
              INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ 

                 LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” 

              CRAIOVA, DOLJ  

 
Aprobat în ședința C.A. din data de______________ 

 
Planul Managerial  

al 
Consilerului Educativ 
An școlar 2017-2018 

 

I.1. Context legislativ  

 

Prezentul Plan Managerial a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative : 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale; 

 Programul de Guvernare 2017-2020, capitolul ”Politica în domeniul educaţiei”; 

 Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al 

Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice; 

 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public 

(actualizată până la data de 17 iulie 2016) 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România - 2015; 

 Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii, 2015 -2020 ; 

 Strategia ”Educaţie şi cercetare pentru societatea cunoaşterii, 2009-2015” 

 Codul de Etică pentru învățământul preuniversitar,  elaborat în temeiul în temeiul art. 10 și 

art 16 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5550/2011 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de 

etică din învățământul preuniversitar 

 Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.742/10.08.2016 privind 

aprobarea Statutului elevului; 

 Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar; 

 Statutul elevului, aprobat prin OMENCȘ nr. 4742 din 10.08.2016 ; 
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 LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Buletinele informative ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ghiduri 

metodologice de aplicare a programelor şcolare; 

 Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova din anul 

școlar 2016-2017, actualizat în anul școlar 2017-2018; 

 Planul Managerial al directorului Liceului Teoretic ”Henri Coandă”. 

 

I.2. Priorităţi propuse 

Priorităţi naţionale 

1. Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii; 

2. Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de 

educaţie şi de formare profesională; 

3. Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice şi 

întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii; 

4. Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de 

finanţare private. 

Priorităţi regionale și locale 

1. Reproiectarea sistemului de management educațional la nivelul Inspectoratului școlar 

Județean Dolj și a celor patru componente majore ale acestuia (decizional, informațional, 

organizatoric, metodologic), pe baze metodologice riguroase;  

2. Crearea unui climat favorabil inițiativei personale care să stimuleze competiția, în sens 

pozitiv, în scopul obținerii unor rezultate din ce în ce mai bune. Asigurarea caracterului 

stimulativ și motivațional al inspecției școlare;  

3. Realizarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul judetului 

Dolj, prin reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, sporirea accesului la educația de 

calitate, asigurarea politicilor de echitate socială și a egalității șanselor. 
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Priorităţi ale Liceului Teoretic Henri Coandă: 

 Oferta de învățământ incluziv 

Politica managerială a Liceului Teoretic „Henri Coandă” Craiova vizează în mod constant 

asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, pentru elevii care 

provin din medii sociale defavorizate, aparţinând unor minorităţi, elevi cu CES, cu părinţi plecaţi în 

străinătate sau aflaţi în plasament. 

  A fost, totodată, stabilită o atitudine nediscriminatorie faţă de elevii ce aparţin unor 

minorităţi etnice sau religioase, asigurându-li-se toate condiţiile prevăzute de normativele în 

vigoare pentru libera exprimare şi accesul neîngrădit la actul educaţional, în vederea desăvârşirii 

pregătirii profesionale şi a formării personalităţii umane.  

  Colaborarea  şcoală- comunitate 

Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea acestor activităţi 

comune. Prin  programe şi acţiuni specifice, desfășurate pe tot parcursul anului școlar, dar mai 

ales în cadrul Programului Național ”Școala Altfel” se creează şi se dezvoltă legături 

multifuncţionale între şcoală şi societatea civilă. 

 Se are în vedere optimizarea activităților, proiectelor și programelor de parteneriat cu 

comunitatea locală pe latura educativă, culturală și social – umanitară, astfel: 

- dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul 

vieţii; 

- creşterea participării la programele de dezvoltare economică şi socială prin promovarea 

cetăţeniei active și a spiritului de voluntariat; 

-  stimularea spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională. 

 

II.1. Dimensiunea europeană a Liceului Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova 

 

VALORILE EUROPENE dezvoltate în şcoală : 

1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de 

a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general valabile: adevăr, bine şi frumos, 

nediscriminare, şanse egale la educaţie; 

2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, conceptul de dezvoltare 

durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor 

prezente şi viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea 

acestora; 

3. COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi 

internaţionale; 

4. DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate la nivelul 

instituţiei noastre. 
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II.2. Dimensiunea incluzivă a Liceului Teoretic ”Henri Coandă”, Craiova 

 

 Politica managerială a Liceului Teoretic ”Henri Coandă”, din Craiova vizează în mod 

constant asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, pentru 

elevii care provin din medii sociale defavorizate, aparţinând unor minorităţi, elevi cu CES1, cu 

părinţi plecaţi în străinătate sau aflaţi în plasament. 

