitate;
O5: Încurajarea exprimării creativității elevilor pasionați de design interior, indiferent de calificarea
pe care o urmează;
O6: Dezvoltarea sensibilității artistice și a capacității de receptare a frumosului, prin valorificarea –
în cadrul activităților extracurriculare – a diferitelor forme de artă;
O7: Diseminarea rezultatelor proiectului în cele de 30 de unități școlare participante, pentru
creşterea prestigiului instituţiilor implicate şi dezvoltarea relaţiilor comunitare.
B.4. Descrierea grupului țintă căruia i se adresează proiectul:
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Grupul-țintă căruia i se adresează proiectul îl reprezintă elevii, cadrele didactice, părinții și
comunitatea
B.5. Beneficiarii direcți și indirecți: elevi, cadre didactice, părinți, angajatori, I.S.M.B., IS2, D.G.A.P.I.,
Sector 2, Primăria Sectorului 2, Editura ”Amurg sentimental”, Asociația ”Centrul de învățământ, Arta de a
făuri Omul”
B.6. Durata proiectului : ianuarie 2023 – iulie 2023
B.7. Descrierea activităților:
Activitatea nr. 1: Prezentarea și promovarea Proiectului educațional ”Cunoaștere, îndemânare,
educație”
a. Titlul activității: Diseminarea informațiilor Proiectului educațional ”Cunoaștere, îndemânare,
educație”
b. Data/perioada de desfășurare: ianuarie 2023
c. Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” – București și în unitățile partenere și
participante care se înscriu în proiect
d. Participanți: cadre didactice, elevi, părinți.
e. Descrierea pe scurt a activității:
La întâlnirea echipei de proiect se vor disemina informațiile legate de proiect către unitățile partenere,
cu obiectivul de a avea alături minim 30 de școli participante în proiect, în decursul a 7 luni de
desfășurare. Se vor stabili responsabilitățile privind organizarea și desfășurarea activităților, planul de
mediatizare, modalitățile de comunicare în unitățile școlare implicate și se vor anunța termenele
activităților pentru desfășurarea activităților proiectului.
Activitatea nr. 2:

Organizarea Concursului – Simpozion cu titlul ”Constantin Brâncuși, poetul

glasului lemnului etern”
a. Titlul activității: Simpozionul ”Constantin Brâncuși, poetul glasului lemnului etern”
b. Data/perioada de desfășurare: februarie 2023
c. Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” - București
d. Participanți: cadre didactice, elevi.
e. Descrierea pe scurt a activității:
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Concursul – Simpozion are ca scop promovarea celor mai bune creații literar artistice ale elevilor din
unitățile școlare partenere și participante. În acest sens, participanții vor realiza lucrări de literatură, de artă
plastică și videoclipuri cu înregistrări muzicale, asumându-și responsabilitatea pentru originalitatea
lucrărilor ce vor fi trimise pe adresa de e-mail constantinbrancusi19@gmail.com.
A doua secțiune cuprinde un program cultural artistic cu participanți elevi, cadre didactice, invitați de
seamă.
Activitatea nr. 3: Organizarea Concursului de matematică ”Dan Barbilian”
a. Titlul activității: Concursul de matematică ”Dan Barbilian”
b. Data/perioada de desfășurare: martie 2023
c. Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” – București, Unitățile școlare partenere și
participante
d. Participanți: cadre didactice, elevi, părinți, invitați (I.S.M.B., IS2).
e. Descrierea pe scurt a activității:
Competiția este dedicată elevilor din clasele IX-XII - filiera tehnologică, oferindu-le posibilitatea de ași verifica cunoștințele și de a intra în competiție cu elevi de la același profil sau specializare.
Proba de concurs se va susține sâmbătă, 11 martie 2023, în intervalul 9-12, iar evaluarea lucrărilor va
avea loc în aceeași zi, între orele 13 și 18, la toate unitățile școlare partenere și participante. La finalizarea
procesului de evaluare, comitetul de organizare va stabili premiile și mențiunile, în baza regulamentului
competiției.
Se vor susține în intervalul 9 – 12 referate științifice de către cadre didactice de specialitate.
Înscrierea participanților se va face până la data de 5 martie 2023
Activitatea nr. 4: Înființarea unei minibiblioteci în aer liber
a. Titlul activității: ”Lectura este hrana minții și mama inteligenței ”
b. Data/perioada de desfășurare: aprilie 2023
c. Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”/ Parcul de agrement ”Tei” – București/
Parcurile din localitățile unităților școlare partenere.
d. Participanți: cadre didactice, elevi, părinți, invitați (Primăria Sectorului 2 și alte Primării din
localitățile unităților școlare participante, D.G.A.P.I. – Sector 2,

I.S.M.B., IS2), Editura ”Amurg

sentimental”, Asociația ”Centrul de Învățământ, Arta de a Făuri Omul”, .
e. Descrierea pe scurt a activității:
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Această activitate își propune înființarea, în parcul de agrement ”Tei” sau a altor parcuri, a unei minibiblioteci în aer liber. O parte din elevii implicați în proiect, alături de cadrele didactice îndrumătoare, vor
construi, în cadrul atelierului școlii, câteva mini-biblioteci sub formă de căsuțe, care vor fi instalate în
parc, în apropierea zonelor de joacă pentru copii sau lângă băncile de pe lângă aleile principale. Cadrele
didactice, părinții, elevii, Editura ”Amurg sentimental” și Asociația ”Centrul de Învățământ, Arta de a
Făuri Omul” vor dona cărți pentru aceste mini-biblioteci, de care să se bucure toți iubitorii de lectură în
aer liber. Cărțile vor putea fi citite pe loc sau vor putea fi împrumutate acasă, condiția fiind ca ele să fie
aduse înapoi sau să fie înlocuite cu alte cărți. Astfel, este încurajată lectura și este promovată o atitudine
responsabilă față de bunurile folosite în comun.
Activitatea nr. 5: Organizarea concursului ”Casa mea este cea mai frumoasă!”
a. Titlul activității: Casa mea este cea mai frumoasă! – concurs de proiecte de design și amenajări
interioare
b. Data/perioada de desfășurare: mai 2023
c. Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” - București
d. Participanți: cadre didactice, elevi, părinți, invitați (I.S.M.B., IS2).
e. Descrierea pe scurt a activității:
Concursul este dedicat elevilor pasionați de design interior, fiind în directă legătură cu una dintre
specializările liceului nostru – tehnician design mobilă și amenajări interioare. Cei cărora le place să se
joace cu formele, culorile și texturile se pot înscrie la acest concurs, participând cu desene, fotografii,
PPT-uri, machete etc. care să ilustreze o amenajare realizată de ei, alături de descrierea proiectului în
câteva cuvinte. Proiectul poate fi o locuință în ansamblu, o cameră, un balcon, un spațiu de relaxare etc.
Lucrările vor fi evaluate de către o echipă de 2 profesori de specialitate, printr-o fișă de evaluare care
conține criteriile ce trebuie îndeplinite, precum: coerența articolelor utilizate/ combinațiile dintre articolele
selectate; simularea / modul de utilizare și integrare a obiectelor în prezentare; prezentarea conceptului,
sursele de inspirație folosite, creativitatea; respectarea regulilor. Ierarhizarea lucrărilor va fi în funcție de
punctajul obținut și se vor acorda 3 (trei) Premii (I, II, III) de către cadrele didactice specialiste de și o
mențiune specială, creația cu cele mai multe Like-uri primite pe canalele social Facebook a școlii.
Activitatea nr. 6: Activitate cultural-educativă: ”Bucuria zâmbetului de copil”
a. Titlul activității: ”Bucuria zâmbetului de copil”
b. Data/perioada de desfășurare: iunie 2023
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c. Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” - București
d. Participanți: cadre didactice, elevi, părinți, invitați (I.S.M.B., IS2).
e. Descrierea pe scurt a activității: Activitatea este dedicată Zilei Copilului și constă în: susținerea unui
program literar artistic; expoziție de picturi / desene; concurs de desene pe asfalt.
Activitatea nr. 7: Diseminarea rezultatelor proiectului ”Cunoaștere, Îndemânare, Educație”
a. Titlul activității: ”Proiectul, la final...”
b. Data/perioada de desfășurare: iulie 2023
c. Locul desfășurării: Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” - București
d. Participanți: cadre didactice, elevi, părinți, invitați (I.S.M.B., IS2).
e. Descrierea pe scurt a activității:
Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unor întâlniri cu elevi, cadre didactice, părinți și invitați
și diseminarea informațiilor tuturor școlilor partenere; lansarea expoziției de fotografii cu imagini din
activitățile proiectului în cadrul unităților școlare.
B.8. Diagrama Gantt a activităților
B.9. Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv impactul
proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității
▪

creșterea interesului elevilor privind participarea la activitățile extrașcolare și extracurriculare;

▪

implicarea activă a părinților în procesul educațional;

▪

realizarea de materiale informative privind proiectul inițiat și activitățile incluse;

▪

expoziție de fotografii cu imagini din activități și materiale realizate în cadrul proiectului

B.10. Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului
În vederea realizării proiectului, toți cei implicați vor avea sarcini de lucru concrete, care îi vor
ajuta la organizarea și derularea activităților în bune condiții.
Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului se vor concretiza în:
▪ urmărirea periodică a activităților derulate;
▪ urmărirea respectării termenelor pentru fiecare etapă a proiectului;
▪ urmărirea disfuncționalităților în derularea proiectului;
▪ observarea impactului asupra elevilor implicați în aceste activități;
▪ analiza periodică a activităților desfășurate și a rezultatelor obținute în cadrul proiectului, prin
întâlniri de lucru și materiale de sinteză;
▪ realizarea de mape / portofolii de documente ce conțin materialele culese (fotografii, prezentări
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PPT, înregistrări video etc), tabele de participare și procese-verbale de la activități, regulamente
de concurs, materiale realizate.
B.ll. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului:
▪ continuarea activităților în anul școlar următor prin realizarea ediției a II-a;
▪ aplicarea la un nivel superior, pentru includerea proiectului în CAEN, pentru anul școlar viitor,
astfel încât activitățile acestuia să se regăsească la nivel național;
▪ sensibilizarea autorităților locale și atragerea acestora în activități, precum și a părinților dispuși să
sprijine acest proiect și în continuare;
▪ diseminarea rezultatelor proiectului inițial și diversificarea activităților pe viitor;
▪ realizarea schimbului de bune practici la nivel interjudețean / regional.
B.12. Activități de promovare/mediatizare și de diseminare pe care intenționați să le realizați în timpul
implementării proiectului:
▪

organizarea unei întâlniri de promovare a proiectului;

▪

mediatizarea activităților pe site-ul unității școlare, pe pagina de facebook a liceului, precum și în
revista „Chef de știință”;

▪

promovarea / diseminarea în cadrul consiliilor profesorale, lectoratelor cu părinții, Consiliului
elevilor, orelor de dirigenție;

▪

promovarea proiectului în cadrul școlilor din județele implicate și nu numai;

B.13. Parteneri implicați în proiect descrierea parteneriatului
Inspectoratul Şcolar al Municipiului București – avizează proiectul, postează pe site informaţiile
referitoare la acesta și semnează diplomele de premiere la activitățile competiționale;
Inspector școlar general prof. Vlad Florinel Drinceanu semnează diplome pentru concurs;
Inspector educație permanentă prof. Virginia Ana Maria Ștefan semnează diplomele de participare
și avizează proiectul educațional;
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, reprezentat prin director Bogdan
Alexandru Gârbu;
Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, Sector 2, dir. prof. Gabriela Machidon, Tel: 0770105870, e-mail
constantinbrancusi19@gmail.com, Organizatorul Proiectului, diseminează informațiile fiecărui tip de activitate către
toate unitățile partenere și participante pentru toate tipurile de activități;
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Școala de Arte Nr. 2, București, Sector 2, prof. Galev Iosua, tel: 0741082949, adresă de e-mail
iosua.galev@gmail.com, – derularea unor activități similare la nivelul unității școlare, participarea la
Concursul – Simpozion, cu profesori evaluatori și transmiterea materialelor privind activitățile
desfășurate;
Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau", București, Sector 2, dir. prof. Melania Vâlsan, tel:
0730098129, e-mail: edmond_nicolau2005@yahoo.com - participarea la Concursul de matematică ”Dan
Barbilian”, derularea unor activități similare la nivelul unității școlare,

participarea la concursul-

simpozion al proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile desfășurate;
Liceul Teoretic ”Ady Endre”, București, Sector 3, dir. prof. Olga Trif, Tel: 0740139101, e-mail:
olga.trif@gmail.com,- derularea unor activități similare la nivelul unității școlare,

participarea la

Concursul – Simpozion, cu profesori și transmiterea materialelor privind activitățile desfășurate;
Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii ”Victor Slăvescu”- Ploiești, jud. Prahova, prof.
Gabriela Machidon, tel. 0770105870, e-mail alefgabriela37@gmail.com – participarea la Concursul de
matematică ”Dan Barbilian”, derularea unor activități similare la nivelul unității școlare, participarea la
concursul-simpozion al proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile desfășurate;
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ploiești, jud. Prahova, Prof. Dragomir Iulia, tel.
0729224262, e-mail lumina_lina2003@yahoo.com – derularea unor activități similare la nivelul unității
școlare,

participarea la simpozionul proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile

desfășurate;

Școala gimnazială nr. 1 Tunari, Jud. Ilfov, Dir. Prof. Coca Codreanu, tel: 0720051564, e-mail:
coca.codreanu@yahoo.com – derularea unor activități similare la nivelul unității școlare, participarea la
simpozionul proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile desfășurate;
Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” , Cluj Napoca, Jud. Cluj, prof. Sorin – Ionel Brăileanu, tel:
0748545805, e-mail: braileanu.sorin@yahoo.com – derularea unor activități similare la nivelul unității

școlare, participarea la simpozionul proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile
desfășurate;
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Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Iași, jud. Iași, prof. Ana Daniela Bahrin, tel:0726158299 ,
e-mail: anadaniela1970@yahoo.ca– derularea unor activități similare la nivelul unității școlare,
participarea la simpozionul proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile desfășurate;
Școala Gimnazială Uriu, Structura Cristeștii – Ciceului, jud. Bistrița Năsăud, prof. Nadia Urian, tel
0747145772, e-mail: diuta11@yahoo.com – derularea unor activități similare la nivelul unității școlare,
participarea la simpozionul proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile desfășurate;
Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul”, Căianul Mic, jud. Bistrița Năsăud, prof. Mihaela
Retegan, Tel: 0766520729, e-mail: mihaelaretegan@yahoo.com - participarea la Concursul de matematică
”Dan Barbilian”, derularea unor activități similare la nivelul unității școlare, participarea la concursulsimpozion al proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile desfășurate;
Școala Gimnazială Pufești, jud. Vrancea, prof. Bîșceanu Alina Gabriela, tel. 0754876600; e-mail
bisceanu.alina82@gmail.com – derularea unor activități similare la nivelul unității școlare, participarea la
simpozionul proiectului și transmiterea materialelor privind activitățile desfășurate;
Inspector școlar general,
Vlad Florinel DRINCEANU
Inspector educație permanentă,
Virginia Ana ȘTEFAN
Coordonator/i (nume și semnătură)
Dir. Prof. Gabriela MACHIDON
Prof. Daniela DUȚĂ, coordinator proiecte

2.4.2. PROIECTUL SALONUL LITERAR ARTISTIC ”ARTĂ PRIN EDUCAȚIE”
ARGUMENT
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„Educaţia este arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru
virtute ale acelora care dispun de ele.” - Platon
Prin intermediul proiectului se urmăreşte dezvoltarea creativității elevilor și cadrelor didactice,
formarea de caractere, capacităţi, deprinderi și aptitudini privind dezvoltarea personalităţii Omului.
Factorul cel mai important care este promovat prin acest proiect este cunoașterea și realizarea unei gândiri
integrative a ființei umane. O educație dirijată într-un mod sănătos în școală, familie, în grupuri, realizează
o consonanță cu legile Universului. Înţelegerea legilor Universului dă consistenţă fiinţei şi societăţii
umane.
Salonul Literar Artistic își propune să promoveze creații originale artistice ale autorilor tineri,
vârstnici, indiferent de apartenență politică, sex, religie, în mod special din școli din municipiu București,
apoi și din alte localități din țară, cu participarea personalităților culturale din țară și străinătate. Cele mai
reprezentative lucrări vor fi publicate în Revista ”Lumini stelare”, a Editurii ”Amurg Sentimental”,
patronată de scriitorul Ion Machidon, la 28 de ani de la înființare și în Antologia ”SURÂSUL DIN VIS” la
editura mai sus menționată.
Proiectul creează o identificare, mobilizare, informatizare și valorificare a resurselor necesare
formării calității umane la nivel individual și de grup, prin activități de educație prin cunoașterea valorilor
românești, dezvoltare personală, sănătate, sport, muzică, creativitate. Dezvoltăm ateliere de creație,
spectacole, lansări de carte, conferințe și seminarii, dezvoltare personală.
Educaţia cu Iubire Creează procesul de înălţare a omului. Ea stimulează idealul fiinţei din spaţiul
dualităţii bine-rău. Aceasta înseamnă doar un pas mai sus în frecvenţele de existenţă.
Acest proiect inițial se desfășoară pe o perioadă de 9 luni, după care se va prelungi dorindu-se a fi
unul de lungă durată și exemplu de bune practici cu alte școli care doresc să ni se alăture. Pomovarea
școlii prin mediatizarea activităților din proiect, schimbul de experienţă la nivelul unităților de învățământ,
părinți disponibili în acordarea sprijinului la activitățile propuse, cât și disponibilitatea
reprezentanților comunității locale în susținerea organizării și desfășurării activităților, sunt oportunitățile
pe care ne bazăm.
Proiectul se încadrează în tipurile de educație: informală, formală și non-formală, intelectuală,
morală , estetică, sportivă și artistică.
Parteneriatul încheiat în cadrul Proiectului educațional SALONUL LITERAR ,,ARTĂ PRIN
EDUCAȚIE” este parteneriat internațional.
PARTENERI ÎN PROIECT:
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1. LICEUL TEORETIC ”GINTA LATINĂ”, reprezentată prin director Nina Juc și prof. Vlad
Badrajan;
2. LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, reprezentat de director prof. Machidon
Gabriela;
3. EDITURA ”AMURG SENTIMENTAL”, reprezentată prin președinte, scriitor Ion Machidon;
4. ASOCIAȚIA ”CENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ARTA DE A FĂURI OMUL”, Ploieşti,
reprezentată prin președinte Machidon Gabriela.
Coordonatorii parteneri în cadrul proiectului:
• Director Nina Juc și prof. Vlad Badrajan, a Liceului Teoretic ”Ginta Latină” - Chișinău;
• Dir. Gabriela Machidon și prof. coordonator proiecte Daniela Duță, din Liceul Tehnologic
”Constantin Brâncuși” – București;
• Director, scriitor Ion Machidon și dir adj prof Iulian Machidon , al Editurii ”Amurg Sentimental”;
• Gabriela Machidon, președinte a asociației ”Centru de învățământ, Arta de a făuri Omul” – Ploiești;
GRUP ŢINTĂ: Elevii, cadrele didactice, părinții și alte persoane.
SCOP : Promovarea creativității elevilor manifestată prin literatură, muzică, teatru, pictură, desen, sport,
hand made a elevilor și a cadrelor didactice, formarea de caractere, capacităţi, deprinderi și aptitudini
privind dezvoltarea personalităţii Omului.
LEGITIMITATE: Răspunde nevoilor de afirmare a elevilor, de exprimare asertivă a propriei
personalităti, de a-și îmbunătăți potențialul adaptativ la o lume în permanentă schimbare, printr-o
raportare creativă, originală la contextul școlar, social în care trăiesc;
OBIECTIVE:
•

Realizarea schimbului de experiență între elevi, cadre didactice, literari și alte persoane;

•

Consolidarea relaţiei: şcoală – părinţi - comunitate;

•

Armonizarea relației: copil, adolescent, adult;

•

Promovarea cunoașterii tradițiilor culturale, dezvoltarea multiculturalismului și a dialogului

social între România și Basarabia;

•

Editarea, publicarea, tipărirea şi difuzarea de cărti, documentaţii, publicatii, buletine

informative în cadrul Editurii ”Amurg Sentimental”, cu ocazia a 25 de ani de la înființare,
reprezentată de scriitorul Ion Machidon;
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•

Organizarea de lansări de carte, spectacole, mese rotunde, și alte manifestări în domeniul

educațional, de sănătate, sport, de spiritualitate, cultură, știință și tehnică;
•

Eficientizarea procesului instructiv-educativ, ţinându-se cont de potenţialul educativ-

formativ al activităţilor extraşcolare şi necesitatea consolidării relaţiei dintre educaţia şcolară şi
cea extraşcolară;
•

Creşterea prestigiului instituţiilor implicate în parteneriat şi dezvoltarea relaţiilor

comunitare;
ACTIVITĂŢI PROPUSE:
• ”BOB DE STRUGURE ÎN CĂMAȘĂ DE BRUMĂ ALBASTRĂ” – 9 octombrie 2022
• ”MUZICĂ ȘI POEZIE ÎN TRADIȚII ROMÂNEȘTI” – 20 noiembrie 2022
• ”COLINDE...COLINDEDIN INIMA ROMÂNILOR – 18 decembrie 2022
• ”MOMENTE EMINESCIENE LA CEAS DE TAINĂ”- 15 ianuarie 2023
• ”CU PAȘI DE NEA SPRE DOCHIA LEGENDARĂ” – 26 februarie 2023
• ”BUCHET DE FLORI CU MIROS DE PRIMĂVARĂ” – 12 martie 2023
• ”IUBIRE DE DUMNEZEU, IUBIRE DE SEMENI” – 9 aprilie 2023
• ”PARFUM DE LILIAC ÎN FEREASTRĂ DE LUMINĂ” – 21 mai 2023
• ” UNIVERS DE CULOARE ÎN SURÂS DE COPIL”- 25 iunie 2023
RESURSE
•

UMANE: elevi, cadre didactice, scriitori, artiști, pictori, sportivi, copii, tineri, vârstnici etc.

•

INSTITUŢIONALE: LICEUL TEORETIC ”GINTA LATINĂ„ - CHIȘINĂU, LICEUL
TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” - București, Editura ”AMURG SENTIMENTAL”
– București, Asociația ”CENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARTA DE A FĂURI OMUL” - Ploiești

•

MATERIALE :
-

SPAŢIU: Sala ”Marea Unire” de la Biblioteca Județeană Prahova, sala L.T.A.S. ”VICTOR
SLĂVESCU” Ploiești și online

2.4.3. PROIECTUL ”EXPLORATORII UNIVERSULUI”
ARGUMENT
Cercul științific ”Exploratorii Universului” își propune să promoveze idei originale de inventică și
inovație ale autorilor tineri, vârstnici, indiferent de apartenență politică, sex, religie, din București și alte
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localități din țară, cu participarea personalităților culturale și științifice din țară și străinătate. Cele mai
reprezentative lucrări vor fi publicate în Revista ”Lumini stelare”, a Editurii ”Amurg Sentimental”.
Activitățile proiectului sunt adaptate specificului copilului, adoleșcentului și adultului. Prin
intermediul lor se dorește implicarea tuturor factorilor răspunzători de șlefuirea caracterelor și formarea
unor oameni de valoare.
Acest proiect inițial se desfășoară pe o perioadă de 9 luni, după care se va prelungi dorindu-se a fi
unul de lungă durată și exemplu de bune practici cu alte școli care doresc să ni se alăture.
Parteneriatul încheiat în cadrul Proiectului educațional ,,EXPLORATORII UNIVERSULUI”
este parteneriat internațional.
PARTENERI ÎN PROIECT:
1. HOTEL CRYSTAL PALACE, reprezentată prin Dir. Florin Bădiță;
2. LICEUL TEHNOLOGIC

”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, reprezentat de director prof.

