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MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

LICEUL PEDAGOGIC 

„NICOLAE  IORGA”            

       BOTOŞANI 

Nr.4748  / 02.10.2018  

Avizat în CP din 01.10.2018 

Aprobat în CA din 02.10.2018 

 

PLAN OPERAȚIONAL 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 1 Creșterea și încurajarea performanței și a motivației pentru studiu la elevi prin optimizarea calității actului 

didactic și oferirea unor exemple și modele de viață 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

O1. Parcurgerea integrală a programei școlare și folosirea resurselor educaționale motivante pentru elevi 

O2. Creșterea promovabilității la examenele naționale 

O3. Planificarea și realizarea unui program de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanță 

O4. Asumarea unor exemple de predare de succes 

O5. Diseminarea exemplelor de bune practici 

O6. Perfecționarea cadrelor didactice în vederea folosirii unor metode noi, motivante pentru elevi 
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DOMEN

IU 

FUNCȚI

ONAL 

ACTIVITĂȚI TERMEN RESPONSABILI INDICATORI RESURSE EVALUARE 

C
U

R
R
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U

L
U
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-planificarea riguroasă a conținuturilor 

-propuneri de noi discipline opționale-sugestii de 

la elevi 

 

 

-program de pregătire suplimentară pentru elevii 

capabili de performanță 

 

-program de pregătire suplimentară pentru 

examenele naționale 

-diseminarea metodologiilor de examen către elevi 

și părinți 

-diseminarea modelelor de subiecte pentru 

examene 

-organizarea simulărilor la clasele finale, analiza 

rezultatelor și diseminarea lor către părinți 

-organizarea unor sesiuni comune între profesori 

de aceeași specialitate în vederea analizării 

impactului pe care îl au asupra procesului de 

predare-învățare-evaluare 

1 oct. 2018 

Martie-

aprilie 2019 

Oct. 2018-

aprilie 2019 

Oct. 2018-

iunie 2019 

 

 

 

 

Feb-mart. 

2019 

 

semestrial 

șefii comisiilor 

metodice, 

directorii, 

diriginții claselor 

finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil 

curriculum 

Toate planificările 

personalizate 

Cel puțin 5 opționale 

noi 

10% mai mulți elevi 

înscriși la concursuri 

și olimpiade, 10% mai 

multe premii 

90% promovabilitate 

la bacalaureat 

 

Programe 

școlare, 

planuri cadru, 

procedură 

aprobare CDȘ 

 

Rapoarte comisii 

metodice, fișe de 

asistență, orar de 

pregătire, 

rapoarte și teste 

de feedback 
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-reamenajarea sălilor de clasă și a laboratoarelor și 

actualizarea tehnicii/aparaturii existente 

-achiziționarea softurilor educaționale de ultimă 

generație 

August 2019 

 

Iunie 2019 

șefii comisiilor 

metodice, 

directorii 

CEAC 

10 dispozitive noi 

achiziționate  

10 softuri noi 

achiziționate și 

folosirea lor și a 

mijloacelor 

multimedia cel puțin 

bilunar 

Finanțarea de 

bază și 

complementar

ă, resurse 

extrabugetare 

Chestionare de 

satisfacție, PV de 

recepție, raport 

CEAC, RAEI 

R
E

S
U

R
S

E
 U

M
A

N
E

 

-cursuri și programe de formare pentru cadrele 

didactice  

-participarea la proiectul ROSE – motivarea 

financiară a cadrelor 

-implementarea proiectului european RAINBOW 

prin programul Erasmus+ 

-diseminarea exemplelor de bună-practică în 

ședințele de catedră, cercurile pedagogice și 

consiliile profesorale 

-analizarea rezultatelor la testele internaționale 

(PISA), identificarea unor măsuri concrete de 

dezvoltare a deprinderilor de lectură și calcul 

(literacy și numeracy) la clasele mici – în 

concordanță cu Strategia Europa 2020 

Sept. 2018- 

august 2019 

2018-2019 

 

 

 

 

Feb. – mar. 