 Astfel, toate cadrele didactice, angajaţii unităţii, dar şi elevii unităţii sunt instruiţi să aibă un 

comportament civilizat, deschis şi afectiv faţă de copii cu cerințe educative speciale, în ideea 

integrării reale a acestora în colectivele şcolii, fără nici o discriminare. 

 De asemenea, școala inițiază și dezvoltă programe educaționale  de intervenție 

personalizată pentru elevii cu CES și pentru copiii în situaţii de risc ridicat: familii monoparentale, 

elevi instituționalizați sau aflați în plasament familial, elevi aflați îngrija bunicilor sau a altor rude, 

elevi cu CES, elevi care provin din familii cu nivel economic scăzut. 

 Este, totodată, stabilită o atitudine nediscriminatorie faţă de elevii ce aparţin unor 

minorităţi etnice sau religioase, asigurându-li-se toate condiţiile prevăzute de normativele în 

vigoare pentru libera exprimare şi accesul neîngrădit la actul educaţional, în vederea desăvârşirii 

pregătirii profesionale şi a formării personalităţii umane.  

 

II. 3. Ținte şi opțiuni ale strategiei de dezvoltare propuse 

II.3.1. Ținte strategice 

  

T S 1. Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, 

bazat pe responsabilizare și implicare pro-activă ; 

T S 2. Realizarea cadrului adecvat  educației pentru dezvoltare durabilă (EDD)2; 

T S 3.  Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice 

centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor; 

                                                           
1
 CES = Cerințe Educative Speciale 

2
 Dezvoltarea durabilă este un concept valorificat în prezentul Proiect de Dezvoltare Instituțională în accepțiunea sa 

extinsă, din perspectiva politicilor socio-economice orizontale. Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al 

Uniunii Europene. Scopul abordării este imbunătățirea continuă a calității vieții și a bunăstării generațiilor prezente și 

viitoare, printr-o abordare integrată între dezvoltarea economică, protecția mediului și abordare socială. Astfel, 

eficacitatea educaţiei din perspectiva dezvoltării durabile se măsoară prin modificările ce au loc în atitudinea şi 

comportamentul oamenilor la nivel individual şi social. Protectia mediului este ”parte integrată a procesului de 

dezvoltare”, dar dezvoltarea durabilă nu se reduce la aceasta. (Declaratia asupra Mediului si Dezvoltarii, Rio de 

Janeiro, 1992). 
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T S 4.  Dezvoltarea dimensiunii europene, a egalităţii de şanse, a echității și a incluziunii  în 

educaţia elevilor; 

T S 5.  Transformarea unității școlare într-un pol de excelență în educația pe tot parcursul vieții, 

la nivel local, naţional şi internaţional ; 

T S 6. Asigurarea transparenței intrainstituționale, prin facilitarea unui sistem de comunicare 

eficient și eficace. 
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II.3.2.  PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

 
Prezentul Plan managerial cuprinde patru programe de dezvoltare, identificate și structurate în funcție de rezultatele așteptate, având 

în vedere țintele și opțiunile strategice care corespund celor patru domenii funcționale, în concordanță cu viziunea și misiunea Liceului 
Teoretic Henri Coandă, implementate permanent pe parcursul anului școlar: 

 

Programul de dezvoltare - MANAGEMENT INSTITUȚIONAL EFICIENT ȘI EFICACE, TRANSPARENT ȘI PRO-ACTIV 

Ținte strategice: 
– T S 1: Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare 

pro-activă 
– T S 6: Asigurarea transparenței intrainstituționale prin facilitarea unui sistem de comunicare eficient și eficace 

 

Programul de dezvoltare –  PROMOVAREA EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE 
Ținte strategice: 
 – T S 3: Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active și a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de 

viață ale elevilor; 
– T S 5: Asigurarea unui pol de excelență în educația pe tot parcursul vieții, la nivel local, național și internațional 
 

Programul de dezvoltare –  DEZVOLTAREA DIMENSIUNII EUROPENE 
Ținte strategice: 
 – T S 4: Dezvoltarea dimensiunii europene, a egalității de șanse, a echității și a incluziunii în educația elevilor  