Machidon Gabriela;
3. ASOCIAȚIA ”CENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ARTA DE A FĂURI OMUL”, Ploieşti,
reprezentată prin președinte Machidon Gabriela.
COORDONATORII PARTENERI ÎN CADRUL PROIECTULUI:
• Dir. Florin Bădiță a HOTELULUI „CRYSTAL PALACE” - București;
• Dir. Gabriela Machidon și prof. coordonator proiecte Daniela Duță, din Liceul Tehnologic
”Constantin Brâncuși” – București;
• Gabriela Machidon, președinte a asociației ”Centru de învățământ, Arta de a făuri Omul” și dir.
Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Sector 2 București și Prof Veronica Pîrlea Conovali Chișinău ;
GRUP ŢINTĂ: Elevii, cadrele didactice, părinții și alte persoane.
SCOP : Dezvoltărea capacității de invenție și inovație, de informare, de decizie conștientă și
responsabilă, de soluționare în timp optim a problemelor existente a elevilor

LEGITIMITATE: Răspunde nevoilor de afirmare a elevilor, de exprimare asertivă a propriei
personalităti, de a-și îmbunătăți potențialul adaptativ la o lume în permanentă schimbare, printr-o
raportare creativă, originală la contextul școlar, social în care trăiesc;
OBIECTIVE:
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•

Dezvoltarea gândirii critice și a gândirii sistemice;

•

Exersarea gândirii în ceea ce privește înțelegerea și realizarea unor alegeri complexe;

•

Înțelegerea conexiunilor dintre sisteme;

•

Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea și crearea de informații în

diverse forme și medii;
•

Realizarea schimbului de experiență între elevi, cadre didactice, literari și alte persoane;

•

Stimularea și dezvoltarea la elevi a abilităţilor de cunoaştere/ intercunoaștere și relaţionare

pozitivă cu ceilalţi, fiind un colectiv în formare;
•

Valorificarea reperelor educative privind organizarea activităţilor extracurriculare şi

extraşcolare;
ACTIVITĂŢI PROPUSE:
• ”PLANETA VIE” – octombrie 2022
• ”O NOUĂ ERĂ EXTRATERESTRĂ” –noiembrie 2022
• ”CODUL LUI DUMNEZEU –decembrie 2022
• ”TIMPUL FRACTAL”- ianuarie 2023
• ”PODUL CE NE LEAGĂ TIMPUL, SPAȚIUL ȘI CREDINȚELE” –februarie 2023
• ”CĂLĂTORIA NOASTRĂ PRIN TIMP” – martie 2023
• ”MISTERUL MAYAȘ” – aprilie 2023
• ”CHEILE NOASTRE SPRE UNIVERS” – mai 2023
• ”CODUL CUPRINS ÎNTR-UN COD, CUPRINS ÎN ALT COD....”- iunie 2023
RESURSE
•

UMANE: elevi, cadre didactice, scriitori, artiști, pictori, sportivi, copii, tineri, vârstnici etc.

•

INSTITUŢIONALE: HOTELUL ”CRYSTAL PALACE” - București, LICEUL TEHNOLOGIC
”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” – București, Asociația ”CENTRUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARTA
DE A FĂURI OMUL” - Ploiești
-

MATERIALE SPAŢIU: Hotel ”Cristal Palace” și ONLINE
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2.5. ORGANIGRAMA LICEULUI TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
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2.6. ANALIZA SWOT

CURRICULUM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

➢ Perfecţionarea personalului didactic;

➢ Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii informaţionale

➢ Evaluarea unităţii şcolare prin inspecţii şcolare şi tematice;
➢ Rezultatele evaluării interne din ultimii 4 ani au fost foarte bune;
➢ Rezultate foarte bune obţinute la concursul pe meserii;

şi a metodelor active în demersul didactic;
➢ Suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce conduce la o distribuire
inegală a efortului elevilor;
➢ Slaba implicare a profesorilor în proiecte europene şi de finanţare;
➢ Lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor didactice;

➢ Pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular ➢ Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu CES
corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare sau cu ADHD.
curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de ➢ Pregatirea insuficienta a parintilor pentru a decide de fiecare data in
probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale);

parte oportunitatile și beneficiile unui nou optional;

➢ Programe CDL elaborate de cadrele didactice ale şcolii;

➢ Utilizarea preponderenta a metodelor traditionale in raport cu cele

➢ Accesul cadrelor didactice la internet;

moderne.

➢ Existența planurilor educationale remediale și de dezvoltare ;
➢ Pregătire suplimentară pentru Bacalaureat, olimpiade şi concursuri
şcolare;
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

➢ Cadrul legislativ permite flexibilizarea curriculumului;

➢Instabilitatea legislativă a curriculumului în sistemul de învăţământ;
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➢ Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare continuă, înscriere ➢Necorelarea curriculumului la nivel interdisciplinar, a manualelor şi a
auxiliarelor cu necesitatea formării competenţelor elevilor;

la grade didactice;

➢ Bune relaţii cu forurile ierarhice (M.E.N., I.S.M.B., IS2, Primăria ➢Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al educaţiei informale, care
promovează valori contrare celor ale şcolii;

Sectorului 2, Consiliul Local, Casa Corpului Didactic);

➢ Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri ➢Nivelul eterogen de pregătire al părinţilor, element ce îngreunează actul
pentru cadre didactice; acces larg la o varietate mare de mijloace de decizional al şcolii;
➢Insuficienta diversificare şi adecvare a CDL la cerinţele şi solicitările

invățământ;

➢ Informaţiile primite în şcoală sunt transmise prompt şi într-o manieră părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare
accesibilă tuturor celor interesaţi.

precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ. Există riscul

➢ Continuarea procesul de reformă în învăţământ, ceea ce asigură un suflu micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie.
inovator atât la nivelul sistemului, cât şi la nivelul

procesului de

învăţământ.
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RESURSE UMANE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

➢ Este realizat cu succes ca urmare a bunei colaborări între echipa ➢Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă ale
managerială, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral, membrii

elevilor şi cadrelor didactice;

Ariilor curriculare şi reprezentanţii tuturor celorlalte compartimente – ➢Există situaţii când resursele umane ale şcolii nu sunt optim valorificate.
secretariat, contabilitate, bibliotecă, administrativ şi de întreţinere.
➢ Păstrarea profilului de la înfiinţare – 1948 – până în prezent;

➢Lipsa unui bibliotecar și a informatizării bibliotecii.
➢Concentrarea pe rezultate, nu pe procese;

➢ Unicitatea profilului la nivelul municipiului Bucureşti;
➢ Calitatea bună a procesului de comunicare din şcoală;
➢ Calitate foarte bună a cadrelor didactice titulare cu grad mare de
fidelitate în unitatea şcolară;
➢Existența unui cabinet de consiliere psihologică
OPORTUNITĂȚI
➢ Relaţii de parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi, agenţi
economici)
➢ Descentralizarea şi autonomia instituţională;

AMENINȚĂRI
➢ Situaţia economică a întreprinderilor de profil din zonă, care ar putea
sprijini şcoala, este în declin.
➢ Datorită situaţiei economice precare a întreprinderilor, nu există o

➢ Receptivitatea părinţilor şi maniera pozitivă în care răspund solicitărilor ofertă clară pe piaţa forţei de muncă;
➢ Manualele la materiile de specialitate nu mai corespund, iar altele noi,
din partea şcolii.
în conformitate cu cerinţele noii reforme a învăţământului, nu s-au editat;
➢ Toţi profesorii implicaţi în procesul instructiv-educativ se formează ➢ Sistemul de testare/evaluare se schimbă nejustificat, neexistând o formă
permanent, în funcţie de specializări şi de problemele apărute în şcoală. concretă de evaluare verificată în timp.
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RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

➢ Dotarea cu mobilier şi mijloace de învăţământ, inclusiv laptop – uri/ ➢Localurile şcolii plasate într – o zonă în care se află numai sedii
calculatoare, a tuturor cabinetelor şi laboratoarelor liceului.

administrative;

➢Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi personalul didactic şi ➢Slaba implicare a unor cadre didactice în păstrarea bunurilor materiale
nedidactic, încadrare în norme igienico-sanitare corespunzătoare;
➢Centrală termică proprie;

ale şcolii;
➢Există situaţii când resursele materiale ale şcolii nu sunt optim

➢Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, imprimantele

valorificate.
➢Fondul de carte al bibliotecii nu este reactualizat în suficientă măsură cu

din şcoală;

➢Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă noile apariţii din diferite domenii.
corespunzătoare.
➢Lipsa cabinetului de documentare şi perfecţionare
OPORTUNITĂȚI
➢ Posibilitatea antrenării părinţilor şi elevilor în activităţile de întreţinere

AMENINȚĂRI
➢ Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a

a şcolii de modernizarea bazei materiale şi în amenajarea unor săli de

echipamentelor existente.

clasă.

➢ Situaţia economică a întreprinderilor de profil din zonă, care ar putea

➢ Posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii;

sprijini şcoala, este în declin.

➢ Posibilitatea accesării de fonduri europene de către personalul didactic, ➢ Manualele la materiile de specialitate nu mai corespund, iar altele noi,
prin proiecte cu finanţare externă;

în conformitate cu cerinţele noii reforme a învăţământului, nu s-au editat;

➢ În procesul de învăţământ există, ca instrumente de lucru, programe şi ➢ Lipsa strategiilor de dezvoltare socială şi economică pe termen mediu şi
ghiduri specifice fiecărei discipline.

lung.
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RELATIA CU COMUNITATEA ȘI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

➢ Determinarea evidentă pentru urmarea cursurilor liceale, interesul ➢Număr mic al agenţilor economici care sunt interesaţi să întreţină relaţii
crescut în perspectivă al părinţilor pentru traseul educaţional şi profesional

cu şcoala, datorită propriei situaţii economice;
➢Puţine parteneriate tematice (istorie locală, ştiinţe) cu şcoli din ţară şi

al copiilor;
➢ Relaţia bună cu departamentele Primăriei Sectorului 2 implicate în
eficientizarea activităţii noastre.

străinătate;
➢Insuficienta pregătire a elevilor pentru viaţă şi societatea românească

➢ O bună implicare a unității școlare în activităţile extraşcolare şi
extracurriculare la nivel de şcoală şi în comunitate;

integrată în U.E;
➢Insuficienta implicarea a părinţilor elevilor cu performanţe şcolare în

➢ Întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi buna colaborare cu

activităţi educative desfăşurate în şcoală; Puţine activităţi desfăşurate în

părinţii la nivelul comitetelor de părinţi pe clasă;

şcoală implică coparticiparea părinţilor

➢ Buna colaborare între director şi coordonatorul de programe educative
şi extraşcolare;
➢ Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în
comunitatea locală, cu reprezentanţii administraţiei locale;
➢ Parteneriate educaţionale cu diferite institutii concretizate prin
participarea elevilor şi cadrelor didactice la activităţi comune
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI
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➢ Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul ➢ Timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a lor în
şcolii ( Primărie, Poliţie, Biserică)

activităţile şcolii;

➢ Interesul altor instituţii omoloage pentru schimbul de experienţă.

➢ Consecinţele crizei economice continuă să se facă simţite din punct de

➢ Existenţa posibilităţii de a aplica pentru realizarea de proiecte vedere al finanţării/sponsorizării activităţilor educative şi extraşcolare din
educative, recunoscute la nivel naţional.

agenţilor economici, consiliului local;

➢ Formarea personalului didactic pentru întocmirea şi derularea unor ➢ Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial
programe europene

partenere face ca şi interesul firmelor pentru susţinerea activităţilor

➢ Posibilitatea promovării imaginii şcolii la nivelul comunităţii prin educative prin sponsorizări să fie scăzut;
ziarul local, site-ul primăriei, site-ul şcolii, revista şcolii, alte publicaţii

➢ Slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse
de către instituţiile partenere.
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2.7. ANALIZA SCOPURILOR ORGANIZAŢIONALE
Organizarea procesului educaţional din unitatea noastră şcolară se realizează în funcţie de
disponibilităţile materiale, de resursele existente dar şi de eforturile de atragere a altor factori socioeconomici care au capacitatea de a deveni sponsori. Resursele necesare sunt asigurate, în principal, de la
bugetul de stat şi local prin intermediul comunităţii locale care este reprezentată de Primărie. Această
situaţie este consecinţa procesului normal de descentralizare, cu perspectiva firească a implicării efective a
comunităţii în susţinerea şi dezvoltarea unităţii şcolare.
Obiectivele şi finalităţile procesului de învăţământ din Liceul tehnologic

“CONSTANTIN

BRÂNCUŞI”, aşa cum au fost definite în Oferta Şcolii, au reprezentat în mod concrete un program de
reaşezare a valorilor comunitare în sensul participării membrilor comunităţii la asigurarea nivelului de
pregătire a viitorilor “profesionişti” dar şi a conştiinţei civice a acestora.
În relaţiile cu partenerii sociali, şcoala a iniţiat proiecte de dezvoltare în funcţie de numărul de
elevi şi al cadrelor didactice, de volumul şi specificul activităţilor curriculare şi extracurriculare.
Promovarea relaţiilor de colaborare eficientă, în scopul creării unui climat favorabil realizării unor
activităţi comune profesionale şi extraprofesionale, prin participarea elevilor, a profesorilor, a părinţilor, a
reprezentanţilor comunităţii locale - proiecte interdisciplinare, dezbateri, editarea publicaţiei şcolii,
excursii, vizionări de spectacole, concursuri etc., a avut rolul de a integra optim activitatea formativinformativă, didactică şi pedagogică în contextul social general.
Indiferent de conţinutul şi forma activităţilor comune organizate cu partenerii sociali, o atenţie
deosebită s-a acordat promovării imaginii şcolii, deoarece dezvoltarea şi optimizarea procesului de
învăţământ depind în mare măsură de comunicarea datelor ce contribuie la cunoaşterea “personalităţii”
şcolii noastre, aceasta fiind importantă nu numai pentru atragerea unei populaţii şcolare de bună calitate,
ci şi pentru atragerea colaborărilor pe multiple planuri.
Dezvoltarea calitativă a actului pedagogic a presupus nu numai pregătirea suplimentară şi continuă
a cadrelor didactice, ci şi o foarte bună comunicare între segmentele componente ale unităţii de
învăţământ. Rolul de factor social, comunitar, pe care l-a îndeplinit fiecare cadru didactic al şcolii, a
pornit de la nivelul participării sale la viaţa şcolii, ceea ce a presupus o muncă de echipă desfăşurată
eficient şi cu promptitudine.
Strategia de coordonare a procesului formativ-informativ din şcoală s-a concretizat prin stabilirea
unei metodologii corespunzătoare realizării obiectivelor propuse în vederea optimizării procesului
educaţional. Astfel, conducerea şcolii s-a preocupat permanent de perfecţionarea stilului şi a metodelor de
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lucru, precum şi de identificarea şi concretizarea cerinţelor de pregătire şi formare continuă a întregului
personal didactic. O contribuţie importantă au avut şi propunerile de optimizare existente la nivelul
fiecărei comisii metodice, precum şi la nivelul Consiliului elevilor şi al Comitetului de părinţi al şcolii,
deoarece acestea au constituit un suport dominant în procesul de stabilire a soluţiilor şi de luare a
deciziilor.
Verificarea sistematică a procesului de învăţământ, promovându-se descentralizarea, s-a realizat
prin exercitarea autocontrolului fiecăruia din cei implicaţi în sistem..
Un obiectiv de maximă importanţă l-a constituit consolidarea şi modernizarea pregătirii şcolare,
întărirea competitivităţii calificărilor obţinute prin toate filierele şi specializările existente în şcoală în
perspectiva formării unor individualităţi bine calificate, apte să gândească pertinent, autonom şi proiectiv,
să formuleze argumente mizând pe noutate şi schimbare, care au drept corolar firesc integrarea într-o
treaptă nouă a destinului lor socio-profesional şi cultural.
Ca sumă a finalităţilor propuse de şcoala noastră s-a situat asigurarea standardelor de educaţie
comparabile cu cele europene în perspectiva demonstrării capacităţii de adaptare şi de integrare a elevilor
noştri în comunitate în situaţii diferite.
În acelaşi sens s-a înscris şi formarea unei gândiri creative a şcolarilor, precum şi stăpânirea
diverselor modalităţi de comunicare în situaţii diferite, conjugat cu formarea unor personalităţi puternice,
independente, dar care să înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de comunităţi. În mod firesc, toate
acestea presupun formarea atitudinilor pozitive de relaţionare cu diverse medii socio-profesionale şi
culturale din ansamblul civilizaţiei româneşti.
În planul strict al spaţiului individual, finalităţile au vizat desăvârşirea capacităţilor şi a motivaţiilor
necesare învăţării, într-o societate aflată în permanentă schimbare, care presupune o continuă adaptare
profesională şi comunitară, ce nu se poate realiza decât prin intermediul informaţiei. Înţelegerea şi
utilizarea în mod adecvat şi creativ a tehnologiilor de către elevii noştri a presupus permanent asigurarea
unei orientări şcolare şi profesionale optime.
In fine, în centrul atenţiei cadrelor noastre didactice a stat construirea unui set de valori individuale de
natură culturală, socială şi profesională în funcţie de care elevii şcolii noastre să-şi orienteze atât
comportamentul, cât şi întreaga carieră, un corolar firesc reprezentându-l consolidarea capacităţilor de
investigare şi valorificare a propriei experienţe care să contribuie la realizarea unei vieţi de calitate pentru
sine şi pentru ceilalţi.
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2.8. ANALIZA PESTE
Factorii politici
În ceea ce priveşte factorii politici care influenţează în mod curent activitatea Liceului Tehnologic
„Constantin Brâncuşi”, aceştia cuprind:
➢ Aria legislativă specifică domeniului învăţământ care se axează pe descentralizarea şi autonomia
sistemului – Planul strategic al M.E.N. cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane,
învăţarea continuă, oferta educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde
europene;
➢ Instabilitatea politică, determinând schimbări repetate ale legislaţiei specifice educaţiei;
➢ Riscul politic – corupție, tensiuni etnice, sindicate;
➢ Politica monetară, bugetară şi fiscală în vigoare la nivel national, cu implicaţii atât în procesul de
implicare a resurselor, cât şi în cel de control al cheltuielilor;
➢ Existenţa întârzierilor în adoptarea actelor normative cu implicaţii în sfera educaţională;
➢ Îmbunătăţirea relaţiilor liceului cu comunitatea prin adoptarea unor decizii politice favorabile în
administraţie şi finanţare;
➢ Interesul manifestat de comunitatea locală pentru creşterea calităţii învăţământului prin întreţinerea
şi dezvoltarea bazei material;
➢ Schimbările legislative la nivel national şi european;
➢ Obţinerea resurselor materiale şi informaţionale pentru unităţile de învăţământ prin proiecte şi
programe finanţate de stat;
➢ Formarea cadrelor didactice prin proiecte de pregătire şi perfecţionare şi a programelor cu finalităţi
de educaţie şi formare profesională;
➢ Stagii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standarde europene.

Factori economici
Dintre factorii externi de natură economică care influenţează în mod current activitatea Liceului
Tehnologic “Constantin Brâncuşi” menționăm:
➢ Inserţia în viaţa activă a absolvenţilor este determinată de relaţiile dintre şcoală, mediul economic
şi mediul de afaceri;
➢ Migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la presiuni privind sporirea cererea creşterii forţei
de muncă din partea pieţei interne;
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➢ Salarizarea nu stimulează suficient specialiştii la nivelul sistemului educațional din România;
➢ Pot fi elaborate bugete de venituri şi cheltuieli realiste

pentru proiecte de investiţii privid

dezvoltarea organizaţiei;
➢ Suplimentarea / redirecţionarea resurselor financiare curente la nivelul sectorului cu impact benefic
pentru activitatea liceului;
➢ Politica de finanţare pe baza proiectelor a Uniunii europene;
➢ Aria economică este în creştere în Bucureşti, o certitudine cât priveşte creşterea ratei de absorbţie a
absolvenţilor.

Factori sociali
Factorii sociali cu implicaţii în activitatea educaţională din Liceul Iehnologic “Constantin
Brâncuşi sunt:
➢ Modificările demografice au impact direct asupra cifrelor de şcolarizare;
➢ Oferta educaţională este dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie
profesioanlă;
➢ Apariţia abandonului şcolar este influenţat de creşterea numărului familiilor monoparentale;
➢ Creşterea cererii venită din partea populaţiei pentru educarea adulţilor şi pentru programe de
învăţare continua transformă unitatea de învăţământ în furnizor de servicii educaţionale;
➢ Existenţa unei bune relaţii de colaborare a liceului cu instituţii din Bucureţti – Primăria, Poliţia, O
N G – uri şi Biserica
➢ Parteneriatul de colaborate cu poliţia şi părinţii pentru combaterea violenţei în mediul şcolar;
➢ Existenţa oportunităţii unei oferte de muncă extinse pe piaţa muncii europene.

Factori tehnologici
Factorii tehnologici reprezintă o categorie importantă de factori cu influenţă în macromediul în care
activează instituţia şcolară.
➢ Îmbunătăţirea şi actualizarea permanent a tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de
calcul uşurează transmiterea informaţiei;
➢ Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic ajută indivizii să înveţe pe tot parcursul vieţii;
➢ Metodele de predare tradiţionale sunt modernizate prin influenţa practicilor educaţionale
inovatoare (AEL);
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➢ Utilizarea cursurilor de instruire şi formare prin intermediul spaţiilor virtuale;
➢ Posibilităţile de formare a acdrelor didactice prin noile tehnologii IT;
➢ Introducerea noilor tehnologii implică creşterea costului investiţiei în pregătirea cadrelor didactice;
➢ Creşte dificultatea accesului elevilor la documentaţia în format electronic.

