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PLANIFICAREA ACTIVITǍȚII

DOMENIUL CURRICULUM :
Direcția de acțiune I: Servicii educaționale de calitate pentru obținerea rezultatelor așteptate de cǎtre comunitatea pe care o deservim
Direcția de acțiune II: Șanse egale la educație pentru toți copiii din comunitate

Obiective strategice:
1.

Optimizarea calitǎții procesului de ȋnvǎțare, cu accent pe ȋnvǎțarea autenticǎ, ȋn vederea creșterii performanțelor școlare, a
promovabilitǎții și diminuǎrii ratei abandonului școlar

2. Adecvarea și ȋmbogǎțirea ofertei nonformale printr-o nouǎ abordare organizatǎ și bine statuatǎ.

Programe propuse:
P1.1. Ȋnvǎțare ȋn societatea cunoașterii-ȋnvǎțare bazatǎ pe proiect
P1.2. “A ȋnvǎța sǎ ȋnveți” – dezvoltarea abilitǎților de ȋnvǎțare ale elevilor ȋn cadrul tuturor disciplinelor școlare
P1.3. Program de pregǎtire suplimentarǎ a elevilor pentru examenele de eEvaluare Naționalǎ la clasele II, IV, VI, VIII și Bacalaureat
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DOMENIUL RESURSE UMANE:
Direcția de acțiune III: Resurse necesare pentru asigurarea unui mediu educațional stimulativ și primitor

Obiective strategice:
3. Asigurarea șanselor egale la educație a tuturor copiilor, respectȃnd principiile incluziunii școlare
4. Stimularea participǎrii la educația permanentǎ și crearea unei culturi a ȋnvǎțǎrii pe tot parcursul vieții
Programe propuse:
P2.1. Programul de pregǎtire a cadrelor didactice
P2.2 Programul de reducere a absenteismului școlar
P2.3 Programul de oferire de feed-back de cǎtre elevi cadrelor didactice

DOMENIUL RESURSE MATERIAL – FINANCIARE:
Direcția de acțiune III: Resurse necesare pentru asigurarea unui mediu educațional stimulativ și primitor

Obiective strategice:
5.

Adecvarea resurselor material-financiare pentru crearea unui mediu educațional stimulativ pentru copiii proveniți din oraș și
din satele ȋnvecinate

Programe propuse:
P3.1 Program de modernizare a bazei materiale
P3.2 Programul de atragere a unor fonduri europene nerambursabile
P3.3 Programul de amenajare toalete
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DOMENIUL MANAGEMENT ȘI RELAȚII COMUNITARE :
Direcția de acțiune IV: Asumarea unor parteneriate autentice și interacțiune ȋn cadrul comunitǎților colaborative multiprofesionale
Direcția de acțiune V: Oferta de educație nonformalǎ, complementarǎ demersului educațional formal

Obiective strategice:
6. Reorganizarea strategiei școlii pe baza principiului proactivitǎții actorilor educaționali, condiție a realizǎrii unei ȋnvǎțǎri de
calitate
7. Dezvoltarea unor comunitǎți colaborative bazate pe interacționarea ȋn rețeaua profesioniștilor și funcționarea echipelor
multifuncționale

Programe propuse:
P4.1 Programul de siguranțǎ ȋn școalǎ
P4.2 “Cultura proiectului” scrierea și implementarea de proiecte
P4.3 Dezvoltarea CDȘ-ului prin constituirea unui pachet de opționale atractive, bazate pe cunoașterea nevoilor de educație ale elevilor și a
resurselor școlii
P4.4 Implementarea sistemului calitǎții
P4.5 Programul de promovare a imaginii școlii
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Alocarea resurselor

Programe
de
dezvoltare

Obiectiv specific

P1.1.
Ȋnvǎțare ȋn
societatea
cunoașteriiȋnvǎțare
bazatǎ pe
proiect

Realizarea unei
activitǎți de ȋnvǎțare
bazatǎ pe proiect , la
fiecare disciplinǎ de
studiu pȃnǎ lasfȃrșitul
anului școlar 20172018