 

Programul de dezvoltare –  EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 
Ținte strategice: 
 – T S 2: Realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă 
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III. PLAN OPERAȚIONAL 

Programul de dezvoltare: MANAGEMENT INSTITUȚIONAL EFICIENT ȘI EFICACE, TRANSPARENT ȘI PRO-ACTIV 
Ținta strategică 1. Asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și 
implicare pro-activă 
Ținta strategică 6. Asigurarea transparenței intrainstituționale prin facilitarea unui sistem de comunicare eficient și eficace 
 

Obiective Activități 

 

Termen de 

finalizare 

Resurse Rezultate așteptate Monitorizare/ 

evaluare Umane Materiale Financiare 

1.1. Dezvoltarea 
sistemului de control 
managerial și de 
asigurare a calităţii 
educaţiei 

Realizarea unor baze de date 

electronice (rezultate școlare și 

extrașcolare, resurse bugetare și 

extrabugetare, cheltuieli) 

30 ian 2018 Responsabili: 
șefi CM și 
compartimente 
Consilier educativ 
 
Participanți: 
personalul școlii 

Echipament IT, 
consumabile, 
Google Drive, 
site-ul și pagina 
de Facebook 

Resurse 
bugetare 

Facilitarea accesului la 
informație 
 

Nr. baze de date 
electronice publice 

 Realizarea unor analize 

comparative pe domenii/ani 

școlari (rezultate școlare și 

extrașcolare) 

31 iul 2018 Responsabili: 
director 
Consilier educativ 
 
Participanți: 
șefi CM și 
compartimente 

Echipament IT, 
consumabile, 
Google Drive, 
site-ul și pagina 
de Facebook 

Resurse 
bugetare 

Identificarea punctelor 
tari și slabe 

Grafice de analize  
Curbe succes/eșec 
școlar 

1.2. Crearea unei 
culturi 
organizaționale și a 
unei identității 
proprii 

Familiarizarea elevilor cu 
însemnele și cu imnul școlii 

30 oct 2017 Responsabili: 
director, director 
adjunct, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
învățători, diriginți 
 

Echipament IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare și 
extrabugetare 

Dezvoltarea 
sentimentului de 
apartenență la 
comunitatea școlară 

Gradul de utilizare  
a însemnelor școlii 

 Organizarea Zilei Școlii – 
promovarea istoricului școlii, a 
figurii centrale, a valorilor 
organizaționale 

7-9 iunie 
2018 

Responsabili: dir, 
dir. adj, consilier 
educativ 
 

Echipament IT, 
consumabile, 
site-ul și pagina 
de Facebook 

Resurse 
bugetare și 
extrabugetare 

Creșterea stimei de 
sine și de apartenență 
la comunitatea școlară 

Nr. de participanți 
Chestioanare de 
feedback 
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Obiective Activități 

 

Termen de 

finalizare 

Resurse Rezultate așteptate Monitorizare/ 

evaluare Umane Materiale Financiare 

Participanți: 
profesori, elevi, 
părinți, 
comunitatea locală 

 Organizarea festivităților de 
deschidere a anului școlar, de 
încheiere/premiere a 
performanțelor școlare 

11 sept 2017 
15 iun 2018 

Responsabili: dir, 
dir. adj, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
profesori, elevi, 
părinți, 
comunitatea 

Echipament IT, 
consumabile, 
site-ul și pagina 
de Facebook 

Resurse 
bugetare și 
extrabugetare 

Creșterea stimei de 
sine și de apartenență 
la comunitatea școlară 
Creșterea motivației 
pentru învățare 

Nr. de participanți 
Nr. de apariții 
media 

 Promovarea valorilor umane ale 

școlii de ieri și de azi – 

înființarea: 

Galeria absolvenților 

Galeria elevilor 

Galeria profesorilor 

Organizarea unor întâlniri ale 

absolvenților după 25 de ani 

30 iun 2018 Responsabili: dir, 
dir. adj, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
membri comisie 
proiecte 

Echipament IT, 
consumabile, 
site-ul și pagina 
de Facebook 

Resurse 
bugetare și 
extrabugetare 

1 galerie a 

absolvenților pe 

holurile școlii/pe site- - 

personalități 

1 galerie a elevilor cu 

rezultate excepționale 

pe holurile școlii/pe site 

Galeria profesorilor pe 

site-ul școlii 

1 întâlnire a 

absolvenților după 25 

de ani 

Creșterea stimei de 
sine și de apartenență 
la comunitatea școlară 
Creșterea motivației 
pentru învățare 