Factori ecologici
Factorii ecologici reprezintă o categorie impotantă cu influenţă în macromediul în care activează
şcoala.
➢ Educaţia ecologică devine prioritară pentru tânăra generaţie care se dezvoltî într – un mediu supus
poluării;
➢ Prin întreaga sa activitate, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de
mediu;
➢ Economisirea consumurilor de energie electrică, termică, apă poate proteja mediul înconjurător;
➢ Integrarea în UE presupune respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către unităţile
şcolare.
În conformitate cu perspectivele oferite de integrarea României în Uniunea Europeana si a
necesităţii compatibilizării cu sistemul european de educaţie si formare profesionala, activitatea
educaţională pentru anul şcolar 2021 – 2022 s-a fundamentat pe următoarele documente:
Obiective strategice europene în domeniul educaţiei si formarii profesionale – M.Ed.C.T., mai
2005;
Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoala. 16 indicatori ai calităţii – Comisia
Europeana, Bruxelless, mai 2000;
Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitara, Parlamentul European si Consiliul Uniunii
Europene, Brussels, februarie 2001;
Educaţie si formare, 2010. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia Europeana, 2001;
Programul de Educaţie si Formare pe parcursul întregii vieţi, 2007 – 2013: Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet – Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene, 14
iulie

2004.
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3.PLAN MANAGERIAL 2022 – 2023
3.1.PRINCIPII CARE STAU LA BAZA PLANULUI MANAGERIAL
➢ Realizarea unui proces de învățământ echitabil, prin asigurarea egalităţii de şanse, facilitarea accesului la educaţie şi creşterea ratei de
participare;
➢ Asigurarea calității educației și în educație la toate nivelurile de învățământ;
➢ Promovarea unui curriculum/a unor programe de studii și a unor sisteme de evaluare/examinare care să permită dobândirea de competențe
relevante pe piața muncii;
➢ Îmbunătățirea sistemului de formare inițială și continuă a resurselor umane
➢ Finanțarea corespunzătoare a sistemului și modernizarea infrastructurii școlare ;
➢ Utilizarea noilor tehnologii (manuale digitale și metode interactive de predare – învățare – evaluare, acces la Internet, platforme E-learning);
➢ Încurajarea mobilității educaționale și a cooperărilor europene și internaționale.
➢ Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei formării profesionale şi pentru o mai bună inserţie socială a
absolvenţilor;
➢ Asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională orientate spre schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale prin trecerea la
demersul didactic focalizat asupra competenţelor şi a managementului didactic centrat pe elev;
➢ Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale ale
elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării sistematice a evoluţiei pieţei muncii (în conformitate cu prevederile PLAI şi PRAI);
➢ Promovarea valorilor multiculturalităţii, sprijinirea programelor/proiectelor focalizate pe cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii
culturale.
➢ Promovarea unui învățământ de nivel european, prin valorificarea practicilor educaționale de succes din cadrul parteneriatelor bilaterale și
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multilaterale și prin utilizarea în cadrul lecțiilor a resurselor curriculare și procedurale însușite de cadrele didactice participante la mobilități de
formare continuă în țări din Europa;
➢ Responsabilizarea tuturor cadrelor didactice în ceea ce privește implicarea în actul managerial, prin delimitarea riguroasă a rolurilor și
responsabilităților, cu respectarea cadrului legal
➢ Realizarea unor programe de formare continuă la nivelul școlii, pentru perfecționarea didactică a tuturor profesorilor
➢ Conceperea unei strategii coerente și operaționale de diminuare a fenomenului absenteismului școlar
➢ Creșterea nivelului de performanță școlară la nivel superior, prin programe eficiente de selecție și pregătire a elevilor pentru olimpiadele și
concursurile școlare
➢ Îmbunătățirea bazei materiale a școlii prin atragerea de fonduri din surse extrabugetare și prin proiecte europene cu finanțare nerambursabilă
3.2.PRIORITĂȚI ALE EDUCAȚIEI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
1.

Crearea unui mediu educativ și sanitar sigur, în contextul pandemiei de COVID-19;

2.

Consolidarea achizițiilor anului școlar 2022-2023, luând în considerare ghidurile metodologice pe discipline;

3.

Utilizarea metodelor moderne de predare – învățare –evaluare diferențiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii

critice, și a diminuării riscului de analfabetism funcțional;
4.

Valorificarea noilor tehnologii în activitățile de învățare cu elevii și cu ajutorul platformelor de învățate.
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3.3.ȚINTELE STRATEGICE ȘI REPERE TEMATICE STABILITE ÎN DOCUMENTELE PROIECTIVE ALE LICEULUI TEHNOLOGIC
„CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023
3.3.1.ȚINTE STRATEGICE
Ținta 1: Asigurarea cadrului necesar, pentru asigurarea unui proces instructiv eficient, asistat de calculator şi Internet;
Ţinta 2: Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii abilităţilor lor digitale
şi implicit, a calităţii procesului instructiv – educativ.
Ţinta 3: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic (IPT) şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în vederea
unei bune inserţii sociale a absolvenţilor.
Ţinta 4: Crearea unui climat de siguranţă fizică şi de sănătate în toate unităţile de învăţământ bucureştene.
Ţinta 5: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, comunitatea publică locală, agenţi economici, sindicate, ONGuri.
Ţinta 6: Atragerea de noi resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente.
3.3.2.REPERE TEMATICE
➢ Promovarea învățământului pe tot parcursul vieții;
➢ Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii;
➢ Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile și politicile europene în vigoare;
➢ Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare – învățare – evaluare şi cu precădere a instrucţiei asistate de calculator şi Internet.
Obiectivele și direcțiile de acțiune propuse de Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” pentru anul școlar 2022 - 2023 sunt structurate pe
domenii funcționale:
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3.3.3.DOMENIILE FUNCȚIONALE
NR.
CRT.
I.

DOMENIUL FUNCȚIONAL

OBIECTIVE

CURRICULUM

➢ Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională: Legea educației1/2011, Ordinul nr
4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, Ordin nr. 3.505/31.03. 2022 privind structura anului școlar 2022-2023;
➢ Aplicarea Planului Cadru de învățământ pentru învățământul liceal, profilul tehnologic;
➢ Aplicarea programelor școlare pentru învățământul liceal, profilul tehnologic;
➢ Aplicarea Ordinului nr. 5132/10.09.2009 privind aprobarea Prevederilor metodologice privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte;
➢ Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind legislația și reglementările
MECS, a rapoartelor și raportărilor, SC-urilor, proiectelor etc., în toate direcțiile cerute;
➢ Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele de
școlaritate în concordanță cu legislația în vigoare și pe măsură ce acaeasta se reglează.
➢ Asigurarea calității prin oferta de programe educative satisfăcătoare pentru beneficiari, în consonanță
cu standardele de calitate și cu prevederile Legii privind Asigurarea Calității.
➢ Personalizarea ofertei educaționale, creșterea contribuției CDL la procesul instructiv- educativ.
➢ Aplicarea sistemului de evaluare internă și externă.
➢ Îmbunătățirea calității predării-învățării, reconsiderarea tehnicilor de evaluare a performanțelor
școlare, astfel încât să se asigure atingerea standardelor curriculare de performanță și pregătirea elevilor
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pentru societatea post-modernă.
➢ Utilizarea curriculum-ului adaptat în activitatea cu elevii cu CES;
➢ Constituirea și monitorizarea activităţii grupelor de elevi capabili de performanţă;
➢ Monitorizarea rezultatelor obținute la bacalaureat, la concursurile și olimpiadele școlare.
II

MANAGEMENTUL ȘCOLAR

➢ Asigurarea asistenței manageriale și de specialitate prin inspecția școlară diversă și îndrumare.
➢ Implementarea sistemului de management al calității;
➢ Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru 2022-2023.
➢ Monitorizarea folosirii eficiente a resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii
scopurilor educaționale prestabilite.
➢ Studiul și consilierea personalului didactic și didactic auxiliar în înțelegerea actelor normative noi,
emise de MECS, ARACIP, ISMB și punerea lor în aplicare în litera și spiritul în care au fost concepute;
➢ Asigurarea și monitorizarea resurselor umane, materiale și financiare în vederea atingerii scopurilor
educaționale stabilite.

III

MANAGEMENTUL

➢ Asigurarea în școală a legilor, ordinelor, metodologiilor, procedurilor și a celorlalte acte normative

RESURSELOR UMANE

privind încadrarea, mobilitatea, perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice, didactice auxiliare;
Completarea datelor statistice;
➢ Creșterea calității resurselor umane angajate în școală prin perfecționare continuă, implicarea în
selecție acolo unde există permisivitate legislativă, cu scopul asigurării calității, a continuității bunei
practici;
➢ Perfecționarea colaborării cu CCD, alți furnizori autorizați de formare profesională;
➢ Dezvoltarea competențelor manageriale, la toate nivelurile, ale întregului corp profesoral.
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➢ Sporirea competenței în vederea accesului la proiecte cu finanțare care pot asigura atât formarea
profesională a cadrelor didactice cât și alternative instructiv-educative pentru elevi.
➢ Sprijinirea cadrelor didactice intrate recent în sistemul de învățământ prin verificarea deținerii și,
eventual, acordarea de asistență pentru completarea pachetului de competențe de bază necesar profesiei.
➢ Responsabilizarea şi motivarea resursei umane pentru promovarea imaginii şcolii
➢ Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale de promovarea a imaginii şcolii;
➢ Publicarea de articole ale profesorilor în revista şcolii, pe site-ul şcolii şi în reviste de specialitate;
IV

MANAGEMENTUL

➢ Realizarea unei proiecții bugetare realiste care să acopere necesitățile școlii privind baza materială;

RESURSELOR MATERIALE

➢ Conservarea și îmbunătățirea bazei material a școlii;
➢ Realizarea de proiecte privind atragerea de fonduri extrabugetare în scopul dotării școlii

V

PERFECȚIONARE. EDUCAȚIA ➢Desăvârșirea specializării în cariera didactică prin înscrierea și dobândirea gradelor didactice.
PERMANENTĂ

➢Creșterea calității resurselor umane prin activități de perfecționare metodică în cadrul comisiilor
metodice din școală și prin participare la cercurile pedagogice organizate de ISJ Prahova
➢Includerea în programe a educației interculturale cu scopul promovării desegregării în mediul școlar și
egalizării șanselor la educație.
➢Creşterea colecției de software educaţional astfel încât TIC să fie aplicat cu succes în practicile de
predare sau formare și creșterea utilizării facilităților e-learning în activitățile din școală.

VI

NORMARE. SALARIZARE.

➢ Gestinarea, valorificarea și dezvoltarea resurselor existente.

EVIDENȚA INFORMATIZATĂ

➢ Realizarea normării în concordanță cu precizările ISJ Prahova, legislație curentă și cu necesarul de
personal al școlii.
➢ Modernizarea infrastructurii unității, prin creșterea gradului de informatizare a activității
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compartimentelor.
➢ Elaborarea proiectului planului de școlarizare.
VII PROIECTE EDUCATIONALE ȘI ➢ Creșterea capacității instituționale a unității de învățământ pentru elaborarea și gestionarea unui
PROGRAME COMUNITARE

număr sporit de proiecte.
➢ Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.
➢ Colaborarea cu instituții abilitate în ofertarea și derularea de proiecte.
➢ Crearea în școală a condițiilor (în principal resursa umană) necesare încheierii de parteneriate între
școală și comunitatea locală, organizații non-guvernamentale, companii etc.
➢ Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici locali în vederea dobândirii de către elevi a unui
nivel înalt de pregătire profesională
➢ Realizarea unor parteneriate cu instituţii/ organizaţii/ mass-media, co-interesate în promovarea
imaginii şcolii;

VIII ACTIVITATEA TEHNICOADMINISTRATIVĂ ȘI ARHIVA

➢ Gestionarea eficientă a resurselor materiale, fluidizarea fluxului informațional, gestionarea și
arhivarea actelor și documentelor școlare

ȘCOLII
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3.3.4 PLANUL MANAGERIAL STRUCTURAT PE DOMENII FUNCȚIONALE
I CURRICULUM
FUNCȚIA

ACTIVITATE

TERMEN

RESPONSABILI

Întocmirea și prezentarea în CP a rapoartelor de activitate:
• Privind starea învățământului la sfârșitul anului
școlar 2021/2022;

RESURSE
Direcții strategice ale

Octombrie 2022

Director, resp.

I.S.M.B., Rapoarte,

comisiilor

statistici, R.O.F.U.I.P.,

• Ale comisiilor;

Standarde și descriptori

• Evaluare internă pentru anul 2021/2022

de evaluare

Întocmirea Planului Managerial al școlii, prezentarea în CP

PROIECTARE

INSTRUMENTE DE

Octombrie 2022

Director

și validarea în CA

PDI, Planul Manag.
ISMB

Întocmirea planurilor manageriale pentru comisiile pe

Octombrie 2022

probleme și compartimente
Realizarea portofoliului directorului

Octombrie 2022

Elaborarea tematicii graficului și a tematicii CA al școlii și
al CP

Responsabilii de

Planul Manag. al

comisi

școlii

Director

PAS – ul școlii
Documente oficiale

Noiembrie 2022

Director, CA

și date statistice
Planuri manageriale

Întocmirea ofertei educaționale a școlii și popularizarea

Ianuarie 2023

acestuia
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Director

Raport de analiză;
Chestionare;

Întocmirea Planificărilor calendaristice anuale și Proiectarea
unităților de învățare
Întocmirea și avizarea programelor școlare pentru CDL

Octombrie 2022

Septembrie 2022

optional pentru clasele a IX a

Comisia curriculum,
cadre didactice

Planuri cadru, Programe
școlare,
Norme metodologice

Șef comisie curriculum

Procedura operațională

Responsabilii

Programa,

comisiilor

metodologii MEd

Elaborarea și aplicarea testelor de evaluare inițială la
disciplinele de învățământ:
- planuri de recapitulare

Septembrie –

- elaborarea, administrarea și evaluarea testelor inițiale

Octombrie 2022

- analiza rezultatelor în comisia metodică
- completarea planificărilor pentru luarea în considerare a
testării inițiale

Director,

Dezvoltarea unor programe alternative de prevenire și de

Noiembrie 2022

ORGANIZARE

recuperare pentru elevii cu rezultate slabe

consilier școlar,
resp. de catedră

Asigurarea logisticii privind programelor de formare
continua și perfecționare a pregătirii profesionale a cadrelor Permanent
didactice
Asigurarea elevilor școlii cu manuale școlare și cu materiale
specific claselor
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Septembrie 2022

Responsabil Comisie
Mentorat

Cataloage, rapoarte și
informări diriginți
Machete trimise de ISMB
Oferta programelor de la
CCD

Responsabil gestionare

Situații cu necesar de

manuale

manual transmis

Informarea elevilor din clasa a XII-a cu privire la

Noiembrie 2022

metodologia examenului de bacalaureat

Director, diriginți cls a

Metodologie,

XII a, cadre did.

programe, logistică

implicate

Stabilirea grupelor de performanță și a programelor de
pregătire în vederea participării la olimpiadele și

Noiembrie 2022

concursurile școlare
Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru anul

Ianuarie 2023

școlar 2023-2024
Elaborarea proiectului CDL

Februarie 2022

Responsabili de

Metodologie,

Arii curriculare

programe

Director, CA, CP

Planul cadru pentru
învățământul liceal

Director,
respons.comisii

Documente specifice

Organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare la nivel de Conf. calendar

Director, cadre

Metodologii,

școală, municipiu și județ

MEd

did. de spec.

programe, ligistică

Conf.

Director, cadre

Metodologii,

planificării

didactice

programe, ligistică

Director, cadre

Metodologii,

didactice

programe, logistică

Organizarea simulărilor pentru examenul de bacalaureat

Organizarea Examenul de bacalaureat

Iunie 2023

Organizarea unor sesiuni de comunicări pe școală pe diverse Conf.

Director, comisie

tematici și domenii

de organizare

planificării
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Referate

MONITORIZARE

COORDONARE/

EVALUARE

Programa școlară

Administrator de

Depozitul de

patrimoniu

manuale

Conf.

Director, resp.

Dosarele comisiilor

planificării

comisii metodice

metodice

Director,

Plan de asistență la

resp.comisii

ore

Octombrie 2022

Asigurarea manualelor

Octombrie 2022

Asigurarea întocmirii corecte a documentelor curriculare

Monitorizarea parcurgerii curriculum-ului (comun + CDL)

Permanent

Analiza ritmicității notării și a frecvenței elevilor

Modular

Director

Analiza activității pe module

Modular

Director, CA

Monitorizarea rezultatelor elevilor la bacalaureat și inițierea

CONTROL/

Comisia de orar

Întocmirea orarului conform normelor psihopedagogice

unei baze de date pentru realizarea de analize pertinente în
viitor
Urmărirea asigurării calității educației, a modului în care se
realizează atribuțiile manageriale la nivelul colectivelor

Conform
calendarului

Prin rotație o
dată la două luni

metodice și cadrelor didactice (individual)
Întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și
speciale solicitate de ISMB și alți parteneri educaționali
Întocmirea documentației necesare pentru bacalaureat

Permanent
Conform
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Director, resp.
CEAC, secretara,

Cataloage, raportări
la secretariat
Materiale de analiză
Date statistice

comisiile de evaluare
Planificarea
Director

activității comisiilor
metodice, asist. la ore

Director,

Machete, documente

secretariat

specifice

Director,

Metodologii

metodologiilor
MOTIVARE

Cadre didactice

Periodic în
Stimularea elevilor evidențiați la olimpiade și concursuri

funcție de

Buget, venituri
Director, CA,

proprii

Resp. comisiei de

Logistică, formatori

PERSONALĂ
CONFLICTELOR

PROFESIONALĂ ȘI
REZOLVAREA

NEGOCIEREA/

DEZVOLTARE

calendar
Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri care

Permanent,

au alocate credite transferabile

conf. calend. CCD perfecț. , director

Formarea responsabilului cu proiecte și programe.
Implicarea și încurajarea participării cadrelor didactice în

În funcție de

proiecte europene

situație

Asigurarea unui climat educațional eficient, în folosul

Permanent

elevilor
Sprijinirea inițiativelor cadrelor didactice și aplanarea
eventualelor conflicte

Permanent

Director

CEAC, comisii specifice

Oferte, colaborări

Comunicarea
interpersonală

Director, comisie

Comunicarea

CEAC, comisii specifice

interpersonală

Indicatori de performanță
- Concordanță cu documentele MECS.

- Atingerea standardelor specifice.
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- Respectarea cadrului legislativ.

- Respectarea termenelor.

- Procese verbale.

- Fișe de asistențe la ore

- Rapoarte de consemnare abateri disciplinare

- Concordanța cu nevoile școlii și comunității.

- Adecvare, eficiență, calitate.
- Număr de participanți, rezultate.

- Competențe specifice, profesionalism.
-Planificări calendaristice

II. MANAGEMENT ȘCOLAR

FUNCȚIA

ACTIVITATE

PROIECTARE

Realizarea organigramei școlii în conformitate cu
modificările legislative
Proiectarea graficului de asistențe la ore
Revizuirea și aprobarea procedurilor pe baza cărora se

Elaborarea documentelor comisiilor pe probleme
Asigurarea resurselor umane și materiale necesare

ORGANIZARE

RESPONSABILI

Octombrie 2022

Director, CA

Standarde specifice

Septembrie 2022

Director

ROFUIP

Octombrie 2022

desfășoară activitățile școlii

desfășurării activității
Continuarea proiectelor de parteneriat și inițierea altor

Responsabil CEAC
Responsabili comisii

Septembrie 2022

Director

Numirea diriginților, actualizarea componenței comisiilor și Septembrie 2022
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Director

Octombrie 2022

Permanent

colaborări

INSTRUMENTE DE

TERMEN

Director, șefi de
comisii
Director, CA

RESURSE

Legislația în vigoare
ROFUIP
PDI, Metodologii
specifice
Conform proiectelor
ROFUIP

a responsabililor, numirea coordonatorului la structuri
Monitorizarea perticipării cadrelor didactice la Cercuri
Pedagogice pentru informarea acestora în scopul aplicării

MONITORIZARE

COORDONARE/

legislației, pentru cunoașterea documentelor manageriale

planificărilor

comisii

Director,

încadrare

secretariat

Sprijinirea cadrelor didactice pentru înscriere la definitivat

Permanent

și grade didactice și monitorizarea derulării activităților

Director,

conform graficelor secretariat

specifice

Periodic,
minim una

metodice (grup) și comisiile metodice

la două luni

Verificarea eficienței cu care sunt utilizate spațiile de

Octombrie 2022

învățământ.

EVALUARE

Director, resp.

Dialog permanent cu ISMB despre modificările survenite în Permanent

Realizarea unor întâlniri cu responsabilii comisiilor

CONTROL/

Conform

Asigurarea menținerii condițiilor sanitare optime și a stării

Permanent

de sănătate în unitatea de învățământ.
Punerea în aplicare a recomandărilor inspecțiilor școlare,

Permanent

sanitare, a celor efectuate de Poliție sau Pompieri, a
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Director, resp.
comisii
Director,
secretariat, resp. comisii

Site-ul ISMB

Logistică, agenda
directorului (site-ul
ISMB)

Metodologii

Grafic, agenda
directorului (site-ul
ISMB)
Grafic

Director, resp.

Procese verbale, note

comisiilor pe probleme

de control, legislație

Director, resp.

Procese verbale, note de

comisiilor pe probleme

control, legislație

controalelor financiare și stabilirea de măsuri de remediere a
eventualelor deficiențe constatate la nivelul școlii și a
structurilor
Urmărirea eficienței utilizării resurselor financiare

Permanent

repartizate sau realizate
Sprijin, recomandări pentru gradații de merit ale

Conform

personalului didactic, didactic auxiliar

calendarului

Analize și sondaje pentru formarea unor echipe și comisii de Permanent

CONFLICTELOR

REZOLVAREA

lucru eficiente la nivelul școlii
Conform

Luarea de atitudine (cu discreție și profesionalism) față de

solicit. sau

situații negative în stadii incipiente

semnalărilor

Director

Reglementări
legislative

Director

Metodologii

Director, CP

Logistica

Director, comisii
pe probleme

Comunicare eficientă

Argumentarea și prezentarea realizărilor la activitatea de

Conform

Director, resp.

Comunicarea

acordare a calificativelor

calendarului

comisii

instituțională

Rezolvarea contestațiilor, reclamațiilor, sesizărilor prin
înregistrare la secretariat, cercetare, soluționare conform

Permanent

legislației în mod documentat și corect
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Director, resp.
comisii pe probleme

Legislație, proceduri

Indicatori de performanță
- Respectarea regulamentelor.

- Existența unei organigrame funcționale.

- Adecvare la realitățile școlii.

- Implicare și responsabilizare.

