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Prof. înv. primar Păduraru Mihaela – responsabil comisie metodică învățământ primar
Educ. Borș Crina – responsabil comisie metodică învățământ preșcolar

Tehnoredactare:
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DIRECŢIILE DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017

1. Eficientizarea actului educaţional în vederea formării şi dezvoltării competenţelor necesare elevilor pentru accederea în forme superioare de
învăţământ
2. Îmbunătățirea accesului elevilor la tehnica de calcul şi de comunicare în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare şi antreprenoriat
3. Dezvoltarea unui parteneriat social activ şi dinamic, bazat pe o legislaţie adecvată pregătirii forţei de muncă şi extinderea colaborării cu unităţi de
învăţământ având acelaşi profil la nivel naţional şi internaţional; creşterea calităţii formării profesionale a elevilor prin implicarea în proiecte
4. Stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice pentru utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev şi pentru
dezvoltarea competenţelor cheie
5. Dezvoltarea bazei materiale și extinderea spațiilor de învățământ pentru toate structurile
6. Creșterea calității educației printr-o ofertă educațională adecvată și activități extracurriculare atractive
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1. Eficientizarea actului educaţional în vederea formării şi dezvoltării competenţelor necesare elevilor
pentru accederea în forme superioare de învăţământ

CURRICULUM

Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Responsabili

Parteneri

Armonizarea finalităţilor
învăţământului românesc cu
documentele Uniunii Europene

Obținerea de către elevi
a certificatelor de
competențe în urma
susținerii examenelor
naționale sau a
certificatului ECDL
Asigurarea aplicării
Curriculum-ului
naţional, în
conformitate cu
planurile cadru şi cu
programele şcolare în
vigoare

An scolar 20162017

Profesorii de
informatică și de
limbi străine

ECDL, British
Council, filiala Iași

Abordarea creativă, personalizată a
programelor şcolare pentru toate
ciclurile de şcolaritate

Diversificarea ofertei de curriculum
la decizia şcolii, a metodelor şi
practicilor didactice prin raportare
la interesele elevilor, la specificul
unităţii şcolare

Adaptarea/diversificarea
ofertei curriculare la
decizia şcolii, în
concordanţă cu
interesele şi nevoile de
educaţie ale
elevilor, cu resursele
de care dispune școala

Permanent

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum
Responsabili
comisii metodice

I.S.J. Iași

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum
Responsabili
comisii metodice

Comunitatea locală
Părinţi
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Indicatori de
performanță
70% din promoția
clasei a XII-a

Întocmirea 100% a
planificărilor și
predarea la termen
(26.09.2016)
Parcurgerea
integrală a
materiei la toate
disciplinele de
studiu, conform
planificărilor
calendaristice
Minim 40 de
programe C.D.Ș.
pentru clasele IXXII
Calitatea
programelor
şcolare
pentru C.D.Ş.

şi cu tendinţele actuale
din societate

Elaborarea Programului managerial

Întâlniri periodice de analiză şi
diagnoză

Elaborarea Programului
managerial în
concordanță cu
Direcțiile de acțiune ale
I.S.J. Iași
Consilii profesorale
Ședințe săptămânale
Ședințe de catedră

Verificarea respectării
reglementărilor utilizând oferta
CDŞ şi stabilirea acestora în
concordanţă cu opţiunile
elevilor/părinţilor
Elaborarea programelor şcolare
pentru CDŞ la nivelul şcolii şi
avizarea acestora

Stabilirea Curriculumului la decizia școlii, cu
parcurgerea etapelor
specifice

Elaborarea programelor
şcolare pentru CDŞ

01.10.2016

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum

Octombrie 2016
Martie 2017
În fiecare zi de
luni

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Conform
Graficului I.S.J.
Iași
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Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum

Director
Director adjunct
Cadre didactice

I.S.J. Iași

(diversitate,
atractivitate)
Introducerea
disciplinei
opțional „Șah” la
clasele a VI-a și a
XI-a
Aplicarea unor
chestionare de
impact pentru
elevi și părinți
Întocmirea
Programului
managerial

Întocmirea
rapoartelor de
analiză, a planului
operațional și a
planurilor de
îmbunătățire
Părinți
Existența
programelor CDȘ
ONG-uri
Existența
Consiliul Local Iași
documentației
Comisiei pentru
curriculum
I.S.J. Iași
30 programe
școlare pentru CDȘ
-