Nr. de persoane 
implicate în 
realizare 
Nr. de participanți 
la întâlniri 
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Programul de dezvoltare: PROMOVAREA EXCELENȚEI ÎN EDUCAȚIE 
Ținta strategică 2. Realizarea unui învățământ axat pe aplicarea metodelor active și a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor 
Ținta strategică 5. Transformarea unității școlare într-un pol de excelență în educația pe tot parcursul vieții, la nivel local, național și internațional 

Obiective Activități 

 

Termen de 

finalizare 

Resurse Rezultate 

așteptate 

Monitorizare/ 

evaluare Umane Materiale Financiare 

2.1. Crearea unor 
situații de învațare 
activă, stimulative, 
practic-aplicative, 
centrate pe elev 

Realizarea de 

parteneriate cu ONG-uri 

de profil pentru 

suținerea demersului 

didactic 

30 nov. 2017 Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
Participanți: 
comisia proiecte și 
programe școlare și 
extrașcolare 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare și 
extrabugetare 

Creșterea 
atractivității orelor 
de curs 
Creșterea motivației 
pentru învățare 

Cel puțin 5 parteneriate 
nou încheiate cu ONG-
uri 
Cel puțin 50 de activități 
derulate 
 

 Realizarea unor de 

parteneriate cu școli din 

tara și din străinătate 

pentru încurajarea 

schimbului de bune 

practici în domeniul 

educațional 

30 noi 2017 
31 mar 2018 

Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
Participanți: 
comisia proiecte și 
programe școlare și 
extrașcolare 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare și 
extrabugetare 

Creșterea nr. de 
cadre didactice care 
utilizează strategii de 
lucru intractive 

Cel puțin 5 parteneriate 
Cel puțin 50 de activități 
derulate 
Cel puțin 10 de cadre 
didactice implicate 
 

2.2. Îmbunătăţirea 
orientării profesionale şi a 
consilierii în carieră 

Desfășurarea 

adecvată a orelor de 

Consiliere și orientare 

(C.O.) 

Permanent   Responsabili: 
director, consilier 
educativ  
Participanți: 
învățători, diriginți 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare 

Creșterea eficienței 
orelor de C.O. 
Creșterea motivației 
pentru învățare 

Creșterea nr de ore de 
CO care se realizează 
conform programei cu 
20% 

 Realizarea în comun a 

orelor de Consiliere și 

orientare în parteneriat 

cu voluntari: studenți, 

medici, psihologi, experți 

în diferite domenii de 

activitate 

1 feb 2018 
(periodic) 

Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
Participanți: 
comisia proiecte și 
programe școlare și 
extrașcolare 
,învățători, diriginți, 
voluntari 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare 

Creșterea eficienței 
orelor de C.O. 
Creșterea motivației 
pentru învățare 

Cel puțin 1 oră/ clasă/ 
semestru 
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Obiective Activități 

 

Termen de 

finalizare 

Resurse Rezultate 

așteptate 

Monitorizare/ 

evaluare Umane Materiale Financiare 

2.3. Îmbunătățirea 
comunicării între 
profesori și elevi/părinți 

Realizarea planificării 

orelor de consiliere și 

suport educațional 

pentru părinții 

30 sep 2017 Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
învățători, diriginți 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare 

Creșterea gradului 
de implicare a 
părinților în 
activitatea școlară 

1 planificare/clasă 
1 planificare/școală 
publicată pe site-ul școlii 

 Desfășurarea orelor de 

consiliere și suport 

educațional pentru 

părinții conform 

planificării 

Săptămânal Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
învățători, diriginți 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare/ 
extrabugetare 

Creșterea gradului 
de implicare a 
părinților în 
activitatea școlară 
Îmbunătățirea 
comunicării cu 
părinții 

1 activitate/ săptămână/ 
clasă 
Cel puțin 1 întâlnire/ 
părinte 

 Organizarea unor 

activități comune părinți-

elevi-diriginți/ profesori 

Semestrial  Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
învățători, diriginți, 
părinți 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare/ 
extrabugetare 

Creșterea gradului 
de implicare a 
părinților în 
activitatea școlară 
Îmbunătățirea 
comunicării cu 
părinții 