2019 

 

lunar 

Coordonatorul 

comisiei pentru 

formarea 

personalului 

didactic, șefi 

comisii, 

coordonator 

proiecte 

comunitare 

Cel puțin 15 programe 

de formare accesate 

Cel puțin o activitate 

de pregătire 

suplimentară/ 

disciplină/săptămână 

2 proiecte aprobate 

 

 

5 activități de 

diseminare  

Oferte de 

formare CCD, 

programe 

europene sau 

ale MEN 

Raport comisii 

metodice, 

Raport comisie 

perfecționare, 

Raport proiect 

RAIMBOW 

PV diseminări 
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-programe și proiecte derulate în colaborare cu 

AN, IȘJ, MENCȘ și alte instituții abilitate pentru 

dezvoltarea curriculară sau pentru formarea 

cadrelor  

-parteneriate cu alte instituții de învățământ din 

țară și din alte țări –schimburi de experiență 

-parteneriate cu CCD în vederea dezvoltării 

resursei umane în spiritul atingerii standardelor din 

strategia Europa 2020 și pentru recunoașterea 

impactului profesorilor asupra actului didactic – 

feedback 

Sept 2018-

aug 2019 

 

 

 

Directorii, 

Coordonatorul 

educativ, 

CEAC, 

responsabil 

formare 

Cel puțin 5 programe 

și parteneriate noi 

 

 

 

Cel puțin 5 activități și 

modalități de 

asigurare a 

sustenabilității 

 

Cel puțin 1 activitate 

de formare inițiată  

Baze de date 

naționale și 

internaționale 

– etwinning, 

Erasmus+ etc 

Acorduri de 

parteneriat, 

rapoarte de 

activitate 

 

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 2 Dezvoltarea competenţei  de comunicare la elevi și profesori deopotrivă și consolidarea unei structuri 

organizatorice complexe și funcționale 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

O1. Dobândirea și folosirea unor tehnici de comunicare și negociere (atât în relația profesor – elev, cât și în relațiile dintre elevi, cadre 

didactice, didactic-auxiliare și nedidactice) 

O2. Asigurarea transparenței procesului decizional și gestionarea eficientă a SCIM 

O3. Asigurarea fluxului informațional optim la nivelul tuturor compartimentelor și la nivel intercompartimental 

O4. Participarea la programe comunitare, la programe de teambuilding cu scopul dezvoltării personale și consolidării ethosului 

organizațional 

O5. Consolidarea și dezvoltarea comunicării dintre școală și familie, școală și comunitate 
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-propuneri de noi discipline opționale legate de 

comunicare și negociere 

-ateliere de lucru pentru exersarea unor tehnici de 

comunicare asertivă, atât în rândul elevilor, cât și 

al cadrelor 

 

-activități cu specific transcurricular desfășurate în 

echipe de cadre didactice 

-activități de recunoaștere a impactului și de 

evaluare/autoevaluare a impactului actului didactic 

atât în rândul elevilor, cât și al cadrelor 

Sem I 

 

Semestrial 

 

 

Lunar 

 

 

Semestrial  

Coordonator 

comisie 

curriculum, 

consilierul 

școlar, șefi 

comisii 

metodice 

2 discipline opționale cu 

tema comunicare și 

negociere 

2 ateliere, cel puțin 50 

participanți (didactic, 

didactic-auxiliar, nedidactic) 

Cu 10% mai multe activități 

Cel puțin 2 măsuri de 

îmbunătățire identificate 

Mobilier 

modular, 

spațiu 

informal, 

specialiști în 

comunicare 

asertivă și 

tehnici de 

negociere 

Oferta discipline 

opționale, raport 

consilier școlar, 

raport profesori 

diriginți, rapoarte 

comisii și 

compartimente 

R
E

S
U

R
S

E
 M

A
T

E
R

IA
L

E
 

-folosirea conexiunilor internet 

-programe de cursuri ECDL pentru elevi și cadre 

 

-rețele de comunicare electronică 

interinstituțională și intrainstituțională 

-crearea platformei moodle pentru comunicarea la 

nivelul catedrelor/ disciplinelor 

-tipărirea, imprimarea, crearea simbolurilor 

specifice școlii (cravată, siglă, panouri, alte 

elemente vizuale) 

-dezvoltarea paginii web a școlii și a grupului 

LTNI 

Permanent 

Semestrial/ 

pe module 

Permanent 

 

Martie 2019 

 

Oct-nov. 