RESURSE UMANE

Obiective

Măsuri/acțiuni

Încurajarea performanţei în
rândul elevilor prin
organizarea şi desfășurarea
olimpiadelor, concursurilor şi
examenelor naţionale

Stimularea participării
elevilor la concursurile şi
olimpiadele şcolare, prin
popularizarea în mass-media şi
pe site- ul școlii a rezultatelor
obţinute, organizarea
festivităţii de premiere în
cadrul Zilelor Școlii

Termen
Permanent

Responsabili

Parteneri

Director
Director adjunct
Comisia pentru
olimpiade și
concursuri școlare

Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

Mai 2017

Organizarea eficientă
a olimpiadelor locale și a celor
județene care se vor desfășura la
Colegiul Național
„G. Ibrăileanu”

Conform
calendarului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Comisia pentru
olimpiade și
concursuri școlare

I.S.J. Iași

Organizarea și desfășurarea
Concursului interdisciplinar
matematică-fizică-științe „Henri
Coandă”, ediția
a VIII-a

Februarie 2017

Director
Director adjunct
Comisia pentru
olimpiade și
concursuri școlare

I.S.J. Iași
S.S.M.R. filiala
Iaşi
Casa de Cultură a
Municipiului Iaşi
„Mihai Ursachi”
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Indicatori de
performanță
6 activități de
promovare
(Zilele Școlii,
Concursul
interdisciplinar
„Henri Coandă”,
Concursul de
interpretare
critică „Garabet
Ibrăileanu”,
Salonul
Ofertelor
Educaționale,
Ziua Porților
Deschise,
Consiliul
elevilor ș.a.)
15 olimpiade
locale
2 olimpiade
județene

300 elevi
participanți la
concurs
75 premii și
mențiuni
Creşterea cu 2 % a

Organizarea și desfășurarea
Concursului de interpretare
critică
„G. Ibrăileanu”, ediția
a XIII-a

Aprilie 2017

Director
Director adjunct
Comisia pentru
olimpiade și
concursuri școlare

Organizarea şi
desfăşurarea în condiţii
optime a evaluărilor periodice
ale elevilor la clasele a II-a,
a IV-a şi a VI-a
Cunoaşterea şi
aplicarea prevederilor
metodologiilor şi calendarelor
de desfăşurare a examenelor
naţionale

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Diriginți clase
a VIII-a și a XII-a
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Colegiul Național
„C. Negruzzi” Iași
Colegiul Național
Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
I.S.J. Iași
Facultatea de
Litere – UAIC
Colegiul Național
„C. Negruzzi” Iași
Colegiul Naţional
„Emil Racoviţă”
Iași
Seminarul
Teologic Ortodox
„Sf. Vasile cel
Mare” Iași
Casa de Cultură a
Municipiului Iaşi
„Mihai Ursachi”
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
C.N.E.E.

numărului de
participanţi din
alte județe,
comparativ cu anul
școlar precedent

Părinți

Modalități de
informare:
ADSERVIO, siteul școlii, avizier,
ședințe cu părinții

300 elevi
participanți la
concurs
75 premii și
mențiuni
Creşterea cu 2 % a
numărului de
participanţi din
alte județe,
comparativ cu anul
școlar precedent

Participarea 100%
a elevilor
Rezultatele
obţinute de elevi

Organizarea
simulărilor pentru
examenele naţionale

Conform
graficelor

Director
Director adjunct
Serviciul
secretariat
Inginer de sistem

M.E.N.C.Ș.
I.S.J. Iași

M.E.N.C.Ș.
I.S.J. Iași
I.P.J. Iași
Jandarmeria
E-ON
Personal medical
Părinți
C.J.R.A.E.

Desfășurarea
examenelor naționale,
conform
metodologiilor M.E.N.C.Ș.,
în cele mai bune condiții

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Membri comisii de
examen

Monitorizarea şi
consilierea elevilor cu rezultate
slabe la simulările examenelor
naţionale

Permanent

Director
Director adjunct
Diriginți
Consilier școlar
Responsabili
comisii metodice
Diriginții
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Afișarea
metodologiilor şi
calendarelor de
desfăşurare a
examenelor
naţionale
Procese-verbale
încheiate în urma
desfășurării
ședințelor cu
părinții
Grafice de
pregătire
Rezultatele
obţinute de către
elevi la simulări
Situații statistice cu
privire la progresul
elevilor de la
clasele terminale
Planuri remediale
Promovabilitate
peste 95% la
examenele
naționale
Realizarea a câte 3
ședințe/săptămână
de consiliere la
disciplinele de
examen

Identificarea tinerilor capabili
de performanţă, indiferent de
mediul de rezidenţă, de
condiţiile concrete oferite de
instituţia şcolară, familie,
comunitate etc.