- Scheme orare

-Graficul și tematica ședințelor CP și CA

- Planuri manageriale
- Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2022 2023

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

FUNCȚIA

ACTIVITATE
Realizarea încadrării ca urmare a aplicării activităților

PROIECTARE

impuse de metodologia mișcării personalului didactic

RESONSABILI

Octombrie 2022

Director, CA

RESURSE
Decizii ISMB
Legislația în

Când este

ocuparea posturilor vacante după deciziile ISMB

cazul

Dimensionarea compartimentelor didactic-auxiliar și

Când este

Director, CA,

Legislația în

nedidactic în funcție de normativele în vigoare

cazul

secretariat

domeniu

Octombrie 2022

Director, CA

ROFUIP

Operaționalizarea unui program de acces al corpului

ZARE

INSTRUMENTE DE

Stabilirea comisiilor, organizarea concursurilor pentru

Repartizarea în clase a elevilor transferați din alte școli

ORGANI

TERMEN

profesoral la resursele educaționale prin extinderea

Permanent

accesului la internet în școală
79

Director, CA

Director,bibliotecar,
contabilitate

domeniu

Logistică

Conform

Publicarea posturilor/ catedrelor vacante

calendarului

Director, secretar

Metodologie mobilitate
Planuri cadru
Legea educației

Distribuirea orelor vacante

Octombrie 2022

Director, CA

nr.1/2011
Metodologie mobilitate

Conform
Organizarea concursului de ocupare a posturilor din școală

metodologiei și
calendarului

Actualizarea contractelor de muncă

Director, CA,
Comisia de examen

Metodologia de org. și
desf. a concursului,
Codul muncii, P.O.
Oferte de programe,

Permant

Cadrele didactice

Permanent

Cadrele didactice

Octombrie 2022

Director

Legislația

Permanent

Director, secretariat

Logistică

Septembrie 2022

Director, resp. de

ROFUIP

logistică

Autoinstruirea sau participarea cadrelor didactice la cursuri

MONITORIZARE

COORDONARE/

de formare pe domeniul gestionării datelor

Realizarea fișei postului pentru personalul nedidactic,
stabilirea sectoarelor de curățenie
Circulația informațiilor școală - ISMB privind datele de
personal
Organizarea colectivelor și desemnarea responsabililor

80

Oferte de programe,
logistică

și responsabilităților

comisii

Întocmirea planului managerial al comisiilor

Octombrie 2022

Emiterea deciziilor pentru responsabilii de comisii metodice
și de comisii pe probleme și a deciziilor privind componența Octombrie 2022
acestor comisii
Realizarea fișei postului pentru personalul didactic și

Resp. de comisii
Director, CA,
secretariat

Octombrie 2022

Director, secretariat

Monitorizarea participării cadrelor didactice la procedurile

Conform

Director, resp. cu

de dobândire a gradelor didactice

calendarului

perfecționarea

Octombrie 2022

Director, diriginți

didactic-auxiliar

Organizarea și monitorizarea ședințelor cu părinții pe clase
în vederea constituirii comitetelor de părinți pe clasă și
ulterior pe școală
Organizarea serviciului cadrelor didactice pe școală,

Septembrie 2022

comisiei

Evaluarea anuală a personalului didactic, didactic-auxiliar și Iunie-

Director, CA,

nedidactic

responsabili comisii

august 2023

Repartizarea echitabilă, în conformitate cu prevederile

RE

MOTIVA

coridoare și curtea școlii

Responsabilul

legale a sarcinilor în cadrul școlii, compartimentelor și al

Permanent

comisiilor metodice
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ROFUIP

ROFUIP

Legislație

Logistica

Graficul ședințelor,
procese verbale

Grafic, orar

Metodologii

Director,

Procese verbale,

responsabili comisii

rapoarte

Asigurarea cadrului instituțional pentru participarea
personalului la procesul decizional prin activitatea în
comisii, Consiliul pentru Curriculum, CA, comisii pe

Comunicarea

Permanent

Director

Permanent

Consilierul educativ

intrainstituțională

probleme, CP
Asigurarea funcționalității Cosiliului Elevilor
Organizarea de întâlniri periodice ale elevilor cu conducerea
școlii

Periodic

Încurajarea unei culturi organizaționale corecte, care să
stimuleze comunicarea deschisă în cadrul microgrupului

Permanent

părinți - cadre didactice - elevi ai școlii

intrainstituțională

Director,

Comunicarea

Consilierul educativ

intrainstituțională

Toți componenții

Comunicarea

microgrupului

intrainstituțională

Indicatori de performanță
- Date statistice.

- Calitate.

- Statistici.

- Respectarea standardelor.

- Legalitate.

- Eficiență.

- Promptitudine.

- Număr de participanți, rezultate.
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Comunicarea

IV. MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE

FUNCȚIA

ACTIVITATE

TERMEN

Revizuirea procedurii operaționale privind stabilirea
proiecției bugetare ținând cond de cerințele beneficiarilor

Octombrie 2022

educaționali , conform rapoartelor de necesitate

PROIECTARE

Realizarea proiecției bugetare pe baza necesității școlii

Decembrie 2022

RESONSABILI

Decembrie 2022

RESURSE

Director, CA

Rapoarte,

Responsabil SCIM

Proceduri operaționale

Director, Administrator
financiar contabil
Director, CA,

Întocmirea planului de achiziții publice

INSTRUMENTE DE

Administrator financiar
contabil

Propuneri Buget

Proceduri operaționale
privind proiecția
bugetară

Director, CA,
Aprobarea proiectului de buget

Februarie 2023

Administrator financiar

Plan de achiziții

contabil

E

R

Reorganizarea spațiilor școlii pentru a asigura spațiul

A

Z

I

N

A

G

R

Actualizarea statului de funcții al școlii
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Aprilie 2023

Secretariat

Termene ISMB

Octombrie 2022,

Director, Administrator

Proiect de reabilitare

învățământului liceal și postliceal după organizarea rețelei

Decembrie 2022

financiar contabil

Corp A, P+3 și atelier

Director, Administrator

Proiect de modernizare

financiar contabil

Corp A, P+3 și atelier

școlare
Dotarea claselor și laboratoarelor cu mobilier necesar

Septembrie 2022

Asigurarea materialelor consumabile

Permanent

Asigurarea cataloagelor, condicii de prezență, carnetului de

Septembrie 2022

elev
Realizarea inventarului școlii și propuneri

Decembrie 2022

Realizarea subinventarelor pentru fiecare cadru didactic și

Ianuarie 2022

nedidactic și fiecare care are în primire o gestiune
Recuperarea pagubelor materiale realizate de elevi sau

Când este cazul

E

R

A

Z

I

R

Permanent

O

Monitorizarea încadrărilor cheltuielilor realizate în

T

Periodic

I

Atragerea de surse extrabugetare de finanțare pentru școală

N

O

M

/

E

R

A

personalul școlii
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Director, Administrator
financiar contabil

Referate de necessitate
Bugetul școlii
Fonduri ISMB

Director, Administrator

Referate de necessitate

financiar contabil

Bugetul școlii

Comisia de inventariere și
casare

Inventarierea bunurilor

Administrator financiar

P.O., Inventarierea

contabil

bunurilor

Director, Administrator
financiar contabil

ROI
Protocoale încheiate
între școală și elevi

Contracte de sponsorizare Program managerial
Proiecte

Legea educației 1/2011

Director, Administrator

Buget școală

capitolele bugetare

financiar contabil

Coordonarea comisiilor de evaluare și de recepție a

Periodic

lucrărilor de investiții realizate în școală
Coordonarea și monitorizarea activității pe contul SICAP

Periodic

Director, Administrator

P.O. realizare achiziții

financiar contabil

Buget școală

Director, Administrator
financiar contabil

SICAP
Referate de necessitate

Monitorizarea activității de aprovizionare cu material

Lunar

consumabile pentru desfășurarea activității din școală

Resp. de comisii

Facturi
Buget școală

Monitorizarea stării igienico- sanitare din localul școlii și a

Zilnic

spațiilor exterioare

Monitorizarea stării mobilierului din școală

Zilnic

Director, Administrator de
patrimoniu
Director, Administrator de
patrimoniu

Legislație
Inventarul școlii
Subinventarele

MOTIVARE

Negocierea și monitorizarea acțiunilor privind contractele
privind obținerea contractelor de sponsorizare a fondurilor

Periodic

Director

P.O., Legislație

Periodic

Director

Logistica

extrabugetare
Argumentare și negociere a utilizării fondurilor astfel încât
să se evite creerea unor conflicte la nivelul școlii
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Indicatori de performanță
- Date statistice.

- Dosar investiții.

- Bugetul școlii

- Procese verbale

- Legalitate.

- Statistici.

- Facturi achiziții.

- SICAP.

- Eficiență.

V. PERFECȚIONARE. EDUCAȚIA PERMANENTĂ
FUNCȚIA

ACTIVITATE

TERMEN

RESPONSABILI

INSTRUMENTE DE
RESURSE

Director, coord de
Realizarea unei evidențe a programelor de perfecționare în

Noiembrie 2022

derulare

proiecte și programe,
responsabil cu

Logistică

PROIECTARE

perfecționarea
Planificarea colaborării școlii cu instituții culturale, agenți

Octombrie 2022

economici, alte școli
Prezentarea ofertei CCD cu privire la cursuri și programe de
formare

Octombrie 2022

Prezentarea (cadrelor didactice și elevilor) ofertei de la
Palatul Copiilor, ofertei liceelor vocaționale, ofertei

Când este

cluburilor sportive din municipiu, ofertei altor organizații

cazul

sau asociații care activează în domeniul educațional
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Director, resp cu
proiecte
Responsabil cu
perfecționarea
Director, consiliul
pentru curriculum,
diriginți

Legislație specifică

Site-urile CCD și ISMB

Pliante și alte
materiale

Cuprinderea în programul ”Zilele școlii” a unor întâlniri,

Conform

Director, coord de

simpozioane cu efect în educația permanentă

calendarului

proiecte și programe

Calendar activități

Asigurarea cunoașterii în rândul cadrelor didactice care sunt
la începutul carieri a reglementărilor privind etapele

Ocazional

formării profesionale (stagiatură, definitivat, gr.II. gr.I,

Director, cadre
did. cu experiență

LEN

ORGANIZARE

doctorat), evoluția în ierarhie
Stimularea și consilierea cadrelor didactice pentru a

Conform

participa la programe de formare pentru Consiliere Școlară

ofertei

și activități extrașcolare
Prezentarea metodologiei și sprijinirea întocmirii dosarelor

Conform

pentru de merit

graficului

MONITORIZARE

COORDONARE/

Colaborarea cu sindicatele în vederea respectării legislației
muncii
Sprijinirea cadrelor didactice implicate în perfecționare și

Director, coord. de
proiecte
și progr.

Director, CP

Permanent

Director,CA

Septembrie 2022

Responsabil comisei

forme ale educației permanente prin organizarea orarului

pentru orar

Realizarea periodică a unor rapoarte
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Oferta de formare

Conform

Director, coord.

calendarului

de proiecte și

Metodologia

Legislație specifică

Logistică

Legislație specifică

progr., resp. perf.
Evaluarea impactului programelor de formare continuă a

Conform

Director, responsabil

Legislație specifică,

calendarului

CEAC

logistică

Conform

Director, coord. de

calendarului

proiect. și progr.

Consilierea cadrelor didactice pentru elaborarea de proiecte

Conform

Director, coord. de

Comunicare

în cadrul programelor sectoriale și ERASMUS+

calendarului

proiecte și progr.,

intrainstituțională

Participarea la activități înscrise în CAEJ și CAEN-

Conform

Coordonator de

Calendarul CAEJ și

2022/2023

calendarului

proiecte și programe

CAEN

Când este

Coord. de

cazul

proiecte și progr.

Când este

Director, coord.

Calendar, programe

cazul

de proiecte și progr.

de parteneriat

cadrelor didactice asupra calității activității didactice și
asupra dezvotării mediului școlar

PARTICIPARE

IMPLICARE/

MOTIVARE

Identificarea și valorificarea eficientă a resurselor oferite

Organizarea și participarea la întâlniri, mese rotunde cu
diverși factori sociali interesați și stabilirea de parteneriate și
programe comune

ECHIPELOR

DEZVOLTAREA

FORMAREA ȘI

Participarea cadrelor didactice din școală în grupe de lucru
sau ca perteneri la diverse programe și proiecte interșcolare
municipale
Dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și atitudinii

Director, coord. de

cadrelor didactice pentru dezvoltarea unei societăți

proiecte și progr., resp.

democratice, cu conexiuni europene, bazate pe cunoaștere

perf.
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Oferta de formare

Invitații, oferte

Oferta de programe

Indicatori de performanță
- Atingerea standardelor propuse.

- Număr de participanți.

- Număr de programe de formare.

- Legalitate.

- Rezultate calitative și cantitative.

VI. NORMARE. SALARIZARE. EVIDENȚA INFORMATIZATĂ
FUNCȚIA

ACTIVITATE

TERMEN

RESPONSABILI

INSTRUMENTE DE

PROIECTARE

RESURSE
Proiectarea bazei de date operaționale

Decembrie 2022

Aplicarea normării personalului didactic, didactic-auxiliar și
nedidactic
Elaborarea unui plan privind prezentarea școlii

CEAC

logistica

Februarie 2023

Director, CA

Legislația

Anual

Director, secretariat

Buget

Director, secretariat

Logistică

ORGANIZARE

Asigurarea funcţionalităţii reţelei interne de calculatoare
Asigurarea cu cataloage, tipizate, carnete de note, registre

Septembrie 2022

matricole

Director, secretariat, resp. Baza de date,

Director,
secretariat

Buget

Întocmirea situațiilor statistice și validarea acestora în CP,

Conform

Director,

Baza de Date

CA

programărilor

secretar, diriginți, CP

Națională a Educației

Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul

Termenele

Director, secretar

Agenda directorului
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școlar 2022-2023

ISJ

Întocmirea datelor informative privind personalul, fondul de
salarii, REVISAL. Relația cu ITM
Elaborarea proiectului de buget și a a proiectului de achiziţii
şi dotări
Valorificarea, actualizarea și exploatarea bazelor de date și

Identificare surselor extrabugetare de finanțare

MONITORIZARE

COORDONARE/

Monitorizarea activităților tehnice pentru bacalaureat

Participarea secretarei, contabilei la ședințe și instruiri pe
probleme privind normarea-salarizarea-fiscalitatea

venit extrabugetar, a închirierii sălilor de sport și a altor

Conf. legislației

Director, contabil, admin. Legislaţia în domeniu
Director, admin.

state de funcții

Baza de date, logistică

Conf. legislației

Director, CA, contabilitate Situaţii, logistică,

La solicitare

Director, comisii, secretar

La solicitare

Director

La solicitare

Lunar

E

R

A

U

L

Verificarea modului de realizare a pontajului, a statelor de

A

V

E

/

L

O

Director, secretar, contabil

Sisteme
informatizate specifice

Legislația specifică

Sprijinirea organizării în școală a unor cursuri ca sursă de
spații

R

State de personal,

Lunar

Conf. legislației

inventarelor

site-ul ISMB
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Director,
contabil șef

Director

Buget, legislație

Legislaţie specifică

plată
Respectarea legislației privind achiziția de mijloace

Periodic

materiale

PARTICIPARE

IMPLICARE/

Inițierea unor activități de instruire și formare pentru
obținerea de venituri extrabugetare prin ofertă de servicii

Director, contabil, com. pe Legislaţia în
probleme

domeniu

Periodic

Director, CA

Reglementări legale

Periodic

Director

Legislație specifică

Inițierea unor activități de instruire cu personalul implicat în
activități privind gestionarea bazelor de date, normare și
salarizare

Indicatori de performanță
- Raportări periodice.

- Respectarea termenelor.

- Funcționalitate, eficiență.

- Respectarea legii.
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- Statistici.

VII. PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI PROGRAME COMUNITARE

FUNCȚIA ACTIVITATE

TERMEN

PROIECTARE

Organizarea de întâlniri, elaborarea şi aplicarea sondajelor de
opinie şi a chestionarelor pentru stabilirea priorităţilor
Utilizarea sistemului informațional, a ofertelor sosite în școală
pe adresa de e-mail

Permanent

Colaborarea cu ISMB şi administraţia locală în iniţierea,

ORGANIZARE

derularea şi monitorizarea proiectelor şcolare, a activităţilor

Permanent

educative şi extraşcolare
Menținerea relațiilor permanente cu mass-media

Permanent

Stabilirea de legături cu autoritățile locale, agenți economici,

Permanent

instituții de cultură, ONG-uri

E

MONITORIZAR

COORDONARE/

Periodic

Evaluarea articolelor apărute în mass-media locală din
perspectiva modului cum acestea afectează imaginea școlii
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RESPONSABILI

INSTRUMENTE DE
RESURSE

Director, coord.

Comunicare

programe

interinstituţională

Director, coord.

Comunicare

programe

interinstituţională

Director, coord.

Comunicare

programe

interinstituţională

Director, CA

Corespondența școlii

Director

Când este

Director, CA, cadre

cazul

didactice

Legislație, logistică

Logistică

Indicatori de performanță
- Respectarea legislației în domeniu.
- Calitatea comunicării.
- Statistici, rapoarte.
- Adecvare față de nevoile specifice.
- Promptitudine și coerență. - Comunicare eficientă.
- Analiză de conținut.
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III. ACTIVITATEA TEHNICO-ADMINISTRATIVĂ ȘI ARHIVA ȘCOLII
FUNCȚIA ACTIVITATE

Efectuarea analizei privind necesarul de reparații curente

PROIECTARE

Efectuarea analizei privind necesarul de reparații curente

RESPONSABILI

INSTRUMENTE
DE RESURSE

Modular

Director, administrator

Conform

Director, administrator

derulărilor

Verificarea
inventarului școlii
Situații de lucrări,
raportări
Verificarea

Elaborarea unui plan de dotare cu mobilier și echipamente

Mai 2023

Director, administrator

inventarului,
legislația în domeniu

Stabilirea priorităților pentru eventuala suplimentare bugetară
de sfârșit de an

ORGANIZARE

TERMEN

Decembrie 22

Director, admin.,

Verificarea

contabil, cadre did.

inventarului școlii

Elaborarea proiectului de buget și a planului de achiziții și

Conform

Director, CA,

Logistică, legislația

dotări

termenelor

contabilitate

în domeniu

Ocazional

Director, bibliotecar, dirig.

Când este

Director, contab.,

Legislația în

cazul

admin.

domeniu

Distribuirea manualelor și a rechizitelor gratuite pentru
cazurile sociale
Stabilirea priorităților în vederea repartizării fondurilor, a
mijloacelor fixe și a obiectelor de inventor
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Logistica, baza de
date, solicitări

MONITORIZARE
EVALUARE

COORDONARE/
CONTROL/

Centralizarea situațiilor privind acordarea burselor, selectarea
materialelor din dosarele comisiilor și compartimentelor, din
documentele directorilor și compactarea pentru arhivare

PROFESIONALĂ

Legislația în

secretar, resp. cu arhiva

domeniu

Director, CA

Reglementări legale

Director

Oferta de programe

Conform

Director, Administrator de

Legislația în

ofertelor

patrimoniu

domeniu

Ocazional

Director

Verificarea alocării fondurilor extrabugetare după priorități
pentru asigurarea bunei funcționări a unității de învățământ

Participare la cursuri de management financiar și alte

DEZVOLTARE

Director,

Noiembrie 2022

perfecționări în domeniu pentru personlul nedidactic sau
didactic-auxiliar
Asigurarea consultanței și a bazei logistice disponibile pentru
buna desfășurare a activităților care permit obținerea de
venituri extrabugetare

Permanent

Conform
ofertelor

CONFLICTELOR

REZOLVAREA

NEGOCIEREA ȘI

Monitorizarea activităților pentu obținerea contractelor de
sponsorizare și a fondurilor extrabugetare

Argumentarea și negocierea utilizării fondurilor astfel încât să
se evite apariția unor conflicte la nivelul școlii

În funcție
de situații
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Director

Comunicare
interinstituțională

Comunicare
interinstituțională

Indicatori de performanță
- Raportări periodice.

- Funcționalitate, eficiență.

- Respectarea termenelor.

- Număr achiziții și tipul lor.

- Respectarea legii.

- Număr cursuri, număr participanți, rezultat.

3.4. PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE AN ŞCOLAR 2022-2023
Nr.
crt.
1

Activităţi

Obiective
Măsuri organizatorice
pentru începerea
noului an şcolar

-

Repartizarea diriginţilor pe clase;

-

Stabilirea responsabilităţilor pe clasă;
➢ Stabilirea responsabilului clasei;

-

-

Responsabili

Termen

Indicatori de evaluare

Consiliul Profesoral
Consiliul de
Administraţie

01.09.2022
01.09.2022

Procesul-verbal al şedinţei
Consiliului profesoral şi al
Consiliului de administraţie

Diriginţii

05.09.2022

Procesul-verbal al fiecărei
clase

➢ Desemnarea reprezentantului clasei
în Consiliul Elevilor;

Diriginţii

05.09.2022

➢ Stabilirea componenţei Consiliului
Elevilor;

Coordonator pentru
programe şi proiecte

05 -09.09.2022

Planificarea şedinţelor cu părinţii pentru:
➢ Stabilirea Comitetului de părinţi pe
clasă / Comitetului de părinţi pe
şcoală;

Coordonator pentru
programe şi proiecte

12-16.09.2022

Graficul şedinţelor,
procesele-verbale ale
şedinţelor

Diriginţii

12-16.09.2022

Procesele-verbale ale
şedinţelor

Diriginţii

05-09.09.2022

Caietul dirigintelui

➢ Prelucrarea Regulamentului de
funcţionare a unităţilor din
învăţământul preuniversitar şi a
Regulamentului intern;
➢ Stabilirea structurii caietului
dirigintelui.
Stabilirea:

Tabel cu reprezentanţii
claselor în Consiliul elevilor

Tematica orientativă a orelor
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➢ Calendarului orientativ al temelor
la dirigenţie;
➢ Activităţilor extracurriculare;
➢ Activităţilor extraşcolare.

2

Eficientizarea
activităţii educative a
cadrelor didactice în
plan şcolar şi
extraşcolar pentru
asigurarea calităţii
învăţământului în
unitatea şcolară

Coordonator pentru
programe şi proiecte

- Planificarea întâlnirilor lunare diriginţi –
părinţi;
- Graficul interasistenţelor la orele de
consiliere.
- Participarea diriginţilor debutanţi la
cursurile de formare în şcoală şi în afara
şcolii, precum şi informarea acestora cu
privire la oferta furnizorilor de cursuri de
formare;

de dirigenţie
05-09.09.2022

Coordonator pentru
programe şi proiecte
Coordonator pentru
programe şi proiecte
Coordonator pentru
programe şi proiecte
Responsabilul
Comisiei pentru
mentorat didactic și
formare în cariera
didactică
Profesorii
participanţi la
cursurile de formare

05-16.09.2022
05-09.09.2022

Graficul activităţilor
extracurriculare și
extrașcolare
Graficul întâlnirilor diriginţipărinţi;
Fişele de asistenţă

Permanent

Adeverinţele de participare
la cursuri

Permanent

Procese verbale

-

Diseminarea informaţiilor dobândite în
urma participării la cursuri de formare;

-

Participarea diriginţilor la acţiuni cu tema:
➢ Prevenirea consumului de alcool şi
droguri;
➢ Problematica abuzului asupra
copilului;
➢ Prevenirea violenţei din mediul
şcolar si extraşcolar;

Diriginţii
Instituţii cu atribuţii
în educaţie

Două activități /
an școlar

Graficul participării la
acţiunile organizate

-

Achiziţionarea de materiale informative
corespunzătoare derulării orelor de
dirigenţie;

Coordonator pentru
programe şi proiecte
Diriginţii

Permanent

Pliante, afişe, reviste, C.D.

-

Întocmirea unor programe de parteneriat cu
alţi factori educativi şi cu familia.