Ȋnvǎțarea
Cadrele
bazatǎ pe
didactice
proiectale școlii
oportunitate
de a ȋnvǎța sǎ
ȋnveți

Cabinet de
informaticǎ,
resurse CDI,
echipamente,
internet,
consumabile

P1.2. “A
ȋnvǎța sǎ
ȋnveți” –
dezvoltarea
abilitǎților
de ȋnvǎțare
ale elevilor
ȋn cadrul
tuturor
disciplinelor
școlare
P1.3.
Program de
pregǎtire
suplimentarǎ
a elevilor
pentru
examenele
de Evaluare
Naționalǎ la
clasele II,
IV, VI, VIII
și

Dezvoltarea
abilitǎților de ȋnvǎțare
ale elevilor la nivelul
fiecǎrei discipline
școlare pe parcursul
anului școlar

Alǎturi de
tine!
Demersuri
didactice
bazate pe
participare și
implicare

Profesorii
școlii

Programe
școlare
Manuale
Materiale
auxiliare
Soft
educațional

Bugetul
școlii

Creșterea procentului
la promovabilitate cu
5% la Evaluare
Naționalǎ și
Bacalaureat fațǎ de
anul trecut

Activitǎți
remedialrecuperatorii
și de
pregǎtire pt
EN și BAC

Profesorii
de
specialitate
și
ȋnvǎțǎtorii

Consumabile
Material
auxilliare
(modele de
teste)

Voluntar Procent de
iat
promovabilita
te crescut cu
5% la EN și
BAC

Activitatea

Resurse
umane

Resurse
materiale
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Indicatori
Resurse
generali de
financia
performanțǎ
re
Bugetul Proiect
școlii
derulat pentru
fiecare clasǎ
și fiecare
disciplinǎ

Nr. de
activitǎți de
ȋnvǎțare
organizate
pentru “A
ȋnvǎța sǎ
ȋnveți”

Termene de
aplicare/res
ponsabilitǎț
i
Octombrie
2017-iunie
2018
Director
adjunct
Responsabil
Curriculum
Octombrie
2017-iunie
2018
Responsabil
ii comisiilor
metodice

Octombrie
2017-iunie
2018
Sǎptǎmȃnal
Director

Surse de
verificare/In
strumente
de evaluare
Portofoliul
profesorilor
Dosarele
comisiilor
metodice
Fișa de
observare
activitate
Portofoliul
profesorului
Fișǎ de
monitorizare

Orarul
pregǎtirii
Fișa de
prezențǎ

Bacalaureat
P2.1.
Programul
de pregǎtire
a cadrelor
didactice

Organizarea de
activitǎți ȋn echipe de
profesori la diferite
discipline și ȋn
activitǎți
extracurriculare o datǎ
pe lunǎ pe parcursul
ȋntregului an școlar
Organizarea unui
program de motivare
derulat ȋn parteneriat
cu un ONG pe
parcursul a șase luni

Ȋmpreunǎ
vom reuși!
Demersuri
organizate ȋn
echipǎ

20 de
profesori
care
lucreazǎ ȋn
echipǎ

Echipamente
consumabile

Bugetul
școlii

15 profesori
care lucreazǎ
ȋn echipǎ

Decembrie
2017-mai
2018
Lunar
Responsabil
Comie
Curriculum

Programul
activitǎților
Fișa de
analizǎ a
documentelo
r

Școala te
face om!
Activitate de
motivare

Voluntari
Consilierul
psihologic

Echipamente
Consumabile

Voluntar
iat
Sponsori
zǎri

Reducerea
absenteismulu
i cu 10% ȋn
anul școlar
2017-2018

Programul
activitǎților
Raport de
activitate

P2.3
Programul
de oferire de
feed-back de
cǎtre elevi
cadrelor
didactice

Identificarea punctelor
slabe ale predǎrii
disciplinelor școlare la
sfȃrșitul fiecǎrui
semestru