1 activitate/ semestru/ 
clasă 
Cel puțin 50% dintre 
părinți participanți 

 Organizarea unor 

activități comune părinți-

consilier școlar 

Semestrial Responsabili: 
Director, consilier 
educativ, 
consilier școlar 
 
Participanți: 
învățători, diriginți, 
părinți 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
bugetare/ 
extrabugetare 

Creșterea gradului 
de implicare a 
părinților în 
activitatea școlară 
Îmbunătățirea 
comunicării cu 
părinții 

1 activitate/ semestru/ 
clasă 
Cel puțin 50% dintre 
părinți participanți 
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Programul de dezvoltare: OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ ATRACTIVĂ ȘI CALITATIVĂ 
Ținta strategică 3. Dezvoltarea ofertei educaționale adaptată cerințelor pieței muncii și nevoilor, intereselor și aspirațiilor elevilor 
 

Obiective Activități 

 

Termen de 

finalizare 

Resurse Rezultate 

așteptate 

Monitorizare/ 

evaluare Umane Materiale Financiare 

3.1. Desfășurarea unui 
program de activități 
extracurriculare și 
extrașcolare care țin cont 
de interesele și nevoile 
elevilor și care le 
valorizeză aptitudinile și 
talentele, încurajează 
creativitatea, inovarea, 
spiritual de inițiativă și 
antreprenorial 

Identificarea nevoilor, 

intereselor, dorințelor, 

talentelor elevilor  

30 sept 2017 Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
învățători, diriginți, 
prof informatică 

Consumabile, 
echipament IT, 
chestionar 
online 

Resurse 
bugetare 

Creșterea gradului 
de relevanță a 
activităților 
extracurriculare 
pentru dezvoltarea 
personală 

Nr. de chestionare 
aplicate elevilor 
1 analiză de nevoi 

 Elaborarea unui 

grafic al activităților 

extrașcolare 

conform intereselor 

și nevoilor elevilor 

15 oct 2017 Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți:învățători, 
diriginți 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
bugetare 

Creșterea gradului 
de relevanță a 
activităților 
extracurriculare 
pentru dezvoltarea 
personală 

1 grafic al activităților 
extracurriculare/an 

 Derularea unor 

proiecte și activități 

extrașcolare care să 

valorizeze aptitudinile 

și talentele elevilor, să 

încurajeze 

creativitatea, inovarea, 

spiritual de inițiativă și 

antreprenorial 

Permanent Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți: cadre 
didactice, voluntari 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea gradului 
de relevanță a 
activităților 
extracurriculare 
pentru dezvoltarea 
personală 
Creșterea gradului 
de interes al elevilor 
pentru participarea 
la activitățile 
extracurriculare 

Cel puțin 1 proiect 
implementat pentru 
încurajarea creativității 
și inovării 
Cel puțin 1 proiect 
implementat pentru 
încurajarea spiritului 
de inițiativă și 
antreprenoriat 
Cel puțin 100 de copii 
implicați/ proiect 
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Obiective Activități 

 

Termen de 

finalizare 

Resurse Rezultate 

așteptate 

Monitorizare/ 

evaluare Umane Materiale Financiare 

Nr. chestionare 
feedback 
 

 Proiectarea și 

implementarea 

responsabilă a 

Programului „Școala 

Altfel” 

31 oct 2017/ 
31 ian 2018 

Responsabili: 
Consilier educativ 
comisia proiecte și 
programe școlare și 
extrașcolare 
 
Participanți: cadre 
didactice, elevi, 
părinți, instituții din 
comunitatea locală, 
voluntari 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea gradului 
de relevanță pentru 
elevi a activităților 
Școala Altfel  
Creșterea gradului 
de implicare a 
elevilor în 
activitățile Școala 
Altfel 

Cel puțin 5 activități  
de amploare derulate 
Cel puțin 80% dintre 
elevi participanți 
Nr. chestionare 
feedback 
1 raport de activitate 

 Constituirea unor 

cercuri de interes: 

clubul de lectură 

cluburi sportive, 

artistice 

31 ian 2018 Responsabili: comisia 
proiecte și programe 
școlare și extrașcolare 
 
Participanți: cadre 
didactice, elevi, 
voluntari 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea gradului 
de relevanță pentru 
elevi a activităților 
extracurriculare 
Creșterea 
interesului pentru 
dezvoltarea 
personală și 
valorificarea 
aptitudinilor și 
talentelor 