Director /
Coordonator pentru
programe şi proiecte

Ocazional

Contracte parteneriat

-

ÎMPREUNĂ, PENTRU SIGURANȚA
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3

Diversificarea
activităţilor
extracurriculare şi
extraşcolare pentru
atragerea elevilor întrun spaţiu educativ
organizat

-

COPIILOR NOȘTRI -Parteneriat cu Sectia
6 Poliție, prin implicarea Comitetului
reprezentativ al părinților
Organizarea unor concursuri / activități
privind marile evenimente ale istoriei şi
culturii naţionale, conform graficului
activităţilor extracurriculare;

- Noaptea cercetătorilor europeni 2022
(activități științifice ce combină educația cu
divertismentul – la Casa Oamenilor de Știință)

Coordonator pentru
programe şi proiecte
Comitetul de părinţi

Conform
graficului de
activităţi stabilit

Coordonator pentru
programe şi proiecte

05.09.202223.06.2023

Regulament concurs

Prof. Roxana
Ciobanu

30.09.2022

Listele elevilor participanţi

Contract parteneriat

-

2 Octombrie – Ziua Internațională a
nonviolenței (crearea unor afișe conținând
imagini și texte cu mesajul nonviolenței)

Profesorii desemnaţi

3.10.2022

Procesele-verbale ale
întâlnirilor

-

16 Noiembrie - Ziua Internațională a
Toleranței: ÎNVĂȚĂM SĂ FIM
TOLERANȚI (dezbateri, discuții libere)

Profesorii desemnaţi

16.11.2022

Listele elevilor participanţi

-

1 Decembrie – Ziua Națională a
României, în imagini și culori (expoziție –
panouri tematice, desene)

Profesorii desemnaţi

28-29.12.2022

Tabele cu elevii participanţi

Prof. Roxana
Ciobanu
Prof. Ana Ichim

08.12.2022

Listele elevilor participanţi

Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

19-22.11.2022

Listele elevilor participanţi

Prof. Gabriela
Machidon
Prof. Daniela Duță

15.01.2023

Diplome

10 Decembrie - Ziua Mondială a
Drepturilor Omului: TU ÎȚI CUNOȘTI
DREPTURILE?
(prezentări referate, dezbateri, panouri tematice)
-

-

-

Crăciunul, nemuritorul dar… (expoziție,
moment de colinde, impodobirea bradului)

Eminescu este patria limbii române
(concurs de creație literară, recitări și
sesiune de referate; expoziție - panouri
tematice, desene)
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Prof. Iuliana Savu
-

-

-

-

-

-

-

24 Ianuarie 1859 – Unirea lui Cuza. LA
MULȚI ANI, ROMÂNIA MEA! (expoziție
– panouri tematice, desene)
Săptămâna nonviolenței – PLUS
ARMONIE, MINUS VIOLENȚĂ
✓ dezbatere și activități practice
constând în realizarea de afișe,
postere, pliante pornind de la tema
violenței;
✓ STOP BULLYING! (activitate
desfășurată de psihopedagogul
școlii)
15 Februarie – Ziua Națională a
Lecturii: -CITITUL NE FACE MAI
BUNI (activități de lectură și de încurajare
a lecturii, ateliere de scriere creativă și
ilustrare de carte)
Dragobetele – SĂRBĂTOAREA IUBIRII
LA ROMÂNI - Expoziție de lucrări cu
motive naționale (desene, încrustații,
cusături)

PRIMĂVARĂ, bine ai venit! (expoziție
tematică)
Concursul de matematică DAN
BARBILIAN
22 Martie - Ziua Mondială a Apei: APA
ÎNSEAMNĂ VIAȚA (sesiune de referate;
dezbateri; expoziție cu lucrările ale
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Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

23-27.01.2023

Tabele cu elevii participanţi

Profesorii desemnați
Consilierul școlar

30.01-3.02.2023

Lucrările elevilor
participanţi

Prof. Rena
Dumitrache
Prof. Daniela Duță
Prof. Iuliana Savu

15.02.2023

Lucrările elevilor
participanţi

Prof. Rodica
Diaconu
Prof. Silvia ionescu
Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

24.02.2023

Lucrările elevilor
participanţi

Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

1-8.03.2023

Lucrările elevilor
participanţi

Prof. Gabriela
Machidon

11.03.2023

Diplome

Prof. Roxana
Ciobanu

22.03.2023

Listele elevilor participanţi
Diplome

elevilor)
-

-

-

-

Prof. Elena Scarlat

7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătății:
FII CONȘTIENT, NU DEPENDENT!
Prevenirea și combaterea consumului de
alcool, tutun și droguri (activități de
informare și dezbatere pe marginea acestui
subiect)
BUCURIA ZÂMBETULUI DE COPIL Ediția a II-a (Activitate culturaleducațională dedicată zilei de 1 Iunie)
MÂNDRU ROMÂNAȘ –Ziua
Internațională a Iei (expoziție tematică)
Organizarea unor activităţii ce vor marca
sărbătorirea Zilei liceului, desfăşurate în
„SĂPTĂMÂNA BRÂNCUȘI”:
✓ Sesiune de referate;
✓ Expoziție de grafică, pictură și
sculptură;
✓ Excursie la ansamblul sculptural al
lui Constantin Brâncuși de la
Târgu Jiu
✓ SIMPOZIONUL ”CONSTANTIN
BRÂNCUȘI – GLASUL
LEMNULUI ETERN”(prezentare
de lucrări științifice - profesori și
elevi; atelier de dezvoltare
personală părinți-elevi);

-

Participarea elevilor la activităţile culturalsportive organizate de Primăria Sectorului 2.
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Prof. Roxana
Ciobanu

7.04.2023

Procesele-verbale ale
întâlnirilor

Prof. Gabriela
Machidon

29.05.2023

Tabele cu elevii participanţi

Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

19-23.06

Diplome

Profesorii din cadrul
ariei curriculare
Tehnologii

13-17.02. 2023
Lucrările elevilor
Listele elevilor participanţi
Procesele-verbale ale
întâlnirilor

Prof. Gabriela
Machidon

19.02.2023

Tabele cu elevii participanţi
Lucrările elevilor
Diplome

Coordonator pentru
proiecte și programe

05.09.202223.06.2023

Diplome
Tabele cu elevii participanţi

4

Proiecte şi programe
şcolare educative

- Derularea Proiectului privind Învățământul
Secundar ROSE – ”Infinitul ne aparține”

Prof. Gabriela
Machidon - director

oct. 2022-apr.
2023

Portofoliul proiectului

Proiectul CUNOAȘTERE,
ÎNDEMANARE, EDUCAȚIE

Prof. Gabriela
Machidon – director
Prof. Daniela Duță

ian.-iul.2023

Tematica proiectului
Diplome

- Proiectul educațional”DESCOPERIREA
ABILITĂȚILOR VOCAȚIONALE, PRIMUL PAS
CĂTRE SUCCES! (parteneriat cu Primăria
Sectorului 2 și Fundația pentru Educație și Vocație)

Prof. Gabriela
Machidon – director
Diriginții claselor a
X-a și a XI-a

05.09.202223.06.2023

Portofoliul proiectului

- Salonul literar – artistic
”ARTĂ PRIN EDUCAȚIE”

Prof. Gabriela
Machidon – director
Prof. Daniela Duță
Prof. Gabriela
Machidon – director

oct.2022iun.2023

Portofoliul programului

-

-

EXPLORATORII UNIVERSULUI (club
de inventică și inovație)

Diplome
oct.2022iun.2023

Lucrările elevilor

-

Proiect de voluntariat ”VERSIUNEA
MEA MAI BUNĂ”

-

CHIMIA VERDE – CHIMIA DURABILĂ
, proiect derulat în parteneriat cu Colegiul
Tehnic „Alexe Marin” - Slatina, jud. Olt
(sesiune de referate și comunicări pentru
profesori; concurs național pentru elevi)

Prof. Daniela
Mihalcea

martie 2023

Tabele cu elevii participanți

-

”ȘCOLI FĂRĂ BULLYING” - parteneriat
cu organizația ”Salvați copiii”

Prof. Rena
Dumitrache

5.09.202223.06.2023

Portofoliul proiectului

-

Proiect educational ”DISCRIMINARE ȘI
STEREOTIPII DE GEN”

Prof. Rena
Dumitrache

5.09.202223.06.2023

Portofoliul proiectului

Prof. Roxana
Ciobanu

27-31.03.2023

Listă elevi participanți

Diplome

- Proiect SĂPTĂMÂNA ALTFEL 2022-2023
-vizite la muzee și la alte instituții de cultură din
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București-

-

5

Orientarea şcolară şi
profesională

CINE SUNT?(parteneriat cu
Departamentul de Psihologie al Institutului
de Filozofie și Psihologie ”Constantin
Rădulescu-Motru”)
Proiect SĂPTĂMÂNA VERDE(derularea
activităților proiectate ce vizează
conștientizarea schimbărilor climatice și
importanța protejării mediului înconjurător)

Prof. Gabriela
Machidon

11.09. –
30.09.2022

Listă elevi participanți

Coordonator pentru
proiecte și programe

22-26.05.2023

Portofoliul proiectului

Coordonator pentru
programe și proiecte

conform
graficului
ordonatorilor de
proiecte

Diriginţii clasei a Xa (liceu)
Director
Dirigintii claselor
terminale
Dirigintii

Conform
graficului
M.E.C
Conform
graficului

Cerere de înscriere, listele
elevilor

Contracte proiecte

-

Derularea unor proiecte în colaborare cu
alte instituţii;

-

Finalizarea învăţământului obligatoriu de
10 ani şi înscrierea în clasa a XI-a liceu;

-

Finalizarea ciclului superior al liceului şi
susţinerea examenelor de bacalaureat;

-

Prezentarea Sistemului Naţional Universitar
şi Postliceal;

Diriginţii claselor a
XII-a

05.09.202202.06.2023

Oferta universităţilor

-

Vizite la facultăţi, cu ocazia ofertelor
educaţionale „Zilele porţilor deschise”;

Diriginţii claselor a
XII-a

martie-aprilie
2023

Pliante, afişe

-

Întâlniri cu reprezentanţi ai universităţilor

Diriginţii claselor a
XII-a

conform
graficului

Liste elevi participanți

-

ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR –
ZIUA PORȚILOR DESCHISE:
✓ activități de prezentare și de
promovare a specializărilor
liceului;
✓ demonstrații practice, activități

Prof. Elena Scarlat
Prof. Silvia Ionescu
Prof. Maria Mânzu
Prof. Rodica
Diaconu

9.03.2023

Lucrările elevilor
Liste elevi participanți
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Cerere de înscriere, listele
elevilor
Pliante, materiale publicitare

specific;
✓ Cartea mea de vizită. Traseul
profesional (activitate de consiliere
și orientare profesională
desfășurată de psihopedagogul
școlii)
CASA MEA E CEA MAI FRUMOASĂ!
(concurs de proiecte de design și amenajări
interioare)
- Activităţi în Cercul „Mâini îndemânatice”

6

Concursuri sportive şi
şcolare

Prof. Silvia Ionescu
Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mânzu
Prof. Rodica
Diaconu

Mai 2023

05.09.202223.06.2023

-

Expoziţie în cadrul „Săptămânii Brâncuşi”

Februarie 2023

-

Expoziţie de grafică, pictură şi sculptură în
cadrul altor evenimente organizate in școală
și în afara acesteia (Târgul ofertei
educaționale 2023)
Concursuri sportive
ONSS: - fotbal (băieți):
-tenis de masă(fete);
- cros (fete, băieți)

05.09.202223.06.2023

▪
-

- ”MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS” (
întreceri sportive, ștafete, jocuri, alimentație
sănătoasă)
▪ Concursuri şcolare:
Concursul pe meserii
Olimpiada disciplinelor tehnice

Prof. de specialitate
Ioana Latu

Prof. Ioana Latu

Prof. Daniela Duță
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Diplome
10-14.10.2022
27.01.2023
23-24.03.2023

Tabele cu elevii participanţi

27.03.2023

Diplome
Tabele cu elevii participanţi

Prof. R. Diaconu
Prof. S. Ionescu
Prof. M. Mânzu
Prof. E. Scarlat

Olimpiada Lectura ca abilitate de viață

Lucrările elevilor
Liste elevi participanți

martie-aprilie
2023

Tabele cu elevii participanţi

ianuarie 2023

Tabele cu elevii participanţi

- alte competitii organizate de ISMB, IS2 şi PMB;

7

Monitorizarea şi
evaluarea calităţii
educative desfăşurate
în şcoală şi în afara ei

Realizarea asistenţelor și interasistențelor la
orele de dirigenţie şi la alte activităţi;

Coordonator pentru
programe şi proiecte

-

Realizarea unor chestionare aplicate
elevilor cu ajutorul reprezentanţilor
Consiliului elevilor pentru a evidenţia
priorităţile educative;
Verificarea caietelor diriginţilor;

Coordonator pentru
programe şi proiecte

Permanent

Tabele cu elevii participanţi
Fişe de asistenţă
Procese-verbale ale
întâlnirilor
Chestionare

Coordonator pentru
programe şi proiecte

O dată / modul

Caietele diriginţilor

Prezentarea raportului de activitate în
cadrul Consiliului de administraţie

Coordonator pentru
programe şi proiecte

Anual

Raportul de activitate

-

Prof. Gabriela Machidon

conform
graficului
acestor instituţii
Lunar

-

-

Director,

Coordonator de
programe și proiecte

Coordonator pentru proiecte si programe,
Prof. Daniela Duță
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3.5. PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM AN ȘCOLAR 2022-2023
OBIECTIVE GENERALE
→ Asigurarea calităţii actului educaţional prin aplicarea noului curriculum
→ Organizarea corectă a mediului educaţional
→ Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi
beneficiarilor procesului educaţional
→ Valorificarea şi valorizarea în procesul educaţional a valenţelor formative şi a experienţelor individuale de învăţare formale, informale, nonformale
→ Dezvoltarea competenţelor profesionale, sociale, metodice, personale prin consiliere şi sprijin acordat cadrelor didactice debutante, prin obţinerea
de grade didactice a cadrelor didactice înscrise (colaborare permanentă cu ofertanţii de formare continuă)
NR. OBIECTIVE
CRT. SPECIFICE

ACTIVITĂŢI

1

Atingerea performanţei
în
educaţie
prin
înţelegerea şi aplicarea
corectă a
noului
curriculum

Studierea
cu
responsabilitate a noului
curriculum la clasele de
gimnaziu și clasa a IX-a
liceu

2

Echilibru şi ponderi la
nivelul planului de
învăţământ
Oferta CDŞ/CDL să
asigure nevoile
educabililor
Stabilirea
conform
cerinţelor a metodologiei
de selecţie a CDŞ-urilor
și
CDL-urilor

Stabilirea numărului de
activităţi conform Planului
cadru pentru fiecare nivel
de învățământ
Stabilirea CDŞ-ului și
CDLului
prin
consultarea
părinţilor şi ţinând cont de
resursele existente
Avizarea CDŞ-urilor și
CDLurilor de către ISJ

INSTRUMENTE/
RESURSE

Repere metodologice
liceu clasa a IX-a

Noul curriculum
Ofertă CDL
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RESPONSABILITĂŢI

TERMEN

EVALUARE

Responsabil comisie
Director

Masă rotundă cu toate
cadrele
didactice,
Septembrie discutarea modului de
2022
aplicare
a
curriculumului și a
programelor școlare

Responsabil comisie
Director
Responsabilii pe
discipline

Întocmirea Planificării
activităţilor instructiveducative pentru fiecare
clasă respectând Planul
cadru

Octombrie
2022

Noul curriculum

3

4

5

6

Verificarea cunoştinţelor Planificarea şi realizarea
elevilor la început de an evaluării iniţiale la clasele
şcolar
de început

Evaluarea permanentă a
elevilor prin antrenarea
lor în competiţii la nivel
local, judeţean, naţional
şi internaţional

Reorganizarea
şi
eficientizarea comisiilor
pe discipline

Concursuri,
rezolvarea
unor fişe cu cerinţe
diverse, abilităţi practice,
abilităţi artistice
Cuprinderea
tuturor
cadrelor didactice în cadrul
comisiilor pe discipline
Întocmirea unui program
de activităţi care să ducă la
formarea
cadrelor
didactice prin participarea
la aceste activităţi –
dezbateri,
studiu
aprofundat a noului
curriculum

Formarea
debutanților/cadrelor
Informarea
cadrelor
didactice
prin
didactice asupra ofertei de
participarea la cursuri de
formare prin CCD, ISJ.
formare şi perfecţionare
prin grade

Octombrie
2022

Raport narativ asupra
rezultatelor
obţinute
Planificarea activităţilor
instructiv educative în
raport
cu
nevoile
constatate în urma
evaluării iniţiale

Noiembrie
2022
Decembrie
2022
Mai-Iunie
2023

Diplome
Premii

Fişe de lucru
Responsabilii pe
discipline

Fişe de concurs
Lucrări practice

Noul curriculum
Planificarea
activităţilor în cadrul
comisiilor pe
discipline
Internet

Oferta de formare

106

Director
Educatoare
Învățătoare
Profesori

Responsabilii pe
discipline

Director
Responsabil cu formarea
continuă

Octombrie
2022
Februarie
2023

Participarea activă a
cadrelor didactice la
activitățile metodice
planificate

Ianuarie
2023
FebruarieMai
2023

Atestate
Certificate

didactice

7

8

9

Împărtăşirea experienţei
proprii prin redactarea
unor
lucrări
la
simpozioane
naţionale şi internaţionale
Asigurarea
logisticii
pentru cunoaşterea şi
realizarea
Ofertei
educaţionale în anul
şcolar următor
Cunoaşterea modului de
implementarea
a
programelor scolare,
evaluarea rezultatelor

Elaborarea unor lucrări
bazate
pe
experienţa
proprie cu care să participe
la simpozioane naţionale şi
internaţionale
Propuneri
din
partea
comisiilor
metodice
privind
Oferta
educaţională pentru anul
şcolar 2022- 2023
Întocmirea
Raportului
anual al Comisiei pentru
Curriculum pentru anul
şcolar 2021-2022.

Studii proprii

Responsabil comisie
Director
Educatoare
Învățătoare
Profesori

IanuarieMai
2023

Adeverinţe de
participare Certificate

Oferta educaţională
2022-2023

Responsabil comisie:

Martie Mai 2023

Oferta educaţională
2022-2023

Iunie 2023

Raport anual

Raport asupra
activităţii
comisiei pentru
curriculum

Director,
Prof. Machidon Gabriela

Comisia pentru
curriculum

Resp. comisie,
Prof. Ene Mirela
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3.6.PLAN MANAGERIAL DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII AN ȘCOLAR 2022 – 2023
PLAN MANAGERIAL AL CEAC
AN ȘCOLAR 2022 – 2023

Nr.

Resurse

Indicatori de performanță

Director,

Legislația în vigoare,

Procese verbale CP și CA,

comisiei pentru

Consiliu

Scrisoare de

dcizie internă

Proiectarea

evaluarea și

profesoral

intenție/CV, Procedură

strategiei de

asigurarea calității

coordonare și

Formarea/instruire

a direcțiilor de

a membilor

îmbunătățire

comisiei CEAC

continua a

Stabilirea

rezultatelor în

Obiectiv

Activitate

Termen

Crt

Responsabil
ități

.
Actualizarea

1

01.09.2022

selecție
16.09.2022

Responsabil

Legislația în vigoare

comisie

Process verbal comisie
CEAC

Responsabil

Ordonanța 75/2005;

Process verbal comisie

atribuțiilor

comisie și

ROFUIP 4183 /

CEAC,

educație

membrilor

membrii

04.07.2022

Fișe atribuții membrii

pentru

comisiei CEAC

CEAC

ROF 2427 / 01.09.2022

CEAC

asigurarea

Elaborarea

Responsabil

Instrumentele

Graficul activităților,

calității în

planului de

comisie și

autoevaluării

Proces verbal CP și CA

învățământ

activități a

membrii

comisiei CEAC

CEAC
Legislația în vigoare,

Regulamentul comisiei,

Actualizarea

16.09.2022

16.09.2022

23.09.2022

Responsabil
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Regulamentului de

comisie și

instrumentele

funcționare a

membrii

autoevaluării

comisiei CEAC

CEAC

Informarea

04.10.2022

Legislația în vigoare

Comisia

cadrelor didactice

CEAC,

privind legislația

Responsabil

în vigoare,

Arie

instrumentele

curriculară

process verbal al comisiei

Proces verbal al CP și Arii
curriculare

pentru asigurarea

2

Diseminarea

calității și

informațiilor

realizarea mapelor

privind

cu documentele

asigurarea

necesare

calității

Informarea

Comisia

Legislația în vigoare,

Procese verbale ale orelor

elevilor privind

CEAC,

Documente comisie

de dirigenție, chestionare

acțiunea de

Diriginți

CEAC

Responsabil

Instrumentele

Procese verbale CEAC,

autoevaluării

grafic observatori

04.10.2022

evaluare și
implicarea lor în
procesul de
autoevaluare

3.

Îmbunătățirea

Stabilirea echipei

calității

de observatori și a

Arie

educației prin

graficului de

curriculară

03.10.2022
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stabilirea și

și membrii

observare

implementarea

CEAC
Responsabil

Ghidul completării

Fișe de observare Rapoarte

observării și

Arie

fișelor de observare,

Arii curriculare

intocmirea

curriculară

procedură de observare

rapoartelor de

și membrii

observare la

CEAC

instrumentelor

Derularea

de
autoevaluare

02.06.2022

nivelul ariilor
curriculare
Completarea

15.12.2022

Comisia

Fișe de observare

Formularele de monitorizare

formularelor de

15.03.2023

CEAC

Rapoarte Arii

internă

monitorizare

15.06.2023

curriculare

internă
Elaborare

01.10.2022

Comisia

Legislația în vigoare

proceduri necesare

–

CEAC

ROFUIP

îmbunătățirii

15.06.2023

Responsabil

procesului

i Arii

instructiv-educativ

curriculare/

Proceduri

compartime
nte
Chestionare pentru
elevi și părinți

20.12.2022

Comisia

Indicatori RAEI

CEAC

necesare
110

Chestionare interpretate

completării RAEI
Actualizare

31.05.2023

situațiilor statistice

Comisia

ROFUIP 4183 /

Formulare situații statistice

CEAC

04.07.2022

an școlar 2022-2023

pentru sfârșit de an

OMEN 3505 /

școlar

31.03.2022 privind
structura anului școlar

Elaborarea RAEI

4

15.10.2022

Comisia

Documentele unității

Postare RAEI pe platforma

CEAC

școlare

ARACIP

Evaluarea

Procese verbale CA,

internă a

CP

unității școlare

Discutarea

conform

planului de

principiilor

îmbunătățire

Procese verbale CA, CP și

calității

stabilit în RAEI

Arii curriculare

22.10.2022

Comisia

Instrumentele

Plan de activități pentru

CEAC

autoevaluării

diminuarea punctelor slabe

pentru diminuarea
punctelor slabe
Monitorizarea
activității
5

pentru
evaluarea și
asigurarea
calității

Monitorizarea

Permanent

diseminării

Comisia

Instrumentele

Procese verbale CA, CP și

CEAC

autoevaluării

Arii curriculare.