Profesorii
și
ȋnvǎțǎtorii

Echipamente
consumabile

Comitet
ul de
pǎrinți

Elaborarea
rapoartelor de
monitorizare
internǎ și a
planurilor de
ȋmbunǎtǎțire

P3.1
Program de
modernizare
a bazei
materiale

Modernizarea a douǎ
spații corespunzǎtoare
nevoilor de dezvoltare
personalǎ a elevilor

Servicii
angajate
prin firme
de profil

1 laborator
chimie
modernizat
1 laborator
fizicǎ
modernizat
1 acoperiș

31.08.2018
Director
Contabil
Comisie
investiții

Documentați
e proiect

Modernizarea

Resurse
materiale de
construcții,
instalații,
echipamente
și mobilier
Resurse

Buget
comple
mentar
Sponsori
zǎri

P3.2

Monitorizare
a internă a
feedbackului
obţinut de la
beneficiari
prin aplicarea
interpretarea,
analiza
aplicării
instrumentel
or utilizate
Modernizarel
aborator
chimie
Modernizarel
aborator
fizicǎ
Ȋnlocuirea

Decembrie
2017-mai
2018
Lunar
Coordonator
programe și
proiecte
educative
Ianuarie
2018
Iunie2018
Responsabil
ii comisiilor
metodice

31.08.2018

Documentați

P2.2
Programul
de reducere
a
absenteismu
lui școlar

Servicii
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Buget

Chestionare
Rapoarte de
monitorizare
internǎ
Rapoarte de
ȋmbunǎtǎțire

Programul
de atragere a
unor fonduri
europene
nerambursab
ile
P3.3
Programul
de
amenajare
toalete
P4.1
Programul
de siguranțǎ
ȋn școalǎ

acoperișului și
realizarea anvelopǎrii
termice a clǎdirii
liceului

P4.2
“Cultura
proiectului”
scrierea și
implementar
ea de
proiecte

Realizarea unei culturi
școlare participative și
deschidere prin
realizarea unui proiect
European și douǎ
locale

P4.3
Dezvoltarea
CDȘ-ului
prin
constituirea
unui pachet

acoperișului
existent cu
unul modern
Anveloparea
clǎdirii

angajate
prin firme
de profil
conform
Proiect

materiale de
construcții

proiect
Europea
n “Casa
verde”

schimbat
1 clǎdire
anvelopatǎ
termic

Director
Contabil
Comisie
investiții

e proiect

Amenajarea a 2 toalete Amenajarea
la parter și etaj 2 ȋn
toaletelor
clǎdirea liceului
pentru elevi

Servicii
angajate
prin firme
de profil

Resurse
materiale de
construcții

2 toalete
amenajate la
parter si etaj 2

Reprezenta Sistem de
nți: școalǎ, securitate
poliție,
ISU, pǎrinți

Buget
comitet
de
pǎrinți
Fonduri
europen
e

1 proiect
european
depus
2 proiecte
locale

31.08.2018
Director
Contabil
Comisie
investiții
Noiembrie
2017-iunie
2018
Director
Director
adjunct
Contabil
Președinte
comitet de
pǎrinți
Mai 2018
Director
Director
adjunct
Coordonator
proiecte și
programe
educative
Ianuariemartie 2018
Director
Președinte
Comitet de
pǎrinți

Documentați
e proiect
existent

Creșterea siguranței și
securitǎții elevilor prin
implementarea unui
program comun cu
instituții locale

Buget
comple
mentar
Sponsori
zǎri
Buget
autofina
nțat

Ȋncredere și
siguranțǎ
Activitate
pentru
siguranțǎ și
securitatea
elevilor

Participǎ și
ȋnvațǎ!
Scrierea și
implementar
ea unui
proiect
Erasmus și a
douǎ locale
Adecvarea ofertei
O paletǎ
educaționale la nevoile CDȘ
de dezvoltare ale
adecvatǎ
beneficiarilor la
nivelul unei categorii
de intervenție pȃnǎ la

Responsabi
l comisie
proiecte
Profesori și
ȋnvǎțǎtori

Echipament
IT, internet,
consumabile

Profesori și
ȋnvǎțǎtori
Elevi
pǎrinți

Echipamente, Buget
consumabile școalǎ
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1 sistem de
securitate
1 activitate
lunarǎ alǎturi
de ISU/Poliție