Identificarea şi pregătirea
elevilor cu aptitudini înalte în
vederea participării la
concursurile şi olimpiadele
şcolare

Asigurarea încadrării cu
personal didactic calificat
Încurajarea cadrelor didactice
suplinitoare să participe la
concursul de titularizare în
învăţământ

Încadrarea cu personal didactic
calificat
Anunțarea cadrelor didactice
suplinitoare despre metodologia
concursului de titularizare

Îmbunătăţirea accesului la
educaţie pentru elevii
proveniţi din familii
defavorizate şi din mediul
rural
Colaborarea cu ONG-uri şi
comunitatea locală pentru
sprijinirea elevilor cu CES

Integrarea elevilor proveniţi din
familii defavorizate şi din mediul
rural în colectivele claselor

Acordarea de consiliere
cadrelor didactice privind
participarea la programele de
integrare europeană şi

Informarea pe grupul de
discuții
cngi_profi@yahoogroups.com
și pe ADSERVIO despre

Diseminarea unor
informaţii privind strategiile de
diferenţiere şi individualizare a
învăţării la elevul cu CES
integrat

Permanent

Director
Director adjunct
Comisia pentru
olimpiade și
concursuri școlare
Cadre didactice

C.E.X.
C.J.R.A.E.
Alte unități de
învățământ

I.S.J. Iași

01.09.2016

Director

Septembrie 2016

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

M.E.N.C.Ș.
I.S.J. Iași

Permanent

Director
Director adjunct
Cadre didactice

Asociația ELPAR

Permanent

Director
Director adjunct
Consilier școlar

Permanent

Consilier
educativ
Comisia pentru

10

C.J.R.A.E.

I.S.J. Iași
A.N.P.C.D.E.F.P.
Instituţii din
Europa

Minim 30%
dintre elevi
participanți la
concursurile şi
olimpiadele
şcolare

100 % cadre
didactice calificate
80 % dintre cadrele
didactice
suplinitoare
participă la
concursul de
titularizare în
învăţământ
100 % elevi
repartizați în
unitate

Număr de cadre
didactice implicate
în dezvoltarea
practicilor de lucru
incluzive cu 5%
mai mult faţă de
anul şcolar trecut
Creşterea
numărului de
parteneriate
externe cu 5%

cooperare internaţională – cu
sprijinul inspectorului
responsabil cu programe
comunitare şi integrarea
europeană

programe și
proiecte
educative

oferta de parteneriate externe

Consilierea în redactarea
propunerilor de finanţare

Permanent

Comisia pentru
programe și
proiecte
educative

I.S.J. Iași
A.N.P.C.D.E.F.P.

Director
Director adjunct
Consilier
educative
Coordonatori
proiecte
Erasmus +
Director
Director adjunct
Consilier educativ
Comisia pentru
programe și
proiecte educative

A.N.P.C.D.E.F.P.,
Instituţii din
Europa

100
participanţi

O.N.G.-uri
Palatul Copiilor
Iași
Muzeul Literaturii
Române
Teatrul Național
„Vasile
Alecsandri”
Teatrul pentru
Copii și Tineret
„Luceafărul”
Casa de Cultură a
Municipiului Iași
„Mihai Ursachi”
Biblioteca
Județeană

Atragerea unui
număr mai mare de
parteneri viabili în
activităţile
organizate de
școală (cu 5% mai
mare faţă de anul
trecut)
Creşterea
numărului de elevi
vizitatori ai
muzeelor, caselor
memoriale ale
scriitorilor,
participanţi la
spectacole şi alte
proiecte culturale,

Exemple de bună practică –
profesori care au participat la
seminarii de formare prin
proiecte europene

Prezentarea
exemplelor de bună practică a
cadrelor didactice participante
la seminarii de formare prin
proiecte europene

Conform
graficelor
proiectelor
europene în
desfășurare

Sprijinirea programelor
judeţene care au ca scop
transformarea şcolii în nucleu
cultural al comunităţii, după
modelul european

Consolidarea parteneriatului
educaţional cu O.N.G.-uri,
instituţii publice, instituţii de
cultură în vederea realizării
unei educaţii complexe, axată
pe valori şi tradiţii culturale