Comisia

Instrumentele

Procese verbale CA, CP și

informațiilor
privind asigurarea
calității în unitatea
școlară
Monitorizarea

Permanent
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activităților de

CEAC

autoevaluării

Arii curriculare

Comisia

Instrumentele

Procese verbale CA, CP și

CEAC

autoevaluării

Arii curriculare,

observare a
demersului
instructiv-educativ
Monitorizarea
planurilor de

Permanent

îmbunătățire

Rapoarte Arii curriculare

pentru diminuarea
punctelor slabe

Director,

Realizat,

Prof. Machidon Gabriela

Coordonator CEAC,
Prof. Diaconu Rodica
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3.7.PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ AN ȘCOLAR 2022 - 2023

Nr.
Crt
1.

2.

3.

4.

5.

OBIECTIVE

ACTIUNI

MODALITATE DE
REALIZARE
Prezentarea documentatiei
necesare in vederea asigurarii
securitatii si protectiei in munca
-Stabilirea termenelor si
responsabililor pentru realizarea
planului anual de prevenire si
protectie; -Respectarea
graficului/tematicii perioadelor de
instruire functie de personalul
scolii

Analiză si propuneri privind politica de
SSM şi planul de prevenire şi
protecţie;
Urmărirea realizarii planului de
prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea
mijloacelor necesare realizării
prevederilor lui şi eficienţa acestora
din punct de vedere al imbunatatirii
conditiilor de munca

Cunoasterea legislatiei
privind securitatea si
protectia in munca
-Intocmirea planului
anual de prevenire si
protectie ;
-Realizarea
graficului/tematicii
perioadelor de instruire

Analizarea alegerii, cumpărarii,
întreţinerii şi utilizarea echipamentelor
de muncă, a echipamentelor de
protecţie colectivă şi individuală;

-Intocmirea necesarului
de echipamente de munca
si protectie in diferite
sectoare de activitate ale
scolii

-Dotarea cu echipamente de
munca si protectie in diferite
sectoare de activitate ale scolii

-Verificarea cunoasterii
atributiilor comisiei SSM

-Verificarea atributiilor comisiei
de securitate si sanatate in munca

Intocmirea de teste de
verificare a cunostintelor
cu privire la legislatia
privind SSM

-Verificarea cunostintelor prin
teste cu privire la legislatia
privind SSM
-Raportarea accidentului
conducerii scolii si persoanelor
din ITM;
-Intocmirea actelor necesare in
caz de accidente

Analizează modul de îndeplinire a
atribuţiilor ce revin comisiei de
prevenire şi protecţie, precum şi
menţinerea sau, dacă este cazul,
înlocuirea acesteia;
Urmărirea modului în care se aplică şi
se respectă reglementările legale
privind SSM, măsurile dispuse de
inspectorul de muncă şi inspectorii
sanitari; Analizarea cauzele producerii
accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor
profesionale şi evenimentelor produse
şi poate propune măsuri tehnice în
completarea măsurilor dispuse în urma
cercetării;

Luarea la cunostinta a
producerii accidentelor
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PERIOADA DE
REALIZARE
Permanent
-La inceputul anului
scolar;
-In functie de perioada
de instruire confom
planului anual de
prevenire si protectie

RESPONSABIL
Director
Șef comisie

Șef comisie

Șef comisie
Permanent/periodic

Permanent

Anua/l Dupa caz

Șef comisie

Comisia de SSM

6.

7.

Analizarea cauzelor producerii
accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor
profesionale şi evenimentelor produse
şi poate propune măsuri tehnice în
completarea măsurilor dispuse în urma
cercetării;

Luarea la cunostinta a
producerii accidentelor

Efectuarea verificării proprii privind
aplicarea instrucţiunilor proprii şi a
celor de lucru
Intocmirea unui raport scris cu privire
la situaţia securităţii şi sănătăţii în
muncă, la acţiunile care au fost
întreprinse şi la eficienţa acestora în
anul încheiat, precum şi propunerile
pentru planul de prevenire şi protecţie
ce se va realiza în anul următor.

Urmarirea planului SSM
pentru fiecare sector al
scolii

Prezentarea raportului
scris directorului si
comisiei SSM

-Raportarea accidentului
conducerii scolii si persoanelor
din ITM; -Intocmirea actelor
necesare in caz de accidente

Dupa caz

Director:
prof.Banescu Elena
Lucrator desemnat:
prof. Manoiu Adrian

Raport scris privind constatările
făcute;

Permanent

Lucrator desemnat:
prof. Manoiu Adrian
Comisia de SSM

Dezbaterea raportului scris in
cadrul comisiei SSM

Director,
Prof. Machidon Gabriela

Anual

Resp. comisie,
Prof. Cătălin Dragoș Panaitescu
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Lucrator desemnat:
prof. Manoiu Adrian

3.8. PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DE MONITORIZARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN AN
ȘCOLAR 2022 – 2023
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Standard

Direcţii de acţiune

Etica și
integritatea

Asigurarea
condiţiilor
necesare
cunoaşterii de către salariaţi a
prevederilor actelor normative care
reglementează
comportamentul
acestora la locul de muncă, precum şi
prevenirea şi raportarea fraudelor şi
neregulilor

Atribuţii, funcţii,
sarcini

Competenţa,
performanţa

Actualizarea permanentă a ROF,
conform ROFUIP 4183/04.07.2022 şi
a fişelor de post, pentru menţinerea
concordanţei
între
obiectivele
instituţiei şi atribuţiile salariaţilor
precum şi pentru asigurarea cunoaşterii
acestora de către angajaţi

Asigurarea ocupării posturilor cu
personal competent, cu pregătire de
specialitate
necesară
îndeplinirii
atribuţiilor prevăzute în fişa postului;

Acţiuni
I. Mediul de control
- Monitorizarea respectării normelor de
conduită de către toţi angajaţii instituției
- Desfășurarea de activităţi de consiliere
etică a personalului

Responsabil
Director
Comisia de monitorizare
SCMI

Trimestrial

Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

Director
- Actualizarea ROF și a fişelor de post;
stabilirea atribuțiilor asociate fiecărui
post, în concordanţă cu competenţele
decizionale necesare realizării acestora

- Elaborarea PAS pentru perioada 20222026
- Analizarea cerințelor postului pentru
stabilirea abilităţilor şi cunoştinţelor
necesare în vederea îndeplinirii
sarcinilor/atribuţiilor fiecărui post
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Termen

Secretar
Conducătorii
compartimentelor

Director
Director

Anual, la
schimbarea
ROFUIP in
termen de
maximum 45 de
zile de la
publicarea in
MO;
Cu ocazia
întocmirii fişei
postului

Septembrie
2022
Anual, cu ocazia
evaluării
salariaţilor

asigurarea continuă a pregătirii - Identificarea nevoilor de
Director
profesionale a personalului angajat
perfecţionare a pregătirii profesionale a
salariaţilor unității:
Responsabil CMDFCD
ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar cu
modificările și completările ulterioare
- Elaborarea planului de pregătire
Director
profesională a salariaţilor conform
nevoilor identificate
Responsabil CMDFCD

4.

5.

Delegarea

Structura
organizatorică

Stabilirea şi comunicarea, în scris, a
limitelor
competenţelor
şi
responsabilităţilor pe care managerul le
deleagă

Stabilirea structurii organizatorice, a
competenţelor, a responsabilităţilor şi a
sarcinilor asociate postului, precum şi
obligaţia de a raporta pentru fiecare
componentă structurală, astfel încât să
se asigure realizarea obiectivelor
instituţiei

Anual, înainte
de elaborarea
Planului de
pregătire
profesională
Anual

-Colaborare cu furnizori abilitaţi în
domeniul formării profesionale a
adulţilor

Director

31.08.2023

- Întocmirea documentelor prin care se
efectuează delegarea competenţelor şi
responsabilităţilor, precum şi a limitelor
acestora
- Comunicarea, în scris, către cei în
drept,
a
documentelor
privind
efectuarea delegării competenţelor/
responsabilităţilor şi a limitelor acestora
- Efectuarea de analize, la nivelul
principalelor activităţi, în scopul
identificării
eventualelor
disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de
lucru individuale, prin fişele posturilor,
în
corelație
cu
atribuţiilor
compartimentelor
și cu obiectivele
instituţiei

Director

Permanent

Conducătorii
compartimentelor
Director

Permanent
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Conducătorii
compartimentelor
Director
Conducătorii
compartimentelor
Comisia de monitorizare
SCMI

Anual, cu ocazia
evaluării
salariaţilor

- Asigurarea funcţionării circuitelor şi
fluxurilor
informaţionale
necesare
supravegherii şi realizării activităţilor
proprii ale structurii organizatorice a
instituţiei

Director
Conducătorii
compartimentelor

Anual, cu ocazia
evaluării
salariaţilor

II. Performanța și managementul riscului
- Stabilirea obiectivelor generale ale
instituţiei

6.

7.

8.

Obiective

Planificarea

Coordonarea

Definirea obiectivelor generale, în
concordanţă cu misiunea instituţiei,
precum şi a celor specifice, în
conformitate cu legile, regulamentele şi
politicile elaborate

- Stabilirea obiectivelor specifice astfel
încât să corespundă cerinţelor SMART
- Stabilirea activităţilor individuale,
pentru fiecare angajat, care să conducă
la atingerea obiectivelor specifice
fiecărui compartiment din cadrul
organigramei instituţiei

- Alocarea resurselor, astfel încât să se
asigure efectuarea activităţilor necesare
Întocmirea planurilor prin care se pun
realizării
obiectivelor
fiecărui
în concordanţă activităţile necesare
compartiment din cadrul organigramei
pentru realizarea obiectivelor cu
instituţiei
resursele alocate, astfel încât riscurile
de a nu realiza obiectivele să fie
- Stabilirea măsurilor necesare pentru
minime
încadrarea în resursele repartizate, în
situaţia
modificării
obiectivelor
specifice
Asigurarea
coordonării
deciziilor - Adoptarea măsurilor de coordonare a
adoptate şi a acţiunilor întreprinse, în deciziilor şi activităţilor fiecărui
vederea realizării convergenţei şi compartiment cu cele ale altor
coerenţei acestora pentru atingerea compartimente, în scopul asigurării
obiectivelor stabilite
convergenţei şi coerenţei acestora
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Director
Comisia de monitorizare
SCMI
Director
Comisia de monitorizare
SCMI
Director
Comisia de monitorizare
SCMI
Director
Administrator financiar
Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

La termenele
prevăzute pentru
elaborarea
bugetului
instituţiei

Conducătorii
compartimentelor

Permanent

Director
Conducătorii
compartimentelor

Permanent

- Realizarea de consultări prealabile, în
vederea coordonării activităţilor

Monitorizarea
performanţelor

- Elaborarea unor
Monitorizarea performanţelor pentru
rezultat/performanţă
fiecare activitate, utilizând indicatori
obiectivelor specifice
cantitativi şi calitativi, inclusiv cu
privire la economicitate, eficienţă şi
eficacitate

9.

indicatori de
asociaţi

- Instituirea unui sistem de monitorizare
şi raportare a performanţelor, pe baza
indicatorilor
asociaţi
obiectivelor
specifice
- Efectuarea reevaluării relevanţei
indicatorilor
asociaţi
obiectivelor
specifice, atunci când situaţia o impune,
în vederea operării ajustărilor cuvenite

10.

Managementul
riscului

Analiza sistematică a riscurilor
asociate obiectivelor specifice, legate
de
desfăşurarea
activităţilor,
elaborarea planurilor corespunzătoare,
în direcţia limitării posibilelor
consecinţe negative ale acestor riscuri
şi desemnarea persoanelor cu
responsabilităţi în aplicarea acestor
planuri

Director
Conducătorii
compartimentelor

Permanent

Director
Conducătorii
compartimentelor
Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

Director
Conducătorii
compartimentelor
Comisia de monitorizare
SCMI
Director
Conducătorii
compartimentelor
Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

Permanent

- Identificarea şi evaluarea principalelor
riscuri proprii activităţilor din cadrul
Conducătorii
31.12.2022
compartimentelor, asociate obiectivelor
compartimentelor
specifice ale acestora
- Stabilirea măsurilor de gestionare a
Conducătorii
riscurilor identificate şi evaluate la
compartimentelor Comisia 31.12.2022
nivelul
activităţilor
din
cadrul
de monitorizare SCMI
compartimentelor
Conducătorii
- Completarea/actualizarea registrului
compartimentelor Comisia 31.12.2022
riscurilor
de monitorizare SCMI
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11

12.

Ipoteze, reevaluări

Informarea

13.

Comunicarea

14.

Corespondenţa şi
arhivarea

- Centralizarea principalelor riscuri şi
elaborarea registrului riscurilor la
nivelul instituiţiei care afectează
atingerea obiectivelor generale şi a celor
specifice.
- Formularea de ipoteze/ premise
acceptate prin consens, necesare pentru
Reevaluarea obiectivelor, în contextul stabilirea obiectivelor specifice
modificării ipotezelor, ca urmare a - Reevalurea obiectivelor specifice,
transformării mediului organizaţional când se constată modificări ale
ipotezelor/ premiselor care au stat la
baza formulării acestora.
III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA
Asigurarea unui flux al informaţiilor
- Dezvoltarea şi întreţinerea unor
atât în interior, cât şi în/din exterior,
sisteme de colectare, stocare, prelucrare,
stabilirea tipurilor de informaţii, a
actualizare şi difuzare a datelor şi
conţinutului, calităţii, frecvenţei,
informaţiilor financiare, precum şi
surselor şi destinatarilor acestora,
îmbunătăţirea mijloacelor de informare
care
să
permită
îndeplinirea
între compartimentele din cadrul
corespunzătoare a sarcinilor de
instituţiei
serviciu
Dezvoltarea unui sistem eficient de - Stabilirea unor măsuri care să asigure
comunicare internă şi externă, care să o difuzare rapidă, fluentă, practică şi
asigure difuzarea rapidă, fluentă şi oportună
a
informaţiilor
prin
precisă a informaţiilor, astfel încât intermediul avizierului, panoului cu
acestea să ajungă complete şi la timp informaţii, grupurilor de whatsapp, sitela utilizatori
lui instituţiei, e-mail etc.
Organizarea primirii/ expedierii,
înregistrării
şi
arhivării - Elaborarea şi comunicarea procedurii
corespondenţei, astfel încât sistemul de sistem pentru primirea/expedierea,
să fie accesibil managerului, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei
angajaţilor şi terţilor interesaţi cu neclasificate
abilitare în domeniu
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Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

Comisia de monitorizare
SCMI

Permanent

Comisia de monitorizare
SCMI

Ori de câte ori
este necesar

Director
Conducătorii
compartimentelor

Permanent

Director
Permanent

Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

15.

Semnalarea
neregularităţilor

Crearea unui cadru formal pentru
semnalarea de către angajaţi, a
neregularităţilor apărute pe baza unei
- Elaborarea şi comunicarea unei
proceduri, fără ca astfel de semnalări
proceduri
privind
semnalarea
să atragă un tratament inechitabil sau
neregularităţilor
discriminatoriu faţă de salariatul care
se conformează unei astfel de
proceduri
IV. Activităţi de control

Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

CEAC

16.

Proceduri

Elaborarea/actualizarea
Elaborarea de proceduri privind
comunicarea
procedurilor
desfăşurarea activităţilor în cadrul
activitatea proprie
compartimentelor
din
structura
instituţiei şi comunicarea lor tuturor
angajaţilor implicaţi

şi
pentru

- Monitorizarea aplicării procedurilor
comunicate angajaţilor

17.

Supravegherea

Adoptarea, de către conducerea
compartimentelor din institutie, a
măsurilor
de
supraveghere
şi
supervizare
a
activităţilor
care
intră
în
Asigurarea măsurilor adecvate de
supraveghere a operaţiunilor, pe baza responsabilitatea lor directă
unor proceduri prestabilite, inclusiv
de control ex-post, în scopul Urmărirea includerii în proceduri a unor
realizării, în mod eficace, a acestora
menţiuni cu privire la supervizarea
activităţilor care implică un grad ridicat
de expunere la risc
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Conducătorii
compartimentelor

Permanent

Comisia de monitorizare
SCMI
CEAC
Conducătorii
compartimentelor
Director

Permanent

Conducătorii
compartimentelor

Permanent

Director
Conducătorii
compartimentelor
Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

18.

19.

20.

21.

- Întocmirea documentelor adecvate,
aprobate la nivelul corespunzător,
• Urmărirea ca, la apariţia unor anterior efectuării operaţiunilor, în
abateri faţă de politicile sau situaţia în care, ca urmare a apariţiei
procedurile stabilite, ca urmare a unor circumstanţe deosebite, apar
Gestionarea
unor circumstanţe deosebite, să fie abateri fată de procedurile stabilite
abaterilor
întocmite
documente
adecvate, - Efectuarea unei analize periodice a
aprobate la un nivel corespunzător, circumstanţelor şi a modului cum au
înainte de efectuarea operaţiunilor
fost gestionate abaterile în vederea
stabilirii, pentru viitor, a unor reguli de
bună practică.
- Inventarierea situaţiilor generatoare de
Asigurarea
măsurilor întreruperi în derularea unor activităti
corespunzătoare pentru ca activitatea
Continuitatea
- Stabilirea şi aplicarea măsurilor
instituţiei să poată continua în orice
activităţii
adecvate pentru asigurarea continuităţii
moment, în toate împrejurările şi în
activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii
toate planurile
generatoare de întreruperi
Elaborarea de politici adecvate - Elaborarea de strategii de control
strategiilor de control şi programelor adecvate pentru atingerea obiectivelor
concepute
pentru
atingerea specifice
Strategii de control obiectivelor, prin care să se - Urmărirea aplicării strategiilor de
urmărească
îndeplinirea control şi a furnizării, de către acestea, a
responsabilităţilor
şi
atingerea asigurării rezonabile cu privire la
obiectivelor
atingerea obiectivelor specifice
V. Auditarea şi evaluarea
Pregătirea şi realizarea autoevaluării
Instituirea funcţiei de autoevaluare a
subsistemului
de
control
intern
Verificarea şi
controlului intern managerial, la
evaluarea
managerial la nivel de compartiment,
nivelul
fiecărui
compartiment,
controlului
precum şi la nivelul instituţiei conform
precum şi la nivelul instituţiei.
OMFP nr. 600/2018 actualizat.
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Conducătorii
compartimentelor
Comisia de monitorizare
SCMI
Conducătorii
compartimentelor
Comisia de monitorizare
SCMI
Comisia de monitorizare
SCMI

La identificarea
abaterilor

După
identificarea
abaterilor
31.12.2022

Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

Director
Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

Director
Comisia de monitorizare
SCMI

31.12.2022

Director
Comisia de monitorizare
SCMI

Anual

Utilizarea datelor, informaţiilor şi
constatărilor autoevaluării subsistemului
de control intern managerial la nivelul
compartimentelor, precum şi la nivelul
instituţiei, prin asumarea Raportului
asupra sistemului de control intern
managerial la 31 decembrie, de către
ordonatorul de credite.
22.

Auditul intern

Nu este cazul

-

Director,

Director
Comisia de monitorizare
SCMI

-

Anual

-

Responsabil Comisia de monitorizare a sistemului

Prof. Gabriela Machidon

de control intern managerial,
Prof. Daniela Mihalcea
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3.9. PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI
DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII
Propunere Plan anti-bullying elaborat in conformitate cu prevederile 0MEC nr.1409/2001 şi anexa 0MEC nr. 4.343/2020
NR.

1.

Informare şi
conştientizare
asupra
fenomenului de
bullying pentru
părinţi,
cadre didactice
şi elevi

2.

MĂSURI /ACŢIUNI

OBIECTIVE

Activităţi de
prevenire a
situaţiilor de
bullying

RESPONSABILI

Organizarea şi susţinerea dezbaterilor cu elevii şi Învăţători, diriginţi
părinţii
privind
prevenirea
si
combaterea
fenomenului de violenţă psihologică - bullying;
Grup de acţiune
• Informare cu privire la constituirea grupului
anti-bullying
anti-bullying la nivelul şcolii;
• Actualizarea Regulamentului intern al unitaţii de
învăţământ;
• Informări cu privire la principalele acte
normative în vigoare;
• Derularea unor programe de
informare pentru elevi, părinţi profesori.

•

• Organizarea unor activităţi precum concursuri,
teatru forum ş.a., în scopul încurajării respectării
valorilor şi misiunii declarate a şcolii,
participarea la identificarea, medierea sau
raportarea situaţiilor de bullying;
• Organizarea de activităţi susţinute de către elevii
ambasadori anti-bullying de la nivelul şcolii;
• Iniţierea unor programe destinate părinţilor,
centrate pe conştientizarea, informarea şi formarea
cu privire la dificultăţile de adaptare a copiilor la
mediul şcolar şi la diferite aspecte ale acţiunilor de
tip bullying, forme, cauze, modalităţi de prevenire,
parteneri;
• Valorificarea
temelor
relevante
pentru
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PARTENERI

TERMEN

Profesorul consilier

Septembrie

şcolar
În fiecare modul
Comisia pentru
prevenirea şi combaterea
violenţei
ONG, alţi parteneri
relevanţi

Grup de acţiune

Responsabil proiecte şi

Pe parcursul

anti-bullying

programe extracu rricula

anului şcolar,

Profesori,

re

conform unui

învăţători

Profesor consilier

grafic agreat la
ONG, alţi parteneri

nivel de

relevanţi

unitate/ clasă

şcolar
Consiliul reprezentativ
al părinţilor
Asociaţia Părinţilor

3.

Activităţi de
combatere a
situaţiilor de
bullying

•
•

•

•

problematica bullying-ului şi a cyberbullyingului, care se regăsesc în curriculumul diferitelor
discipline şcolare, cuprinzând drepturile şi
îndatoririle individului, libertate şi normă/regulă
de
comportament,
empatia,
decizia
şi
consecinţele deciziei, abilităţile sociale, fără a se
limita la acestea;
• Activităţi de consiliere educaţională (cu acordul
părinţilor), dacă este cazul, pentru identificarea şi
eliminarea factorilor de risc comportamental.
• Identificarea situaţiilor de bullying, semnalarea
Grupul de acţiune
suspiciunilor,
colaborarea
în
echipa
anti- bullying
multidisciplinară, analiza
şi
soluţionarea
cazului, luarea măsurilor.
Aplicarea unor proceduri de intervenţie în
situaţiile de violenţă psihologică - bullying;
Cadre didactice
Responsabilizarea cadrelor didactice în
Profesor consilier
scopul intervenţiei imediate în cazurile de
şcolar
bullying semnalate sau identificate prin
activităţi desăşurate în cadrul comisiilor
metodice, consiliilor profesorale etc;
Constituirea, la nivelul unităţii de învăţământ, a
unor structuri cu rol de mediere, care să contribuie
la identificarea surselor de conflict. Aceste
structuri/grupuri de iniţiativă ar trebui să fie
formate dintr-un nucleu de elevi, cad re didactice
şi părinţi;
Derularea
unor programe şi activităţi
extraşcolare/programe de sensibilizare pe tema
combaterii bullying-ului: jocuri, concursuri,
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Profesori diferite discipline
relevante în context

DGASPC

Permanent/ în
funcţie de

SPAS
ONG, alţi parteneri

nucleu de elevi, cadre
didactice şi părinţi;

Învăţători, profesori
diriginţi, familia

situaţie

expoziţii tematice, întâlniri cu specialişti care să
prezinte în mod interactiv teme legate de bullying
şi cyberbullying, la care să participe elevi, cadre
didactice şi părinţi;
• Intervenţii psihopedagogice adecvate pentru
autorii actelor de bullying în scopul realizării
modificărilor comportamentale şi atitudinale faţă
de colegii lor şi faţă de cadrele didactice.
4.