1 pachet CDȘ

Protocoale
Rapoarte de
activitate

3 cereri de
finanțare
depuse
Documentați
a proiectelor

Listǎ CDȘ
aprobate
Fișe
colectare
informații

de opționale
atractive,
bazate pe
cunoașterea
nevoilor de
educație ale
elevilor și a
resurselor
școlii
P4.4
Implementar
ea
sistemului
calitǎții

sfȃrșitul anului școlar
2017-2018

Președinte
Consiliul
elevilor

Optimizarea
capacitǎții de aplicare
a instrumentelor de
management și de
asigurare a calitǎții

Un sistem de
asigurare a
calitǎții
optimizat

Comisie
CEAC

Echipamente
IT, Internet,
consumabile

Bugetul
școlii

1 pachet
documente
CEAC
optimizat

P4.5
Programul
de
promovare a
imaginii
școlii

Asigurarea vizibilitǎții
școlii la nivelul
comunitǎții locale prin
cel puțin douǎ
modalitǎți accesibile,
pȃnǎ la sfȃrșitul anului
școlar

Ziua porților
deschise
Activitate
comunǎ cu
pǎrinții

Directori
Responsabi
li de clǎdiri
din CA
Responsabi
l Comisia
de
promovare
a imaginii
școlii
Responsabi
l programe
educative
Responsabi
l Comisia
de
promovare
a imaginii
școlii

Echipamente
IT, aparat de
ȋnregistrare
foto-video,
internet,
consumabile

Buget
Asociați
e de
pǎrinți

1 program de
activitǎți
commune
1 pliant
1 afiș

Echipamente
IT, aparat de
ȋnregistrare
foto-video,
internet,
consumabile

Buget
Asociați
e de
pǎrinți

1 web site
2 workshopuri de bune
practici

Aflați despre
noi!
Diseminarea
activitǎților
de success
ale școlii
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Octombrie
2017-31
augut 2018
Director
Responsabil
CEAC
Sǎptǎmȃnǎ
“Sǎ știi mai
multe, sǎ fii
mai bun!”
Responsabil
Comisia de
promovare a
imaginii
școlii

Portofoliul
CEAC
Instrumente
de evaluare
CEAC

Postǎri
periodice
Responsabil
Comisia de
promovare a
imaginii
școlii

Web-site
Articole ȋn
presa localǎ
și facebook

Protocoale
Chestionare

Bugetul estimativ al Proiectului de dezvoltare instituționalǎ
Liceul Teoretic “Mihai Veliciu” Chișineu-Criș
Nr. Crt. Programul
P1.1. Ȋnvǎțare ȋn societatea cunoașterii-ȋnvǎțare bazatǎ pe proiect
1.
P1.2. “A ȋnvǎța sǎ ȋnveți” – dezvoltarea abilitǎților de ȋnvǎțare ale elevilor ȋn cadrul tuturor disciplinelor
2.

An 4
3000
0

3.

0

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

școlare
P1.3. Program de pregǎtire suplimentarǎ a elevilor pentru examenele de Evaluare Naționalǎ la clasele II,
IV, VI, VIII și Bacalaureat
P2.1. Programul de pregǎtire a cadrelor didactice
P2.2 Programul de reducere a absenteismului școlar
P2.3 Programul de oferire de feed-back de cǎtre elevi cadrelor didactice
P3.1 Program de modernizare a bazei materiale
P3.2 Programul de atragere a unor fonduri europene nerambursabile
P3.3 Programul de amenajare toalete
P4.1 Programul de siguranțǎ ȋn școalǎ
P4.2 “Cultura proiectului” scrierea și implementarea de proiecte
P4.3 Dezvoltarea CDȘ-ului prin constituirea unui pachet de opționale atractive, bazate pe cunoașterea
nevoilor de educație ale elevilor și a resurselor școlii
P4.4 Implementarea sistemului calitǎții
P4.5 Programul de promovare a imaginii școlii