2018 

Membrii 

catedrei de 

informatică, 

infomatician

ul școlii, 

administrato

r financiar și 

de 

patrimoniu 

Toate cadrele vor folosi 

internetul în activitatea 

didactică 

 

1 grup activ de discuții 

 

 

1 platformă moodle 

 

Nr. suficient de elemente 

vizuale 

Echipament 

ICT, softuri, 

informatician, 

specialiști în 

informatică și 

comunicare 

electronică 

Rapoarte 

comisii, mesaje 

online 
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-cursuri de formare și dezvoltare personală 

-activități de teambuilding între cadrele școlii 

-cursuri de formare în domeniul comunicării 

instituționale (comunicare managerială) 

-discuții și analize ale procesului decizional 

-analiza de risc pentru fiecare compartiment și 

categorie de personal 

-proiecte și activități educative cu participarea 

elevilor și cadrelor de la diferite nivele 

educaționale (grădiniță, ciclul primar, gimnazial și 

liceal) 

Mart-

apr.2019 

Febr-apr. 

2019 

 

Iunie 2019 

 

Semestrial 

 

lunar 

Directorii, 

șefii de 

compartime

nte, 

coordonator 

CEAC, 

coordonator 

SCIM 

Cel puțin 2 cursuri 

identificate 

Cel puțin 1 activitate de 

teambuilding 

 

1 curs  

 

2 analize 

 

6-8 analize realizate 

Logistica 

necesară 

organizării 

cursurilor și 

activitățile de 

teambuilding, 

taxa de curs, 

formatori și 

formabili 

Certificate/ 

diplome de 

absolvire, 

formulare de 

feedback, 

rapoarte de 

analiză 

R
E

L
A

Ț
II

 C
O

M
U

N
IT

A
R

E
 

-continuarea colaborării cu ECDL, CCD și alte 

instituții/ parteneri abilitate/abilitați în domeniul 

comunicării și folosirii tehnologiei moderne 

-identificarea și participarea la programe de 

voluntariat și de dialog și angajare sociale 

-parteneriate și proiecte educative cu ONG-uri sau 

asociații 

-implicarea Consiliului reprezentativ al părinților 

și a Consiliului școlar al elevilor în procesul 

decizional 

-proiecte comunitare realizate în parteneriat cu 

asociația LIANT 

Permanent 

 

 

 

Sem. I 

 

 

Sem. II 

 

Permanent 

 

Mart-iunie 

2019 

Directorii, 

coordonator 

ECDL, 

CA, 

CPAESE, 

președintele 

Consiliului 

reprezentativ 

al părinților, 

al CȘE și al 

asociației 

LIANT 

1 parteneriat semnat, cel 

puțin 50 elevi înscriși la 

cursuri 

 

Cel puțin 3 programe de 

voluntariat 

 

Număr constant de proiecte 

educative 

Prezența reprezentanților la 

toate întâlnirile și ședințele 

CA 

Cel puțin 1 proiect realizat 

împreună 

Logistica 

necesară 

organizării 

cursurilor, taxa 

de curs, 

formatori și 

experți ai 

școlii sau 

locali/naționali 

Contracte, 

proiecte, 

parteneriate, 

Rapoarte 

intermediare și 

finale 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 3 Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii și alinierea actului educațional din instituție la standardele 

europene 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  
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O1. Promovarea valorilor europene și a celor naționale și evidențierea relației dintre ele 

O2. Familiarizarea cu modele educaționale europene de succes 

O3. Formarea elevilor prin cursuri de managementul proiectelor 

O4. Realizarea unor campanii de marketing educațional și pregătirea strategiei de menținere a titlului de Școală Europeană în 2018 

O5. Continuarea activităților de monitorizare a desegregării și promovarea educației incluzive 

 

 

 

 