Comunicare
interinstituţiona
lă şi

Măsuri de comunicare şi informare internă, la Grupul de acţiune
nivelul unităţii de învăţământ, cu privire la anti- bullying
procedurile de prevenire, identificare, raportare şi
intervenţie a situaţiilor de bullying în spaţiul şcolar;

Cadre didactice ONG-uri

Permanent

Alţi parteneri

organizaţională
5.

Evaluarea

Activităţi de

măsurare a impactului acţiunilor Grupul de acţiune

impactului

cuprinse în planul anti- bullying şi a eficienţei anti- bullying

acţiunilor

grupului de acţiune pentru elevi, părinţi, profesori.

Director,

Cadre didactice Elevi
Părinţi

Responsabil Comisia antibullyng

Prof. Gabriela Machidon

Prof. Dumitrache Rena
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Permanent

3.10. PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Planul managerial al Comisiei pentru mentorat didactic
și formare în cariera didactică (CMDFCD)
An şcolar 2022– 2023
Nr.
crt.

Obiective

Activităţi
1.1. Stabilirea

Analiza nevoii de

responsabilităţilor

Termen
Septembrie
2022

Indicatori de evaluare

- Director, prof. Gabriela

- Fişa postului

Machidon

- Procese verbale ale

formare continuă şi

corespunzătoare postului în

- prof. Daniela Mihalcea

Consiliului de administraţie,

perfecţionare a

conformitate cu fişa postului

- Responsabilii Ariilor

ale Consiliului profesoral, ale

curriculare – membri ai

Ariilor curriculare

cadrelor didactice şi
1

Responsabilităţi

a personalului

CMDFCD;
- Şefii compartimentelor

didactic -auxiliar în
vederea
îmbunătăţirii

1.2. Identificarea factorilor şi a

Octombrie

competenţelor

circumstanţelor care pot genera

2022

- prof. Daniela Mihalcea

- Procesele verbale ale

- Responsabilii Ariilor

responsabililor ariilor

schimbări în structura

curriculare – membri ai

curriculare şi ale

calităţii în

organizaţională (schimbări de

CMDFCD;

compartimentelor

învăţământ

comportament)

- Şefii compartimentelor

- Procesul verbal al CMDFCD

pentru asigurarea

- prof. Daniela Mihalcea
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1.3. Identificarea priorităţilor

Octombrie

- Responsabilii Ariilor

2022

curriculare – membri ai

- Procesele verbale ;

perfecţionarea în funcţie de

CMDFCD;

- Chestionare .

condiţiile existente în şcoală şi

- Şefii compartimentelor

privind formarea şi

legislaţia în vigoare
2.1. Stabilirea Comisiei pentru

Septembrie

- Director, prof. Gabriela

mentorat didactic și formare în

2022

Machidon

Octombrie

- Director, prof. Gabriela

2022

Machidon

- Decizie ;

cariera didactică (CMDFCD)
2.2. Alcătuirea fişei de atribuţii a
Proiectarea strategiei responsabilului CMDFCD şi a
de coordonare şi

programului de activitate

- prof. Daniela Mihalcea

direcţiile de
2

- Documente ale
responsabilului CMDFCD

dezvoltare ale

2.3. Întocmirea Planului

Octombrie

formării continue şi

managerial al CMDFCD

2022

- prof. Daniela Mihalcea

- Metodologia formării
continue

perfecţionării

- Acte normative ME,

personalului didactic 2.4. Stabilirea modalităţilor
şi didactic auxiliar

- Documente ale CMDFCD

concrete de realizare a

Octombrie

- prof. Daniela Mihalcea

alte documente ISMB/ IS2

2022

obiectivelor cuprinse în Planul

- Procesele verbale ale

managerial privind formarea

Consiliului profesoral şi de

continuă şi perfecţionarea

administraţie
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- Oferta CCD, alte oferte
3.1. Comunicarea ofertelor

Permanent

- prof. Daniela Mihalcea

- Procesele verbale ale

conţinând cursurile de formare /

Consiliului profesoral şi de

perfecţionare

administraţie
- prof. Daniela Mihalcea

- Opţiuni, adrese pentru

3.2. Centralizarea opţiunilor şi

- Membrii ariilor

înscriere

înscrierea la cursuri

curriculare

Permanent

3.3. Stabilirea persoanelor ce vor

Permanent

lua contact cu instituţiile ce

Responsabilul CMDFCD,

- Lista persoanelor de contact

prof. Daniela Mihalcea

oferă cursuri
Identificarea şi
3

3.4. Selectarea programelor

Permanent

Responsabilul CMDFCD,

- Dosarul ofertelor de formare

prof. Daniela Mihalcea

ale instituţiilor

Responsabilul CMDFCD,

- Calendarul de activităţi al

activităţi

prof. Daniela Mihalcea

comisiei

cursul ales)

Data fiecărei

Persoana desemnată de

3.6. Asigurarea condiţiilor de

activităţi

responsabilul CMDFCD

prezentarea tematicii adecvate politicii şcolare a
cursurilor de

unităţii de învăţământ pentru

formare continuă şi

asigurarea calităţii în învăţămînt

perfecţionare

3.5. Întocmirea programului de
activităţi şi anunţarea

Data fiecărei

participanţilor (în funcţie de

desfăşurare a activităţilor
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- Documente ale CMDFCD

4.1. Derularea activităţilor

01 sept. 2022-30

- Director, prof.

pentru echivalarea în credite

noiembrie 2022

Gabriela Machidon

profesionale transferabile

- prof. Daniela

- Cereri de solicitare a
echivalării;
- Procesul verbal al CMDFCD

Mihalcea
4.2. Derularea cursurilor de
Organizarea şi

formare continuă / perfecţionare

Conform
- membrii CMDFCD

- Graficul prezenţei la

- Formabilii

cursurile de formare /

- prof. Daniela

perfecţionare

Mihalcea

- Procesele verbale ale

ISMB

- membrii CMDFCD

CMDFCD

- membrii CMDFCD

- Procesele verbale CMDFCD

- prof. Daniela

- Cereri de înscriere;

Mihalcea

- Fişe de înscriere.

graficului cursului

desfăşurarea
activităţii de formare 4.3. Participarea la activităţile
4

continuă şi
perfecţionare la

metodice la nivelul Sectorului 2
şi al Capitalei

Conform
graficului IS2 şi al

nivelul unităţii
şcolare (Arie

4.4. Valorificarea competenţelor

Conform

curriculară

dobândite în lecţiile

graficului

/compartiment)

demonstrative şi în alte activităţi
metodice

metodice

5.1. Înscrierea cadrelor didactice

Conform

la examenele de obţinere

Identificarea nevoii
5

activităţilor

graficului ISMB

gradelor didactice şi participarea

- Compartimentul

la cursurile de perfecţionare.

secretariat

personale de formare
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continuă şi
perfecţionare

- Responsabilul

- Existenţa documentelor şi a

CMDFCD, prof.

materialelor informative,

documentelor necesare şi a

Daniela Mihalcea,

conform legislaţiei în vigoare

metodologiei de desfăşurare a

- secretar, Florentina

inspecţiei de specialitate

Gheorghe

- Certificatul sau adeverinţa

- Formabilii

de absolvire a cursului

- prof. Daniela

- Procesele verbale ale

Mihalcea

CMDFCD , ale șefilor de

informaţional pentru cunoaşterea

- membrii CMDFCD

compartimente

nevoii de formare a personalului

- Membrii ariilor

şcolii

curriculare

5.2. Informarea cadrelor
didactice asupra termenelor,

5.2. Participarea în funcţie de
opţiunea personală la cursuri de

Permanent

Conform
graficului cursului

formare / perfecţionare.
6.1. Asigurarea unui sistem
eficient de comunicare / flux

Consilierea şi
6

facilitarea

6.2. Invitarea unor specialişti

schimbului de
informaţii

Permanent

- Şefii de

- Procesele verbale ale

/metodişti pentru consilierea

compartimente

Consiliului profesoral

personalului şcolii

Director, prof. Gabriela

- Materialul informativ şi de

Machidon

documentare

Permanent

- prof. Daniela
Mihalcea
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7.1. Verificarea prezenţei
precum şi a parcurgerii
Monitorizarea şi

7

Conform
graficului cursului

conţinutului tematicii cursurilor

- prof. Daniela

- Fişe de prezenţă

Mihalcea

- Suportul cursului

- membrii CMDFCD

- Fişe de evaluare parţială şi
finală

evaluarea activităţii

de formare continuă /

Conform

- Şefii de

de formare continuă

perfecţionare

graficului

compartimente

şedinţelor CP şi

- prof. Daniela

- Procesele verbale ale

Mihalcea

Consiliului profesoral şi ale

şi de perfecţionare

7.2. Raportul de activitate al

pentru asigurarea

CMDFCD prezentat în

CA

calităţii în

Consiliile profesorale şi de

Conform

învăţământ

administraţie

graficului

Consiliului de administraţie
- membrii CMDFCD

şedinţelor CA

- membrii tuturor

- Procesele verbale ale

tuturor cadrelor didactice

Conform

Ariilor curriculare

Consiliului de administraţie

prezentate în Consiliul de

graficului

- membrii Comisiei

administraţie

şedinţelor

pentru acordarea

- Procesele verbale ale

calificativelor

Consiliului profesoral, ale

- membrii

Consiliului de administraţie şi

calificativelor/

compartimentelor

ale compartimentelor

compartimentelor

- membrii tuturor

- Fişe de

CP şi CA

Ariilor curriculare

autoevaluare/evaluare

7.3. Raportul de activitate al

Comisiei pentru
7.4. Discutarea şi aprobarea
calificativelor parţiale şi anuale
având ca suport fişele de
autoevaluare şi de evaluare

acordarea

Director,

Responsabilul CMDFCD,

Prof. Gabriela Machidon

Prof. Daniela Mihalcea
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3.11. PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI PENTRU DISCIPLINE TEHNOLOGICE AN ȘCOLAR 2022-2023
Nr.
crt.

Obiectiv urmărit

1.

Măsuri
organizatorice
pentru începerea
noului an şcolar

Activităţi propuse
1. Susținerea examenelor de diferențe
pentru elevii transferați din alte unități de
învățământ

Responsabil

Indicatori de realizare

Termen / clasa

Prof. S. Ionescu
Prof. M. Minzu
Prof. E.Scarlat
Prof. R. Diaconu
Prof. A. Ichim
Prof. M. Pescaru
Prof. C. Velicu
Membrii ariei

- proces verbal al CP, proces verbal al CA,
OME nr.4183/2022 CAP.IV, cataloage de
examen, decizii interne, graficul examenelor
de diferențe

02.09.2022

- încadrările cadrelor didactice conform
documentelor ME şi statutul cadrelor
didactice, a deciziilor interne.

02.09.03.10.2022

Diriginţii

- documente şcolare conform normativelor ME 01.09.şi ISMB
07.10.2022

4. Elaborarea testelor predictive/iniţiale
pentru elevii claselor a IX-a; aplicarea și
interpretarea acestora.

Prof. E. Scarlat
Membrii ariei

- testele elaborate, portofoliul ariei.

12-15.09.2022

5. Elaborarea pachetelor cu teste pentru
înregistrarea progresului la discipline
tehnologice pentru toţi elevii claselor a
IX-a - a XII-a
6. Întocmirea planului remedial pentru
elevii cu rezultate slabe la învățătură.

Membrii ariei

- pachetele de teste, bareme de corectare, fişe
de progres, portofoliul ariei.

03.1021.10.2022

Membrii ariei

- portofoliul ariei, fișe de progres

14-18.11.2022

2. Definitivarea încadrărilor cadrelor
didactice pentru Prelucrarea lemnului,
Resurse naturale și protecția mediului,
Turism și alimentație
3. Completarea cataloagelor provizorii şi
definitive.
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7.Planificarea orelor de consultaţii pentru
elevii participanți la olimpiadă.

Prof. S. Ionescu
Prof. E. Scarlat
Prof. A. Ichim
Prof. M.Pescaru
Prof. P. Dogaru
Prof. C. Velicu
Membrii ariei

- grafic consultații, fișe de documentare și de
lucru, teste, modele de subiecte olimpiada
națională

21.11.2022

- lista cu tematicile proiectelor

05-09.12.2022

9. Susținerea Olimpiadei Tehnologii- faza
pe clasă

Membrii ariei

- subiecte și bareme olimpiadă, tabele cu elevii

12-14.12.2022

10. Susținerea Olimpiadei Tehnologiifaza pe școală

Membrii ariei

- subiecte și bareme olimpiadă, tabele cu elevii

25-27.01.2023

11. Întocmirea listelor cu opțiunile
elevilor din anii terminali pentru temele
de proiect
1. Constituirea catedrei, elaborarea fişelor
de atribuţii, a planului managerial al
catedrei, a planurilor de activităţi, a
graficului şi tematicii activităţilor
metodico-ştiinţifice, a graficului
interasistenţelor, întocmirea planificărilor
anuale.
2. Realizarea portofoliilor individuale ale
cadrelor didactice.
3. Stimularea participării cadrelor
didactice la cursuri de perfecţionare
pentru obţinerea gradelor didactice.

Membrii ariei

- listele cu opțiunile elevilor

13-15.02.2023

Membrii ariei

- portofoliul ariei;

01.0921.10.2022

Membrii ariei

- portofoliile cadrelor didactice;

Permanent

Membrii ariei

- fişe individuale de formare continuă;

Permanent

8. Elaborarea tematicii proiectelor pentru
absolvenții claselor terminale

2.

Creşterea
competenţei
profesionale a
cadrelor didactice
prin formare
continuă /
perfecţionare
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3.

Modernizarea
procesului de
predare-învăţareevaluare prin
centrarea relaţiei
pedagogice pe
elev în vederea
asigurării
creşterii calităţii în
învăţământ

4.Pregătirea documentaţiei necesare şi
derularea inspecţiilor de specialitate
conform metodologiilor şi graficelor
ISMB în vigoare.

Prof. A. Ichim

- procesele-verbale ale inspecţiilor de
specialitate;

Conform
graficului ISMB

5. Participarea membrilor Ariei
Curriculare la programe de formare
continuă / perfecţionare organizate la
nivel local / CCD / ISMB.

Membrii ariei

- adeverinţe de participare;

Conform ofertei
CCD/ISMB

6. Participarea membrilor Ariei
Curriculare la activităţile metodicoştiinţifice proiectate la nivelul unităţii
şcolare

Membrii ariei

- portofoliul ariei;

Conform
Graficului
activităţilor
metodicoştiinţifice

1. Asigurarea în procesul instructiveducativ a unei noi relaţii de comunicare
interactivă profesor-elev.

Membrii ariei

- portofoliu profesor / elev.

Permanent

2. Folosirea în demersul didactic a
Membrii ariei
metodelor participative - portofolii, studii
de caz, proiecte, alte activităţi individuale.

- portofoliu profesor / elev.

Permanent

3. Individualizarea demersului didactic
din perspectiva strategiilor şi procedurilor
elaborate specifice disciplinelor
tehnologice.

Membrii ariei

- portofoliu profesor / elev.

Permanent

4. Proiectarea şi aplicarea din perspectivă
interdisciplinară a unor teme specifice
disciplinelor tehnologice.

Membrii ariei

- portofoliu profesor / elev.

Conform
planificării
calendaristice
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4.

Utilizarea
eficientă a bazei
tehnico-materiale
a unităţii şcolare

5. Formarea deprinderilor de activitate
Membrii ariei
independentă prin folosirea manualelor, a
cataloagelor , a cărţilor de specialitate din
biblioteca şcolii.

- portofoliul elevului.

Permanent

6. Realizarea evaluărilor obiective şi
competente cu participarea efectivă a
elevilor.

Membrii ariei

- portofoliu profesor: bareme de corectare,
grile de evaluare.

Permanent

7. Aplicarea testelor pentru înregistrarea
progresului.

Membrii ariei

- pachetele de teste, bareme de corectare, fişe
de progres, portofoliul comisiei.

Lunar, conform
orarului claselor

8. Elaborarea subiectelor pentru testele
sumative în vederea încheierii modulelor
şi aplicarea lor la toate clasele

Membrii ariei

- programele modulelor

Mai- iunie,
conform orarului

9. Stabilirea şi desfăşurarea examenului
de competenţe la clasele a XII-a şi a XIIIa seral si a examenului de absolvire
Scoala Postliceala

Membrii ariei

- portofoliul ariei

mai – iunie /
iulie 2020

1. Utilizarea în orele de discipline
tehnologice a informaţiilor oferite de
platformele educaționale online.

Membrii ariei

- portofoliul ariei

Permanent

2. Proiectarea şi desfăşurarea orelor
demonstrative la disciplinele tehnologice
prin utilizarea mijloacelor informatice din
clase.

Membrii ariei

- graficul activităţilor metodico-ştiinţifice

Permanent,
conform
graficului Ariei
Curriculare

- portofoliul ariei.
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5.

Monitorizare şi
evaluare

1. Participarea nemijlocită a
responsabilului Ariei Curriculare şi a
membrilor echipei manageriale la toate
activităţile catedrei, inclusiv la orele de
discipline tehnologice

Membrii catedrei

2. Discutarea realizării activităţilor
incluse în Planul managerial şi în

Membrii ariei

- conform planurilor de activitate

Permanent

- planuri de îmbunătăţire.

- portofoliul ariei

Lunar

- planuri de îmbunătăţire.

planurile de activitate în şedinţele de
analiză la nivelul ariei.
3. Evaluarea parcurgerii programelor, a
materiei cuprinse în planificările
calendaristice şi a progresului înregistrat
de elevi.
4. Redactarea şi prezentarea în Consiliul
de administraţie a Raportului de activitate
a ariei.

Membrii ariei

- conform planurilor de activitate

Lunar

Prof. M. Mînzu

- raportul ariei, procese-verbale ale CA;
portofoliul ariei.

Conform
graficului
şedinţelor CA

5. Autoevaluarea şi evaluarea activităţii
întregului proces educativ pentru
asigurarea calităţii în învăţământ;
acordarea calificativelor parţiale şi
anuale.

Prof. M. Mînzu

- portofoliul comisiei.

Permanent

Membrii catedrei

- fişe de autoevaluare/evaluare.

- portofoliul ariei/elevilor.

Director,
Gabriela Machidon

Responsabilul Ariei Curriculare Tehnologii,
Prof. Maria Mînzu
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3.12. PLAN MANAGERIAL AL ÎNTREŢINERII ŞI DEZVOLTĂRII BAZEI MATERIALE AN 2022 - 2023
Nr. crt.

1

2

Obiectiv

Derularea
reparaţiilor şi a
reabilitărilor
derulate în vacanţa
de vară 2022
- alte activităţi
necesare începerii
anului şcolar 2022–
2023

Proiectarea şi
derularea
reparaţiilor şi
reabilitării unităţii
şcolare

Termen

Responsabilităţi

Resurse

Indicatori de performanţă

Reparaţii curente atelier
corp A şi local şcoală.

August
2022

Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu,
administrator financiar

Resurse financiare
bugetare

Lista lucrărilor, facturi,
OP, proces verbal de
recepţie

Zugrăveli interioare
ale localului şcolii şi ale
clădirii P + 3

August
2022

Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu

Resurse financiare
bugetare

Lista lucrărilor, facturi, OP

31.10.2022

Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu

Resurse financiare
bugetare

Proces-verbal de recepţie,
proces-verbal revizie

Director, administrator
patrimoniu, mecanic,
electrician

Resurse financiare
proprii

Proces-verbal de recepţie
5% creştere investiţii în
scule şi accesorii

Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu

Resurse financiare
bugetare

Contract de lucrări, lista
lucrărilor, facturi, OP,
proces verbal de recepţie

Resurse financiare
bugetare

Contract de lucrări, lista
lucrărilor, facturi, OP,
proces verbal de recepţie

Resurse financiare
bugetare

Contract de lucrări, lista
lucrărilor, facturi, OP,
proces verbal de recepţie

Activitate

Revizia periodica a
centralei termice şi
prelungirea autorizării de
funcţionare
Verificarea şi repararea
instalaţiilor şi utilajelor
din atelier corp A
Completarea reţelei de
iluminat exterior (clădire
P + 3, atelier corp A şi
local şcoală)
Zugrăveli interioare local
şcoală
Zugrăveli interioare
corp P + 3

31.10.2022

31.08.2023

31.08.2022

31.08.2022

Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu,
administrator financiar
Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu,
administrator financiar
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Nr. crt.

Obiectiv

Activitate
Amenajarea şi vopsirea
terenurilor de sport

Modernizarea
sălilor de clasă, a
cabinetelor,
laboratoarelor şi
atelierelor cu
mobilier şcolar
modern

3

4

Dotarea sălilor de
curs, a
laboratoarelor şi
cabinetelor, a
bibliotecii cu
mijloace de
învăţământ
moderne

Confecţionarea a 30 de
pupitre individuale
pentru 1 laborator de
protecţia mediului
Achiziţionarea a 60
tejghele lemn
Dotarea unităţii de
învăţământ cu mijloace
de învăţământ, instalaţii
şi materiale şi
echipamente sportive,
cărţi şi alte obiecte de
inventar (dulapuri,
vitrine, mese de
calculator, pupitre
individuale, pentru
laboratoarele şi / sau săli
de clasă
Dotarea unui laborator
servicii cu imprimantă,

Responsabilităţi

Resurse

Indicatori de performanţă

Resurse financiare
bugetare

Contract de lucrări, lista
lucrărilor, facturi, OP,
proces verbal de recepţie

Resurse financiare
bugetare şi resurse
financiare proprii

Facturi, OP, proces verbal
de recepţie

31.08.2022

Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu,
administrator financiar

Resurse financiare
bugetare

Facturi, OP, proces verbal
de recepţie

31.08. 2022

Primăria sectorului 2,
echipa managerială, comisia
de achiziţii

Resurse financiare de
la bugetul local

Contracte de achiziţie,
facturi, OP, proces verbal
de recepţie

31.08.2022

Echipa managerială,
comisia de achiziţii,

Resurse financiare
bugetare

Contracte de achiziţie,
facturi, OP, proces verbal

Termen

31.08.2023

31.08.2022

Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu,
administrator financiar
Primăria Sectorului 2,
echipa managerială,
administrator patrimoniu,
administrator financiar
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scanner, copiator, soft-uri

5

Finalizarea
informatizării
cabinetelor,
laboratoarelor şi a
compartimentelor secretariat,
financiar şi administrativ

Informatizarea tuturor
cabinetelor şi
laboratoarelor prin
dotarea cu calculatoare / laptop – uri,
ecrane de proiecţie,
videoproiectoare,
legătură la Internet
Dotarea secretariatului, a
contabilităţii, a biroului administrativ şi a
bibliotecii cu note-bookuri, imprimante, softu-uri
specializate

de recepţie

administrator financiar,
administrator patrimoniu

31.10.2022

Echipa managerială,
comisia de achiziţii,
administrator financiar,
administrator patrimoniu

Resurse financiare
bugetare

Contracte de achiziţie,
facturi, OP, procese
verbale de recepţie

31.12.2022

Echipa managerială,
comisia de achiziţii,
administrator financiar,
administrator patrimoniu

Resurse financiare
bugetare

Contracte de achiziţie,
facturi, OP, proces verbal
de recepţie

Director,
Prof. Gabriela Machidon

Responsabil,
Ec. Teodora Grigore
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3.13. PLAN MANAGERIAL DE IDENTIFICARE A RESURSELOR FINANCIARE EXTRABUGETARE PENTRU AN ȘCOLAR
2022 - 2023
Nr.
crt.