Total

0
1500
500
300000
750000
250000
50000
115000
1000
1000
2000
1474000
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MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PLANULUI OPERAȚIONAL
Evaluarea și monitorizarea oferǎ o perspectivǎ clarǎ asupra derulǎrii proiectului, avȃnd un rol reglator,
evidențiind mǎsura atingerii obiectivelor și a rezultatelor, a realizǎrii activitǎților și a impactului. Totodatǎ, este o
ȋncercare corectǎ și onestǎ de a face parte din instrumentele de lucru a celor care evalueazǎ proiectul. Principiul care
stǎ la baza acestui proceseste urmǎtorul: sǎ fii pozitiv ȋn tot ceea ce spui și faci. Rezultatele oamenilor vor fi mult mai
bune dacǎ au ȋncredere ȋn ei ȋnșiși și dacǎ au libertatea sǎ ȋși aleagǎ rezolvǎrile, devenind mai controlați și mai
responsabili.
Referitor la instrumentele de lucru a celor care evalueazǎ proiectul, membrii CEAC vor fi implicate active ȋn
acest proces, sprijinind activitatea de evaluare ȋn toate etapele: de construcție a instrumentelor, de monitorizare a
evoluției proiectului și de formulare de propuneri pentru luarea de mǎsuri reglatoare.
Pentru evaluarea activitǎții derulate de cǎtre personalul școlii și a gradului de satisfacție a beneficiarilor vor fi
aplicate chestionare, se vor completa formulare de evaluare a activitǎții și rapoarte. Se vor desfǎșura cu regularitate
interviuri care oferǎ posibilitatea analizei problemelor și provocǎrilor apǎrute, adaptǎrii activitǎților derulate noilor
nevoi, interese sau abilitǎți. Observarea activitǎții derulate pe baza unor fișe de observare oferǎ posibilitatea colectǎrii
de informații necesare intervențiilor.
La nivelul procesului de implementare se vor utiliza instrumente pe baza cǎrora se colecteazǎ și interpreteazǎ
informații, urmate de rapoarte sintetizatoare (fișe de colectare a datelor, fișe de evaluare). Acestea vor avea structuri
simple, ținȃnd seama și de rigorile CEAC, privind: obiectivele, indicatorii, activitǎțile și/sau subactivitǎțile derulate
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conform graficului de activitǎți, gradul lor de realizare, acțiuni corective dacǎ s-au ȋnregistrat dificultǎți. Se vor
consulta periodic partenerii, pentru activitǎțile ȋn care aceștia sunt implicate, prin mediul on-line sau vizite.
Evaluarea impactului imediat și a celui de la finele proiectului, se va realiza prin sondaje și prin publicarea pe
site-ul școlii, pe o secțiune nou creatǎ, pagini referitoare la derularea activitǎților. Secțiunea se va completa periodic dea lungul derulǎrii proiectului, pentru a furniza date cu privire la impact și rezultate.
Echipa de proiect analizeazǎ ȋn ședințe de lucru periodice stadiul de implementare al proiectului. Membrii
acesteia se vor ȋntȃlni ori de cȃte ori este nevoie la solicitarea coordonatorului de proiect pentru reglarea unor aspecte
care vizeazǎ bunul mers al acestuia, pentru a compara și discuta realizǎrile și eșecurile, fie fațǎ ȋn fațǎ, fie virtual, prin
platforme de comunicare.
Coordonatorul proiectului ȋși va asuma evaluarea proiectului ȋn toate etapele dezvoltǎrii sale prin asigurarea
construirii și aplicǎrii instrumentelor de evaluare; a realizǎrii și colectǎrii livrabilelor și documentelor justificative, a
ȋntocmirii rapoartelor de monitorizare și evaluare prin centralizarea datelor din rapoartele de activitǎți alcǎtuite; va
urmǎri graficul de derulare a activitǎților, va face cunoscute sarcinile de lucru, permițȃnd astfel o radiografie corectǎ a
modului de derulare a proiectului și luǎrii de mǎsuri și decizii, va realiza raport anual privind implementarea acestuia.

Director,
Prof. Amelia Palcu
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