 
DOMEN

IU 

FUNCȚI

ONAL 

ACTIVITĂȚI TERMEN RESPONSA

BILI 

INDICATORI RESURSE EVALUARE 

C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 

-proiectarea și implementarea unor discipline 

opționale noi pentru promovarea valorilor 

europene și a celor naționale 

-introducerea în oferta curriculară a școlii a unor 

opționale create prin proiecte europene 

-activități de grup și echipă atât în procesul de 

predare-învățare-evaluare, cât și în activitatea 

celorlalte compartimente, cu scopul integrării 

minorităților și al elevilor cu dizabilități 

-participarea elevilor și a părinților la proiectarea 

activităților educative ale întregii comunități 

școlare 

Apr. 2019 

 

 

 

Iunie-aug. 

2019 

 

Lunar 

 

 

 

 

trimestrial 

Directorii, 

coordonator 

comisie 

curriculum, 

coordonator 

comisie 

combaterea 

discriminării 

și 

promovarea 

interculturali

tății 

Cel puțin 2 discipline 

opționale noi 

 

 

 

 

 

 

Minim 1 activitate pe lună 

 

 

 

Minim 5 propuneri din 

partea părinților și a elevilor 

Logistica 

necesară 

organizării 

activităților de 

grup/ echipă,  

 

Elevi, cadre, 

părinți 

Proiectare 

opționale, PV 

activități, 

rapoarte, 

fotografii, jurnal 

de impresii 
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-proiecte extrabugetare pentru amenajarea 

spațiului școlii și a unui CDI 

-tipărirea și răspândirea materialelor promoționale 

ale școlii 

 

-gestionarea paginii web și a revistei școlii 

-investiții în logistică și baza materială a școlii, 

repararea aleii de acces 

-reabilitarea și extinderea sălii de sport mici 

Oct – apr. 

2019 

Mai 2019 

 

Permanent 

Ianuarie 

2019 

Iunie-august 

2019 

Directorii, 

adminstrator 

financiar și 

de 

patrimoniu, 

CNI și 

Primăria 

Mun. 

Botoșani  

1 CDI realizat 

 

~ 500 flyere, 2 roll-up-uri, 

30 postere promoționale 

 

Aleea reparată 

 

 

Sala reabilitată 

Tehnică și 

aparatură 

multimedia, 

postere, afișe, 

pliante etc, 

echipe de 

construcții, 

firme 

partenere 

PV recepție, 

rapoarte, decizii 

comisie 

promovare 

școală 

R
E

S
U

R
S

E
 U

M
A

N
E

 -programe de formare în domeniul cetățeniei 

europene 

-dezbateri, simpozioane, conferințe pe tema 

valorilor naționale și a celor europene 

-proiecte Erasmus+ pentru formarea cadrelor 

didactice și didactic-auxiliare 

-proiecte și activități de promovarea a egalității de 

șanse, a desegregării și a educației incluzive 

Ian-feb. 

2019 

Mai 2019 

 

 

Mart-apr 

2019 

 

Nov. 2018 

Coordonator 

formare, 

CEAC, 

coordonator 

programe 

comunitare, 

profesor lb. 

rromani 

Minim 1 program de 

formare 

Minim 2 activități 

(Simpozionul 

transfrontalier) 

1 proiect Erasmus+, 1 

proiect transfrontalier 

 

Minim 1 activitate realizată  

Formatori, 

formabili, 

logistica 

necesară 

desfășurării 

activităților 

(papetărie, 

tehnică 

multimedia) 

PV prezență, 

rapoarte, 

diplome, 

certificate, 

fotografii 
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-parteneriate cu diferite instituții, asociații și ONG-

uri pentru implementarea proiectelor educative, 

pentru prevenirea și combaterea violenței și a 

consumului de substanțe psihotrope 

-implementarea Planului comun la nivelul 

județului de combatere a violenței și asigurare a 

securității școlilor 

-proiect „O zi cu tata” în parteneriat cu Asociația 

bărbaților creștini 

-acțiuni de voluntariat pentru centre/ asociații care 

susțin grupuri și persoane defavorizate 

-continuarea parteneriatului cu Crucea Roșie 

pentru asigurarea voluntariatului în proiectul 

comun 

Permanent 

 

