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Țintele strategice, care stau la baza elaborării planului operațional al Comisiei pentru Asigurarea și Controlul Calității sunt: 

 

1) Diminuarea abandonului și absenteismului prin asigurarea accesului elevilor la tehnologia moderna de comunicare și de calcul cu scopul de egalizare a șanselor 

2) Creșterea ofertei de activități școlare și extrașcolare prin dezvoltarea de parteneriate cu instituții din comunitate si din afara ei pentru promovarea şi dezvoltarea unor 

atitudini şi comportamente bazate pe valorile interculturalităţii în rândul elevilor, părinților, cadrelor didactice 

3) Dezvoltarea competențelor de comunicare socială prin promovarea educaţiei incluzive pentru prevenirea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau 

alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate. 

4) Orientarea şi consilierea elevilor şi  a familiei pentru alegerea unui traseu educational si a unei ocupatii conform cu abilitatile si cunostintele fiecaruia. 

5) Formarea profesorilor pentru utilizarea metodelor interactive de grup şi integrarea noilor tehnologii în procesul de predare- învăţare-evaluare in vederea imbunatatirii 

rezultatelor scolare ale elevilor . 

 

 

 

 

APROBAT ÎN ȘEDINȚA C.A. din data de ________ 

Director, prof. ALEXANDRU Liliana 

_____________ 
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1) Ţinta strategică: Diminuarea abandonului și absenteismului prin asigurarea accesului elevilor la tehnologia modernă de comunicare și de calcul cu scopul de 
egalizare a șanselor 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/Resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de evaluare 

a obiectivelor 
Indicatori de realizare 

Monitorizarea 

frecvenței tuturor 

elevilor 

Completarea 

fișelor cu absențele 

elevilor 

- resurse umane: 

cadre didactice, elevi; 

- resurse materiale: 

cataloage, tehnică de calcul 

 

Director 

Teșghețeanu 

Sabina 

lunar  Lista elevilor Fișe de monitorizare 

Analiza cauzelor 

ce duc la situații de 

absenteism și 

măsuri impuse de 

acestea 

- chestionare, planificări  Cadre didactice lunar 
Lista cauzelor 

Lista măsurilor  
Rapoarte lunare  

Realizarea unei 

evaluări bazate și 

pe mijloace 

moderne de 

comunicare și 

calcul  

Elaborarea de noi 

instrumente de 

evaluare 

- teste elaborate,   

- noi instrumente de 

evaluare, inclusiv online  

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

semestrial 

Elaborarea a minim 2 

instrumente de evaluare 

noi 

Procese-verbale 

comisii metodice  

Planificarea 

activtăților comisiei 

metodice 

Instrumentele create 

Diversificarea 

disciplinelor 

opţionale 

Asigurarea prin 

CDȘ prin 

promovarea celor 

transdisciplinare  

- oferta educațională 
Consiliul pentru 

curriculum 

februarie 

2018 

cel puțin un opțional din 

aria informatică 

programa de opțional 

și planificarea 

activității 

Continuarea 

efortului de dotare 

cu materiale 

necesare 

activităților pe 

calculator 

Achiziţionarea  de 

calculatoare și 

dispozitive 

periferice 

- buget local 

Director 

Administrator 

 

Pe parcursul 

anului școlar 
Planul de achiziții 

2 calculatoare noi 

1 multifuncțional 

Actualizarea 

permanentă a site-

ului şcolii 

Asigurarea 

interactivităţii site-

ului școlii 

- site 

- buget  

- administratorul 

de site 
- permanent 

Paginile site-ului și 

conținutul acestora 
Site-ul școlii 
www.scoalafrumusani.ro 

 

http://www.scoalafrumusani.ro/
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2) Ţinta strategică: Creșterea ofertei de activități școlare și extrașcolare prin dezvoltarea de parteneriate cu instituții din comunitate si din afara ei 

pentru promovarea şi dezvoltarea unor atitudini şi comportamente bazate pe valorile interculturalităţii în rândul elevilor, părinţilor, cadrelor 

didactice 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/Resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Promovarea 