An școlar 20162017
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2 propuneri de
finanțare

„Gh. Asachi”

cu 10% faţă de
anul trecut

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

Obiective

Măsuri/acțiuni

Dotarea şcolii cu cărţi, materiale
didactice şi echipamente
informatice

Achiziționare de cărți,
materiale didactice şi
echipamente
informatice

Noiembrie 2016

Prezentarea periodică a ofertelor de
carte şi de soft educaţional

Participarea
reprezentanților școlii
la prezentarea ofertelor
de carte și soft
educațional
Dotarea unei săli

Permanent

Amenajarea spaţiilor de învăţământ
prin dotarea cu mobilier şcolar şi
achiziţionarea de material didactic

Termen

Februarie 2017

Responsabili

Parteneri

Contabil șef
Bibliotecar
Responsabili
comisii metodice
Ing. sistem
Bibliotecar
Responsabili
comisii metodice
Ing. sistem

Primăria Iași

Director
Director adjunct
Contabil șef
Administrator

Indicatori de
performanță
100 de volume
10 hărți
5 calculatoare

Edituri/firme de
profil

Participarea la
câte 3 prezentări
de carte şi de soft
educaţional

Primăria Iași

32 scaune
16 bănci
1 videoproiector
1 calculator

Indicatori de
performanță
Aprobarea
bugetului

RELAȚII CU COMUNITATEA

Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Responsabili

Parteneri

Solicitare către Primăria Iași pentru
alocarea de fonduri necesare
desfăşurării în bune condiţii a
procesului instructiv-educativ
Parteneriat cu instituţiile de

Realizarea bugetului

Decembrie 2016

Director
Director adjunct
Contabil șef

Primăria Iași

Aprilie 2017

Director

Participarea elevilor și
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Toate universitățile

5 profesori

învăţământ superior din Municipiul
Iaşi în vederea popularizării ofertei
educaţionale
Colaborarea cu ONG-uri pentru
integrarea elevilor cu CES

cadrelor didactice la
Salonul Ofertelor
Educaționale al
universităților
Diseminarea unor
informaţii privind
strategiile de
diferenţiere şi
individualizare a
învăţării la elevul cu
CES integrat

Permanent

Director adjunct
Consilier educativ
Consilier școlar

din municipiul Iași

participanți
150 elevi
participanți

Director
Director adjunct
Consilier școlar

C.J.R.A.E.

Număr de cadre
didactice implicate
în dezvoltarea
practicilor de lucru
incluzive cu 5%
mai mult faţă de
anul şcolar trecut

2. Îmbunătățirea accesului elevilor la tehnica de calcul şi de comunicare în vederea dezvoltării abilităţilor de comunicare şi antreprenoriat

CURRICULUM

Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Abordarea creativă, personalizată a
programelor şcolare pentru toate
ciclurile de şcolaritate

Conceperea
demersurilor didactice
din perspectiva
învățământului centrat
pe elev și a formării
competențelor-cheie
Participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare pe tema
evaluării din
perspectiva

Permanent

Toate cadrele
didactice

-

Conform
graficului

Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

C.C.D. Iași
Alți furnizori de
formare

13

Responsabili

Parteneri

Indicatori de
performanță
95 % din totalul
cadrelor didactice

75% din cadrele
didactice
participante la
cursuri de formare
desfășurate de

Extinderea studiului limbilor
germană, italiană şi spaniolă la
clasele primare şi gimnaziale
Diversificarea ofertei de
curriculum la decizia şcolii, a
metodelor şi practicilor didactice
prin raportare la interesele elevilor,
la specificul unităţii şcolare

competențelor cheie
Includerea limbii
italiene la o clasă
primară și a limbii
germane la o clasă a V-a
Adaptarea/diversificarea
ofertei curriculare la
decizia şcolii, în
concordanţă cu
interesele şi nevoile de
educaţie ale
elevilor, cu resursele
de care dispune școala
şi cu tendinţele actuale
din societate

01.09.2016

Director
Director adjunct

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum
Responsabili
comisii metodice

-

Comunitatea locală
Părinţi

instituții abilitate
Realizarea celor
două clase cu
studiul acestor
limbi străine
Minim 40 de
programe C.D.Ș.
pentru clasele IXXII
Calitatea
programelor
şcolare
pentru C.D.Ş.
(diversitate,
atractivitate)
Introducerea
disciplinei
opțional „Șah” la
clasele a VI-a și a
XI-a
Aplicarea unor
chestionare de
impact pentru
elevi și părinți