 

Sem. I 

 

trimestrial 

CPAESE, 

diriginții, 

învățătorii și 

educatoarele

, personal 

administrati

v 

5% mai multe parteneriate 

încheiate 

 

Minim 30 elevi voluntari și 

5 profesori 

Donații, 

colecte, spațiul 

cantinei, 

terenul de 

sport, 

personalul 

administrativ 

Parteneriate, 

fotografii, 

rapoarte 

 

 

 

 

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 4 Dezvoltarea C.D.Ş. în funcţie de nevoile integrării sociale și a inserției pe piața muncii 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

O1. Implicarea parteneriatului în comunitate în actul educațional 

O2. Responsabilizarea elevilor în vederea conservării mediului 

O3. Identificarea unor tehnici de auto-cunoaștere și auto-dezvoltare în vederea realizării unei orientări școlare și profesionale corecte 

O4. Adaptarea ofertei de discipline opționale la nevoile de inserție socială și profesională a elevilor 
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ACTIVITĂȚI TERMEN RESPONSA

BILI 

INDICATORI RESURSE EVALUARE 

C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 

-oferte de discipline opționale adaptate la 

specificul societății contemporane, cu accent pe 

nevoile de formare ale claselor de la filiera 

vocațională, profil pedagogic 

-activități transcurriculare de conservare a 

mediului, activități educative de protejare a 

mediului 

-oferte de discipline opționale de auto-cunoaștere 

și dezvoltare personală 

-colaborarea cu ANLCP în vederea promovării și 

asumării unor exemple de bună practică în 

învățământul pedagogic 

Mart-apr. 

2019 

 

 

Permanent 

 

Mart-apr. 

2019 

 

Nov 2018 

Mart. 2019 

Coordonator 

curriculum, 

CPAESE, 

diriginții, 

învățătorii 

educatoarele 

Prof. 

pedagogie 

directori 

Cel puțin 2 opționale noi 

 

 

Minim 3 activități pe 

semestru 

 

Cel puțin 2 opționale noi 

Papetărie, 

echipamente 

ICT, 

conexiune la 

internet, 

formatori 

Teste de 

cunoaștere, 

chestionare de 

satisfacție, 

rapoarte 

R
E

S
U

R
S

E
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

 

-aplicarea chestionarelor referitoare la identificarea 

nevoilor de formare a cadrelor și a elevilor 

-amenajarea, igienizarea spațiului verde al școlii 

-igienizarea spațiului de lucru din școală, cantină, 

internat 

Ian-feb. 

2019 

 

permanent 

CEAC,  

Adminstrato

r de 

patrimoniu, 

administrato

r financiar 

500 chestionare aplicate 

 

20 plante noi, 20 coșuri noi 

Logistica 

necesară 

aplicării 

chestionarelor, 

resurse 

financiare pt 

igienizare, 

elevii din 

internat 

Raport 

interpretare 

chestionare, PV 

recepție, facturi, 

bonuri, fișe de 

inventar 
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M
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N
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-programe de formare în vederea abilitării 

curriculare în spiritul societății contemporane 

-ateliere de lucru pentru propunerea unor 

discipline opționale noi 

Sem I 

 

 

Sem II 

Coordonator 

curriculum, 

șefi comisii 

metodice 

1 program de formare 

 

 

5 ateliere de lucru – table 

interactive 

Aparatură 

multimedia, 

table 

interactive, 

formatori 

locali 

PV prezență, 

raport 

diseminare 

R
E

L
A

Ț
II

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

E
 -activități și proiecte pe teme de mediu realizate în 

parteneriat cu instituții și asociații de profil (Let’s 

do it!) 