interculturalitatii la 

nivelul scolii 

Monitorizarea si 

evaluarea activitatilor 

continute in strategia de 

promovare a 

interculturalitatii la 

nivelul școlii 

Cadre didactice director 
Octombrie 

2017 

Fișe de monitorizare 

Portofoliile activităților 
Strategia școlii 

Organizarea de 

activitati extrascolare în 

scopul ameliorarii si 

diminuării fenomenului 

de discriminare 

Cadre didactice, elevi, 

părinți 

Coordonatorii de 

proiecte și 

programe 

educative 

Conform 

calendarului 

activităților 

educative 

Planificarea 

activităților 

Fișe de activitate 

Materiale elaborate 

2 activități pe 

semestru 

Implicarea activă a 

familiei si a 

institutiilor din 

localitate în 

activitățile 

desfășurate în 

școală 

Participarea la 

activități de informare 

cu privire la acțiunile 

referitoare la 

interculturalitate ce vor 

fi derulate in cadrul 

scolii si stabilirea unor 

acorduri de colaborare 

Cadre didactice, elevi, 

părinți 

Filme de scurt-metraj și 

prezentări video tematice 

Materiale tipărite 

Responsabilul 

Comisiei pentru 

Prevenirea și 

Combaterea 

Discirminării 

De 2 ori pe 

an 

Materialele dezbaterilor 

Chestionare  

Procese verbale 

Chestionare  
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3) Ţinta strategică: Dezvoltarea competențelor de comunicare socială prin promovarea educaţiei incluzive pentru prevenirea discriminării pe baze 

etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/Resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Promovarea 

educaţiei incluzive 

si prevenirea 

discriminarii 

Includerea de teme 

privind educația 

incluzivă și egalitatea 

de șanse  în orele de 

dirigenție 

Cadre didactice, elevi 

Materiale didactice suport 

Coordonatorii de 

proiecte și 

programe 

educative, 

învățătorii și 

diriginții 

Conform 

planificărilor 

Fișe de asistență la lecții 

Planificările activității 

O activitate/ 

semestru la 

fiecare clasă 

Formarea cadrelor 

didactice în 

promovarea 

principiilor 

egalităţii de şanse şi 

nediscriminării 

Actualizarea 

materialelor informative   

si crearea unei biblioteci 

virtuale 

Cărți 

Acte legislative tematice 

Imprimantă, calculator, coli 

Responsabil 

CEAC 
semestrial 

Registrul bibliotecii 

pliante 

 

1 bibliotecă 

virtuală 

2 cărți tematice 

1 pliant 
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Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/Resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de evaluare 

a obiectivelor 
Indicatori de 

realizare 

Dezvoltarea 

cooperarii cu 

institutiile din 

localitate in vederea 

implementarii 

Planului de actiune 

privind combaterea 

discriminarii 

Participarea 

reprezentantilor 

institutiilor din 

localitate la 

actiunile cuprinse 

in Strategia scolii 

Cadre didactice, 

reprezentanți instituții locale 
directorul anual 

Invitații la eveniment 

Fotografii, video 

Procese-verbale 

 

1 întîlnire 

desfășurată 

 

Realizarea bazei 

de date privind 

componenta etnică 

a populaţiei pe 

baze datelor 

furnizate de 

primarie 

Calculator 

Program Excel 

Reprezentatul serviciului de 

evidența a populației din 

Primărie 

Directorul 

Responsabil 

CEAC 

anual 

Adresă către primărie 

Date primite pentru 

întocmirea bazei de date 

1 bază de date 

existentă 

Participarea 

părinţilor  la 

evenimente 

culturale si 

sarbatori locale si 

la activitatile 

concrete realizate 

de catre elevi si 

profesori sau de 

către comunitate 

Părinți, elevi, cadre 

didactice 

chestionare 

Coordonatorii de 

proiecte și 

programe 

educative, 

învățătorii și 

diriginții 

Conform 

planificării 

Protocoale de activitate, 

Fotografii 

Chestionare aplicate 

Graficul 

activităților 

Chestionare de 

satisfacție 
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4) Ţinta strategică: Orientarea şi consilierea elevilor şi  a familiei pentru alegerea unui traseu educational si a unei ocupatii conform cu abilitatile si 