1 club lectură 
2 cluburi sportive, 
1 club artistic 
1 chestionar feedback 
 

 Implicarea cadrelor 

didactice în inițierea și 

implementarea unui 

proiect educational, în 

funcție de experiența și 

expertiza proprie – 

crearea unor echipe de 

lucru 

31 oct 2017 Responsabili: director, 
consilier educativ 
 
Participanți: comisia 
proiecte și programe 
școlare și extrașcolare 
cadre didactice 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea calității și 
relevanței 
proiectelor 
educative 

Cel puțin 5 proiecte 
elaborate și 
implementate la 
nivelul școlii 
Cel puțin 200 de elevi 
implicați 
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Obiective Activități 

 

Termen de 

finalizare 

Resurse Rezultate 

așteptate 

Monitorizare/ 

evaluare Umane Materiale Financiare 

 Implicarea Consiliului 

Elevilor în inițierea și 

desfășurarea 

activităților 

extracurriculare 

Permanent Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți: elevi 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea relevanței 
proiectelor 
educative 

Cel puțin 5 elevi 
implicați în elaborarea 
și implementarea 
proiectelor 

 Formarea unui grup de 

elevi pentru derularea 

activităților nonformale 

31 mar 2018 Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
 
Participanți: elevi, 
voluntari 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea calității și 
relevanței 
proiectelor 
educative 

Cel puțin 15 elevi 
formați 

 Implicarea partenerilor 

sociali: mediul de 

afaceri/ONG/ părinți în 

dezvoltarea și 

implementarea ofertei 

educaționale și 

derularea activităților 

extracurriculare și 

extrașcolare 

Permanent Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
reprezentanți ași 
partenerilor sociali: 
mediul de 
afaceri/ONG/ părinți, 
comisia proiecte 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea calității și 
relevanței 
proiectelor 
educative 

Cel puțin 5 ONG-uri 
implicate 
Cel puțin 2 instituții 
publice implicate 
Cel puțin 2 companii 
implicate 
Cel puți 10 părinți 
implicați 

 Organizarea unor 

excursii tematice 

școlare tematice 

31 aug 2018 Responsabili: 
Director, consilier 
educativ 
 
Participanți: cadre 
didactice, elevi, 
lucrători de tineret 

Consumabile, 
echipament IT 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea 
interesului elevilor 
pentru dezvoltarea 
personală 

Cel puțin 40 de 
participanți 
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Programul de dezvoltare: DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A ȘCOLII  
Ținta stategică 4. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii: încurajarea cooperării europene, învățării pe tot parcursul vieții, promovarea echității, a coeziunii sociale 
și a cetățeniei active  

Obiective Activități 

 

Termen de 

finalizare 

Resurse Rezultate 

așteptate 

Monitorizare/ 

evaluare Umane Materiale Financiare 

4.1. Promovarea unei 
educații favorabile 
incluziunii 

Derularea unor activități 

extracurriculare pentru 

încurajarea învățării 

reciproce, a schimbului 

de experiență și de bune 

practică 

30 apr 2018 Responsabili: 
director, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
profesori, elevi, 
voluntari, elevi și 
prof din școli 
partenere 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea interesului 
elevilor pentru 
învățarea pe tot 
parcursul vieții 

5 activități/ semestru: 
schimb de experiență cu 
elevi mai mari/ din alte 
școli/ din alte clase 
Cel puțin 100 de elevi 
participanți 

 Implementarea unor 

proiecte de parteneriat 

cu ONG-uri de profil care 

vizează dezvoltarea 

competențelor 

interculturale, a valorilor 

democratice și 

respectarea drepturilor 

fundamentale și a 

mediului, 

nondiscriminare, 

interacțione pozitivă 

15 iun 2018 Responsabili: 
director, consilier 
educativ 
 
Participanți: 
profesori, elevi, 
voluntari, 
reprezentanți 
societatea civilă 

Echipament 
IT, 
consumabile 

Resurse 
extrabugetare 

Creșterea interesului 
elevilor pentru 
învățarea pe tot 
parcursul vieții, 
pentru succesul 
profesional 

Cel puțin 2 parteneriate 
încheiate 
Cel puțin 2 proiecte 
implementate 
Cel puțin 100 de elevi 
participanți 

 
 
Întocmit de Consilier educativ, Prof. Claudia Ivașcu
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