-vizite și activități de genul Job shadowing la 

diferite instituții și companii 

-parteneriate cu JA România și implementarea 

unor cursuri și activități propuse de această 

organizație 

Sept. 2018 

 

 

Săpt. Școala 

altfel 

nov. 2018 

CPAESE, 

director 

adjunct, 

responsabil 

formare, 

consilier 

școlar 

1 campanie 

 

 

Minim 5 echipe/vizite 

 

Minim 2 activități realizate 

Materiale de 

curățenie, 

pliante, afișe, 

formatori 

Parteneriate, 

fotografii, 

articole media 

 

 

 

 

 

 

 

ȚINTA STRATEGICĂ 5 Integrarea optimă a noii tehnologii în actul educațional și dezvoltarea mediului informațional 

 

OBIECTIVE SPECIFICE:  

O1. Diversificarea metodelor de predare-învățare-evaluare prin folosirea noilor tehnologii 

O2. Structurarea unei rețele eficiente de comunicare/informare la nivel organizațional 

O3. Digitalizarea școlii în vederea optimizării procesului didactic 
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IU 

FUNCȚI

ONAL 

ACTIVITĂȚI TERMEN RESPONSA

BILI 

INDICATORI RESURSE EVALUARE 

C
U

R
R

IC
U

L
U

M
 -ateliere de lucru la nivelul catedrelor de schimb 

de bune-practici în vederea folosirii noii tehnologii 

în clasă 

-diseminarea în comisii și în consiliul profesoral a 

unor noi metode alternative de evaluare formativă 

(proiectul, portofoliul, blog-ul, vlog-ul, aplicații 

multimedia etc) 

Oct-nov. 

2018 

 

Sem II 

șefii 

comisiilor 

metodice, 

catedra de 

informatică 

Minim 5 metode/ tehnici de 

folosire a noii tehnologii 

1 diseminare/ comisie și 1 

diseminare/ CP 

Table 

interactive, 

laptop-uri, 

videoproiectoa

re, conexiune 

la internet 

Rapoarte de 

diseminare, PV 

ședințe de 

catedră, raport 

CEAC, raport 

școală 

R
E

S
U

R
S

E
 

M
A

T
E

R
IA

L
E

 

-dotarea tuturor sălilor de clasă și a catedrelor cu 

logistica necesară  

-achiziționarea unor noi table interactive și 

dezvoltarea laboratoarelor de informatică 

-crearea și dezvoltarea unui centru multimedia 

Sept-oct. 

2018 

 

 

Mart-apr. 

2019 

 

Iunie 2019 

Directorii, 

informaticia

n, 

administrato

r financiar 

 

Bibliotecara 

școlii 

 

2 table noi, 25 calculatoare 

 

Softuri, programe, aplicații 

Resurse 

bugetare și 

extrabugetare 

OP-uri, facturi, 

chitanțe, fișe de 

inventar 

R
E

S
U

R
S

E
 U

M
A

N
E

 -formarea resursei umane în vederea folosirii 

corecte și creative a mijloacelor multimedia 

-inițierea și extinderea unei platforme moodle la 

nivelul școlii 

-implementarea și dezvoltarea cursurilor ECDL 

pentru cadre și elevi 

Permanent 

 

 

 

Mai-iunie 

201 

 

permanent 

Coordonator 

formare, 

informaticia

n, 

responsabil 

ECDL 

Minim 1 program de 

formare 

 

 

1 platformă moodle  

Logistica 

necesară 

cursului, 

formatori, 

conexiune 

internet 

Chestionare de 

feedback, 

certificate, nr. 

activități la 

nivelul 

platformei 
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C
O

M
U

N
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A
R

E
 -încheierea unor parteneriate cu instutuții abilitate 

în domeniul noilor tehnologii, colaborarea cu alte 

școli sau instituții care au experiența necesară și 

pot asigura schimbul de bune practici 

-inițierea unor parteneriate internaționale pe tema 

integrării noii tehnologii în actul educațional. 

Sept-oct 

2018 

 

 

 

 

 

Sem II 

Directori, 

CPAESE, 

coordonator 

programe 

comunitare, 

coordonator 

CEAC 

Minim 1 parteneriat 

 

 

 

 

 

Minim 1 parteneriat (e-

twinning sau Erasmus+) 

Articole de 

papetărie, 

conexiune 

internet, 

platforme 

educative, 

responsabili de 

acțiune 

Contracte de 

colaborare/ 

parteneriate, 

formular de 

aplicație 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Mirela Sănduleanu 