cunostintele fiecaruia 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/Resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Sprijinirea elevilor in 

identificarea 

intereselor, 

abilitatilor, 

trasaturilor de 

personalitate in 

vederea luarii unei 

decizii potrivite cu 

privire la cariera lor 

Realizarea de activitati 

privind  

autocunoasterea şi 

descoperirea 

personalitatii 

Chestionare tematice 

Diriginții 

elevii 

Responsabilul 

Comisiei de 

orientare școlară 

Diriginții 

claselor a VIII-a 

semestrial 
Materiale elaborate în 

timpul activități 
Fișele activității 

Includerea unor teme 

privind consilierea și 

orientarea în orele de 

dirigentie 

Diriginții  

Elevii 

Materiale documentare 

Responsabilul 

Comisiei de 

orientare școlară 

Diriginții 

claselor a VIII-a 

semestrial 

planuri de lecție 

planificare 

materiale didactice 

3 lecții/semestrul 

desfășurate la 

clasele a VIII-a  

Aplicarea de 

chestionare de interese 

profesionale  

Chestionare aplicate 

 

Responsabilul 

Comisiei de 

orientare școlară 

Diriginții 

claselor a VIII-a 

semestrial chestionarele 
40 chestionare 

aplicate 

Asigurarea unor 

servicii de consiliere 

si orientare prin 

parteneriate cu 

institutii/reprezentanti 

ai comunitatii locale 

Incheierea unui 

parteneriat  cu CJRAE 

Calarasi 

 

directorul 

Reprezentant 

CJRAE 

anual 
Protocol 

Activități desfășurate 

Acord de 

parteneriat 

Vizite la agentii 

economici locali 

Agenți economici locali 

Microbuz 

Elevi, profesori 

Directorul 

Responsabilul 

Comisiei de 

orientare școlară 

anual 

Fotografii 

Jurnal de impresii ale 

elevilor 

1-2 vizite 

realizate 
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5) Ţinta strategică: Formarea profesorilor pentru utilizarea metodelor interactive de grup şi integrarea noilor tehnologii în procesul de predare- 

învăţare-evaluare in vederea imbunatatirii rezultatelor scolare ale elevilor 

Obiective 
specifice 

Activităţi Instrumente/Resurse Responsabil Termen 
Modalităţi de 

evaluare a 
obiectivelor 

Indicatori de 
realizare 

Elaborarea unui 

demers didactic  

bazat pe stilurile de 

învăţare ale elevilor 

Elaborarea, aplicarea şi 

interpretarea 

chestionarelor privind 

identificarea stilurilor 

de învăţare la elevii 

claselor a V-a 

Chestionarul 

elevi de clasa a V-a 

diriginții claselor a V-a 

Responsabilul 

CEAC 

Diriginții 

claselor a V-a 

Octombrie 

2017 

Chestionarele 

Rezultatele cu stilurile 

de învățare ale elevilor 

62 de chestionare 

3 liste afișate în 

catalog 

Monitorizarea lecţiilor 

în care abordarea se 

face transdisciplinar 

Cadre didactice 

Materiale didactice adecvate 

Mocanu 

Georgeta -

membru CEAC 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

semestrial 
Schițe/plan de lecție 

Produsele activităților 

Schițele/planurile 

de lecție 

Dezvoltarea 

competenţelor 

digitale ale cadrelor 

didactice  şi utilizarea 

TIC pentru 

dezvoltarea 

profesională 

Monitorizarea 

participării cadrelor 

didactice la cursuri cu 

tematică învățarea 

centrată pe elev și TIC. 

Programe de formare 

continuă 

Responsabilul 

cu 

perfecționarea, 

Nica Angela 

anual 
Adeverințe, certificate 

de participare 
 

Diseminarea 

exemplelor de bună 

practică ale cadrelor 

didactice  

Cadre didactice participante director semestrial 
- documentele 

lecției/activității  
2 activități/an 

 