1

2

Obiectiv

Derularea în
orele de
instruire
practică a
activităţilor
productive
extrabugetare

Atragerea
altor donaţii şi
sponsorizări

Termen

Responsabilităţi

Promovarea ofertei
produselor care pot fi
realizate în şcoală

Octombrie
2022

Director, responsabilul
comisiei de marketing
productiv, administrator
financiar

Derularea contractelor
încheiate

Septembrie –
Decembrie
2022

Director, responsabilul
comisiei de marketing
productiv, administrator
financiar

Activitate

Identificarea
potenţialilor sponsori,
negocierea şi
încheierea contractelor
de sponsorizare în
beneficiul şcolii

Permanent

Derularea contractelor
încheiate

Septembri
2022 –
Decembrie
2023

Echipa managerială,
responsabilul comisiei de
marketing, preşedintele
Comitetului de părinţi,
preşedintele Consiliului
elevilor
Echipa managerială,
responsabilul comisiei de
marketing, preşedintele
Comitetului de părinţi,
preşedintele Consiliului
elevilor

Director,
Gabriela Machidon

Resurse

Indicatori de performanţă

Membrii Comisiei
privind promovarea
imaginii şcolii şi
resurse financiare
extrabugetare
Baza materială a
atelierelor şcolii,
resurse financiare de la
beneficiari, maiştri
instructori şi elevi

Anunţuri publicitare în ziare de
mare tiraj, în toate şcolile
sectorului 2, şi în alte 25% din
şcolile bucureştene, Oferta
şcolii

Resurse financiare
extrabugetare Membrii
comisiei de marketing
productiv

Adrese, pliante, oferta şcolii,
proiectul şcolii, contracte de
sponsorizare / colaborare

Resurse financiare
extrabugetare Membrii
comisiei de marketing
productiv

Contracte, stat de plată a
burselor, acte de donaţie

Responsabil,
Ec. Teodora Grigore
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Creşterea cu 5% a comenzi,
Notă de fundamentare a
cheltuielilor, Facturi, chitanţe,
OP, extrase de cont

3.14. PLAN MANAGERIAL DE DOTARE A UNITĂŢII ŞCOLARE CU MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, INSTALAŢII ŞI
MATERIALE SPORTIVE, CĂRŢI ŞI ALTE OBIECTE DE INVENTAR AN ȘCOLAR 2022-2023
Nr.
crt.

1

Obiectiv

Activitate

Respectarea
cadrului
legislativ şi a
normelor
metodologice
în vederea
dotării unităţii
şcolare

Parcurgerea etapelor
prevăzute de legislaţia în
vigoare privind alocarea şi
repartizarea fondurilor în
vederea dotării unităţii
şcolare
Repartizarea sumelor
destinate dotării
laboratoarelor de biologie,
fizică, chimie, discipline
tehnologice şi protecţia
mediului, informatică
bibliotecă şi pentru
achiziţionarea instalaţiilor
şi materialelor sportive
Întocmirea şi aprobarea
listelor cu mijloace de
învăţământ, instalaţii şi
materiale sportive, cărţi şi
alte obiecte de inventar

Responsabilităţi

Termen

Resurse

Indicatori de performanţă

Procese verbale aprobate
de CA şi CP
Solicitări ale ofertelor,

1 septembrie 15 decembrie
2022

Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu, responsabili
ai comisiilor metodice

Legislaţia în vigoare
specifică
învăţământului
(achiziţii publice,
fundamentare
bugetară)

1 octombrie 31 noiembrie
2022

Director, administrator
financiar

Fonduri de la
bugetul de stat,
bugetul local,
fonduri proprii

Deschideri de finanţare

Responsabilii comisiilor
metodice, laboranţi,
bibliotecar

Lista mijloacelor de
învăţământ, a
aparatelor,
instalaţiilor şi
materialelor sportive
şi a cărţilor

Liste aprobate în C.A.,
Referate de necesitate,
Note de fundamentare

1 septembrie - 1
octombrie 2022
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Identificarea furnizorilor
pentru procurarea
mijloacelor de învăţământ,
instalaţiilor şi materialelor
sportive, cărţilor şi a altor
obiecte de inventar

2

3

Primirea,
recepţionarea
şi instalarea
materialelor şi
echipamentelor
achiziţionate

Respectarea
cadrului
legislativ în
vederea dotării
spaţiilor de
învăţământ în
conformitate
cu Programul
anual al
achiziţiilor
publice

1 octombrie 15 noiembrie
2022

Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu, bibliotecar
Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu, comisia de
recepţie, bibliotecar,
laboranţi
Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu, comisia de
recepţie, bibliotecar,
laboranţi

Fonduri de la
bugetul de stat,
bugetul local,
fonduri proprii

Ofertele
Contracte

Legislaţie în vigoare

Note de intrare recepţie,
procese verbale de
recepţie

Legislaţie în vigoare

Procese verbale de
recepţie, bonuri de
consum

Recepţionarea, cantitativă
şi calitativă, a produselor
solicitate

1 noiembrie - 15
decembrie 2022

Instalarea materialelor şi
produselor în spaţiile
destinate

1 noiembrie - 15
decembrie 2022

Întocmirea Planului anual
al achiziţiilor

1octombrie
2022

Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu

Ordonanţa
Guvernului nr.
34/2006

Planul anual al
achiziţiilor

Identificarea şi
fundamentarea necesarului
de obiecte de inventar

1 octombrie
2022

Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu

Liste cu necesarul,
referat de achiziţie

Referate de necesitate

Întocmirea şi aprobarea
listelor cu produsele
necesare

1 septembrie
2022
- 2
decembrie 2022

Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu

Legislaţie în vigoare

Liste avizate, adrese
Primărie
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4

Primirea,
recepţionarea
şi instalarea
produselor

Identificarea furnizorilor
pentru procurarea
produselor

01. 10. 2022
- 02. 12. 2022

Recepţionarea, cantitativă
şi calitativă, a produselor
solicitate

01. 10. 2022
- 15. 12. 2022 şi
01. 03. 202331. 08. 2023

Instalarea produselor în
spaţiile destinate

01. 10. 2022
- 15. 12. 2022 şi
02. 03. 202331. 08. 2023

Director, director
adjunct, administrator
financiar, administrator
patrimoniu, bibliotecar
Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu, comisia de
recepţie, bibliotecar,
laboranţi
Director, administrator
financiar, administrator
patrimoniu, comisia de
recepţie, bibliotecar,
laboranţi

Director,
Prof. Gabriela Machidon

Fonduri de la
bugetul local

Oferte, facturi

Legislaţie în vigoare

Note de intrare recepţie,
procese verbale de
recepţie
Creşterea cu 5% a
achiziţiilor

Legislaţie în vigoare

Procese verbale de
recepţie, bonuri de
consum

Responsabil,
Ec. Grigore Teodora
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3.15. PLAN MANAGERIAL AL EDUCAȚIEI PENTRU SĂNĂTATE – AN ȘCOLAR 2022 – 2023
Nr.
crt.

Obiectiv

Activitate
Identificarea factorilor care
influenţează dezvoltarea
fiziologică, mentală, spirituală
şi socială în conformitate cu
tematica orelor de Dirigenţie

1

Promovarea
sănătăţii şi a
stării de bine a
elevului:
fiziologic,
mintal, spiritual
şi social

Utilizarea noţiunilor de
Anatomie, Genetică şi de
legislaţie în activităţi specifice
orelor de: Biologie, Religie,
Educaţie fizică şi Dirigenţie în
vederea dezvoltării armonioase
a elevilor
Promovarea valorilor şi a
atitudinilor umaniste reflectând
drepturile omului într-o
societate democratică

2

Promovarea
dezvoltării
personale a
elevului autocunoaştere,

Consilierea individuală dar şi a
grupului de elevi în orele de
dirigenţie privind
autocunoaşterea

Termen

Responsabilităţi

Resurse

Indicatori de
performanţă

13.09. 15.10. 2022

Coordonator pentru
proiecte şi programe,
diriginţii, responsabilul
Comisiei metodice
biologie – chimie - fizică

Diriginţii, membrii
Cabinetului medical
Legislaţia în vigoare
Psihopedagogul şcolii

Procese-verbale ale
orelor de dirigenţie,
Tabele cu elevii

Permanent

Coordonator pentru
proiecte şi programe,
diriginţii, profesori

Cadre didactice de
specialitate
Legislaţia în vigoare,
Manuale, programe
şcolare

Planuri şi schiţe de
lecţii

Permanent

Echipa managerială,
diriginţii, profesori

Legislaţia în vigoare,
Manuale, programe
şcolare, literatură de
specialitate

Documentele unităţii
şcolare, planuri şi schiţe
de lecţii, Regulamentul
Intern

Coordonator proiecte şi
programe, diriginţii

Tematica orelor de
dirigenţie, programe
şcolare
Psihopedagogul şcolii

Planuri şi schiţe de
lecţii
Fişe de observare

Permanent
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comunicare şi
relaţionare,
dezvoltarea
carierei
personale

3

4

Promovarea
atitudinilor şi
valorilor care pot
asigura evitarea
consumului şi
abuzului de
substanţe toxice:
alcool, tutun,
drog
Consiliere
elevilor în vedere
dobândirii unor
atitudini
tolerante de
normalitate şi de
responsabilitate
în relaţiile cu
ceilalţi

Mai 2023

Coordonator proiecte şi
programe, prof.Daniela
Duță.

Tematica şi
bibliografia
concursului

Chestionare
Liste cu elevii
participanţi

Consilierea individuală dar şi a
grupului de elevi în orele de
dirigenţie privind dezvoltarea
carierei

Permanent

Echipa managerială,
diriginţii

Oferte educaţionale
ale universităţilor /
facultăţilor
Diriginţii

Procese-verbale,
pliante, afişe

Concurs cu tematică antidrog

Mai 2023

Prof. Roxana Ciobanu formator local antidrog

CD-uri, dischete,
informări de la
Direcţia Antidrog

Proces verbal,
chestionare,

Aprilie
2022

Coordonator pentru
proiecte şi programe,
Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere
Antidrog

CD-uri, dischete,
informări de la
Direcţia Antidrog

Proces verbal,
Comunicări pe teme de
specialitate

Coordonator proiecte şi
programe, diriginţii

Tematica orelor de
dirigenţie, programe
şcolare, CD-uri,
dischete, filme
Diriginţii

Chestionare, proiecte şi
schiţe de lecţii

Concurs cu tema "Cum
vorbim!"

Sesiune de comunicări cu
tema "Clasa fără alcool!"

Informarea elevilor privind
condiţiile necesare pentru
menţinerea unei relaţii
sănătoase şi armonioase între
parteneri

Permanent
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5

Promovarea
atitudinilor şi
valorilor care pot
asigura sănătatea
mediului

Participarea la derularea
proiectului "Chimia verde,
chimia durabilă"

Septembrie
2022 – iunie
2023

Coordonator proiecte şi
programe, responsabil
comisii metodice
instruire practică şi
biologie

Tematica proiectului,
resurse financiare
bugetare

Liste cu elevii
participanţi, diplome,
premii

Sărbătorirea "Zilei mondiale a
mediului", a „Zilei
biodiversităţii”, a „Zilei
laboratorului ecologic
Constantin Brâncuşi”

Martie –
iunie 2023

Prof. Elena Almăşan,
prof. Mînzu Maria, prof.
Ciobanu Roxana

Resurse financiare
bugetare

Liste cu elevii
participanţi, diplome,
premii, referate

Permanent

Echipa managerială,
diriginţi, administrator
patrimoniu

Resurse financiare
bugetare
Elevi şi cadre
didactice

Grădina şcolii
Mobilierul şcolar

Acţiuni de ecologizare a
incintelor unităţii şcolare şi de
întreţinere a ambientului şcolar

Director,
Gabriela Mach

Responsabil,
Prof. Mirela Simionescu
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4 CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE
4.1. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE CONSULTARE
ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI DE ACŢIUNE A ŞCOLII
Activităţile de monitorizare şi evaluare vor lua în considerare printre altele şi teoriile privind
fixarea/consolidarea - elementelor de referinţă extrem de importante oferite de literatura de specialitate.
De exemplu:
▪ autonomie şi independenţă; siguranţă şi stabilitate; competenţă tehno-funcţională;
▪ competenţă managerială generală; creativitate şi spirit creator; servirea unei cauze sau
dedicarea în favoarea ei;
▪ provocarea la competiţie, stilul de viaţa;
În viitorul apropiat asemenea ancore vor fi dominante în structura noilor ocupaţii
(profesiuni). Monitorizarea şi evaluarea Proiectului de dezvoltare instituţională la toate
nivelurile (operaţional, echipă) va urmări:
▪ modul

de

implementare

a

acţiunilor;

efectul

acţiunilor

(benefic/nebenefic;

aşteptat/neaşteptat; util/neutil etc.);
▪ reformularea unor acţiuni în funcţie de progresul înregistrat;
▪ informarea factorilor interesaţi(manageri, personal, parteneri etc.) asupra rezultatelor
implementării Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii;
▪ conştientizarea greşelilor şi evitarea altora în continuarea aplicării Proiectului de
dezvoltare instituţională a şcolii;
▪ sărbătorirea succeselor în realizarea Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii. Pentru
a exista un sentiment de proprietate şi responsabilitate faţă de acest plan, este
importantă implicarea unei varietăţi cât mai mari de factori interesaţi în elaborarea
planului. Printre aceştia trebuie să se numere cadre didactice, personal administrativ şi de
sprijin. De asemenea, trebuie să aibă loc consultări şi discuţii care să ofere informaţii în
vederea întocmirii planului, cu părinţi, tineri, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă,
angajatori şi asociaţii ale angajatorilor, consilii locale şi judeţene şi alţi factori interesaţi.
Planul nu trebuie să fie un document elaborat exclusiv de director sau membrii conducerii
superioare. În mod similar, cu cât activităţile de zi cu zi includ mai multe procese de
analiză şi evaluare, cu atât mai uşor personalul va putea fi implicat în procesul de
planificare a acţiunilor la nivelul şcolii.
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a)

Identificarea factorilor interesaţi care pot avea un anumit impact asupra dezvoltării şcolii

şi/sau care pot fi beneficiarii serviciilor sau produselor şcolii.
b)

Stabilirea modalităţii de lucru pentru planificare şi întocmirea planului de proiect pentru

elaborarea PAS. Modalitatea de lucru trebuie să includă următoarele:
• discuţii cu membrii personalului referitoare la: ce îşi doreşte şcoala să devină în viitor,
cum îşi percepe şcoala rolul său în cadrul comunităţilor locale, judeţene şi regionale,
modul în care contribuţia şcolii trebuie/ ar putea fi integrată cu cea a altor şcoli, modul în
care aria sa de activităţi ar putea să se schimbe în viitor, de exemplu prin oferirea mai
multor servicii educaţionale pentru adulţi. Membrii personalului din cadrul organizaţiei
trebuie să împărtăşească un scop comun;
• analiza mediului extern – identificarea seturilor de date care trebuie colectate
(seturile de date stabilite de comun acord a fi colectate trebuie clar definite);
• aplicarea unui model 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 responsabilităţii pentru
colectarea datelor şi a termenelor pentru această activitate;
• planificarea analizării datelor – cine va face acest lucru şi care este termenul limită;
• stabilirea de comun acord a unei modalităţi şi a responsabilităţii pentru formularea
concluziilor care rezultă din analiza mediului intern şi extern – în ce mod vor fi verificate
aceste concluzii cu factorii interesaţi;
• mecanismele pentru formularea şi convenirea obiectivelor şi ţintelor;
• modalitatea de analizare a problemelor care au dus la formularea obiectivelor astfel încât
să poată fi stabilite acţiuni pentru depăşirea acestor probleme;
• introducerea elementelor de planificare operaţională prin implicarea unui număr mare
de membri ai personalului, de exemplu prin întâlniri ale echipelor de lucru;
• modul în care alte activităţi, de exemplu activităţile de elaborare a planurilor
privind parteneriatele locale sau desfăşurarea auto-evaluării, vor fi integrate într-un singur
plan de acţiune;
• scrierea planului – de către cine? Formatul în care va fi distribuit – prin internet, pe hârtie.
c) Programarea unui anumit timp pentru a face posibilă îndeplinirea sarcinilor de elaborare a
planului.
4.1.1. SURSE DE INFORMAŢII:
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▪

Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor,
Consiliului Şcolar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, documente care atestă
parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare);

•

Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii –
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă);

•

Documente de prezentare şi promovare a şcolii;

•

Site-uri de prezentare a municipiului București;

•

PRAI Regiunea CENTRU;

•

PLAI București;

•

Date statistice – AJOFM București;

•

Chestionare, discuţii, interviuri;

Rapoarte scrise ale ISMB şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.
4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI
ACTUALIZARE A PAS
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
• includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de
Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;
• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie, Comisia pentru asigurarea calităţii în educaţie;
• revizuire periodică şi corecţii;
• se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor
compara cu rezultatele aşteptate;
• se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales

(evaluare iniţială,

formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii -formării profesionale, calitatea
consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor
de formare);
• se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de timp;
• se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor implicaţi şi
cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului;
• se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;
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• se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere prin
intermediul reuniunilor de bilanţ.
• se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul
operaţional.
Echipa de proiect
-

S-a constituit în baza hotărârii Consiliului Profesoral

-

Criteriul de constituire – voluntariatul, acreditarea pentru agenţii economici

Compoziţie: - 3 cadre didactice
Liderul echipei – directorul unităţii Modalitate
de lucru :
sesiuni de lucru:
•

pregătitoare

incluzând activităţi de diseminare a problematicii elaborării PAS –lui şi

repartizarea sarcinilor .
•

finale una de elaborare a materialului în formă finală şi una de asumare a formei finale grupuri

de lucru numeric (2 persoane) cu sarcini concrete
G1: echipa operativă: Director,
•

Coordonează acţiunea

•

Stabileşte priorităţile

•

Elaborează sinteza în forma iniţială

G2: Condus de Director cu sarcina rezolvării următoarelor obiective:
•

IPT prezent şi viitor

•

Analiza nevoilor

•

Materialul absolvenţii şi piaţa muncii - studiu de caz

G3: Condus de Responsabilul ariei curriculare tehnologii cu sarcina rezolvării următoarelor
obiective:
•

Planul de acţiune

•

Consultare, monitorizare şi evaluare

G4: Maiștri instructori condus de Responsabilul ariei curriculare tehnologii cu sarcina rezolvării
următoarelor obiective:
•

Viziunea asupra dezvoltării zonei

•

Nevoile de formare profesională - Consultarea:

-

Factori implicaţi:
agenţi econimici
Consiliul Local
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Directorii şcolilor din zonă care furnizează frecvent şi masiv elevii ciclului postgimnazial
Cabinetul de asistenţă psihopedagogică
Primarii din zonă
AJOFM
ISMB
-

Probleme întâlnite:

•

De viziune asupra dezvoltării învăţământului profesional şi evoluţia pieţei de forţei de muncă

•

Munca în echipă

•

Colectarea greoaie a informaţilor

•

Asumarea de responsabilităţi extra fişei postului

•

Implicare

• Asumarea PAS -lui
REZULTATE AŞTEPTATE
•

Îmbunătăţirea calităţii predării /învățării / evaluării și a aspectelor legate de

managementul clasei de elevi;
•

Optimizarea practicilor instrucționale ale cadrelor didactice, a asumării

responsabilităţii față de ameliorarea calităţii învățământului;
•

Dezvoltarea bazei materiale așcolii;

•

Îmbunătăţirea calităţii cooperării și parteneriatului cu comunitatea locală, cu

instituţiile cheie în aplicarea reformei;
•

Continuarea obiceiurilor și tradiţiilor locale;

•

Optimizarea relaţiei cu comunitatea locală, cu mass-media; promovarea imaginii și

a obiectivelor Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuși’’.
•

Elaborarea planurilor operaţionale

Pentru implementarea PAS - ului s-au stabilit pentru fiecare măsură organizaţiile
responsabile şi coordonatorii care vor urmări şi vor raporta implementarea, precum şi
categoriile de instituţii parteneriale care vor conlucra pentru realizarea lor.
Monitorizarea progresului în implementarea PAS - ului va fi realizată de conducerea
şcolii prin întâlniri trimestriale în cadrul cărora, instituţiile responsabile şi coordonatorii
desemnaţi vor prezenta rapoarte privind stadiul realizării şi vor propune măsuri
ameliorative.
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Evaluarea se va realiza pe baza ţintelor şi indicatorilor asociaţi acestora pentru fiecare
obiectiv.
Concluziile şi eventualele probleme şi obstacole vor fi raportate de conducerea şcolii către
Consiliul de Dezvoltare Regională.
4.3 COLECTIVUL DE LUCRU
Comisia de elaborare / revizuire PAS pentru anul şcolar 2022-2023
- Coordonator Gabriela Machidon
- Membri: Rodica Diaconu, Mirela Ene, Daniela Mihalcea, Maria Mînzu, Cătălin
Panaitescu, Mirela Simionescu, Responsabili Comisii
- Grigore Teodora – economist
- Scarlat Liliana – profesor

Nr.

Persoane
Acţiune

Etape

Crt.
1.

Participanţi

Termen

Părinţi Elevi

Septembrie

Personalul şcolii

2019

responsabile
Consultare Discuţii care să
Grupul de lucru
ofere informaţii în desemnat prin
vederea întocmirii decizia directorului
planului;

Cadre didactice
C.A.
Inspectori de
specialitate Agenţi
pentru ocuparea
forţei de muncă
Angajatori
Angajaţi

2.

Monitoriza Controlarea
re
implementării
acţiunilor;
Măsurarea

Manageri C.A.
Comisia pentru
evaluarea şi
asigurarea calităţii

efectului acestor
acţiuni;
Revizuirea
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Personalul
didactic Elevi

Permanent

acţiunilor în
lumina progresului
realizat;

3.

Raportarea
progresului
înregistrat
managerilor,
personalului şi
altor factori
interesaţi;
Revizuirea Folosirea

Manageri

Personalul
didactic Elevi

constatărilor şi
concluziilor în

Septembrie
2019

C.A.

vederea
reactualizării
continue a
planului;
Întocmirea
planului
operaţional
pentru anul
şcolar 2019 2020;

„Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El rămâne important.”
— Constantin Brâncuși
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