RESURSE UMANE

Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Abordarea creativă, personalizată a
programelor şcolare pentru toate
ciclurile de şcolaritate

Conceperea
demersurilor didactice
din perspectiva
învățământului centrat

Permanent
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Responsabili
Toate cadrele
didactice

Parteneri
-

Indicatori de
performanță
95 % din totalul
cadrelor didactice

Aplicarea planurilor de învăţământ,
realizarea conţinuturilor ştiinţifice

Programe de formare ale cadrelor
didactice pentru utilizarea
soft-urilor educaţionale

pe elev și a formării
competențelor-cheie
Participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare pe tema
evaluării din
perspectiva
competențelor cheie
Efectuarea încadrării
conform planurilor de
învățământ
Parcurgerea de către
toate cadrele didactice,
a conținuturilor
științifice ale
programelor
Participarea cadrelor
didactice la programe de
formare pentru utilizarea
soft-urilor educaţionale

Conform
graficului

Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

C.C.D. Iași
Alți furnizori de
formare

01.09.2016

Director
Director adjunct

I.S.J. Iași

Permanent

Toate cadrele
didactice

-

Conform
calendarului
C.C.D. Iași și al
altor instituții
abilitate
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Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

C.C.D. Iași
Alți furnizori de
formare

75% din cadrele
didactice
participante la
cursuri de formare
desfășurate de
instituții abilitate
Realizarea corectă
a încadrării
Toți profesorii
parcurg
conținuturile
științifice ale
programelor
75% din cadrele
didactice care nu au
abilități în utlizarea
soft-urilor
educaţionale,
participante la
cursuri de formare
desfășurate de
instituții abilitate

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Obiective

Măsuri/acțiuni

Prezentarea periodică a ofertelor
de carte şi de soft educaţional

Participarea
reprezentanților școlii
la prezentarea ofertelor
de carte și soft
educațional
Elaborarea de softuri
educaţionale de către
cadrele didactice, în
colaborare cu profesorii
de informatică
Folosirea platformei
AEL de către cadrele
didactice în procesul de
învăţare
Participarea elevilor la
concursurile și
olimpiadele de profil

Crearea de softuri educaţionale în
colaborare cu profesorii de
informatică
Monitorizarea şi evaluarea
utilizării platformei AEL în
procesul de învăţare
Încurajarea profesorilor şi elevilor
în realizarea de soft educaţional şi
participarea lor la concursurile de
profil

Termen
Permanent

20.05.2017

Permanent

Conform
calendarelor
concursurilor

Responsabili

Parteneri

Indicatori de
performanță
Participarea la
câte 3 prezentări
de carte şi de soft
educaţional

Bibliotecar
Responsabili
comisii metodice
Ing. sistem

Edituri/firme de
profil

Profesorii de
informatică
Ing. sistem

-

2 softuri
educaţionale

Ing. sistem

-

80 % dintre cadrele
didactice utilizează
platforma AEL

Profesorii de
informatică

Organizatorii
concursurilor

2 concursuri
30 elevi
1 premiu

RELAȚII CU COMUNITATEA

Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Participarea în programe
guvernamentale, internaţionale de
educaţie

Participare la
mobilități pentru
formare continuă în

Conform
calendarului
proiectelor
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Responsabili
Coordonatori
proiecte
Erasmus +

Parteneri
A.N.P.C.D.E.F.P.,
Instituţii din
Europa

Indicatori de
performanță
30 profesori
formaţi în spaţiul
U.E.

Realizarea de activităţi culturale şi
artistice în parteneriat cu Casa de
Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai

cadrul proiectelor
Erasmus + în
desfășurare
Implementarea
corectă a proiectelor
Erasmus + inițiate:
- Proiectul Erasmus+
„Strategii
inovatoare pentru
educarea elevilor
privind utilizarea
eficientă a resurselor
regenerabile”
(SPER), aprobat
pentru perioada 20152017 – în calitate de
instituție
coordonatoare
- Proiectul Erasmus+
„Greetings for
Tomorrow”, aprobat
pentru perioada 20162018 – în calitate de
instituție parteneră
- Proiectul Erasmus+
„From the Forest to
the Sea!”, aprobat
pentru perioada 20162018 – în calitate de
instituție parteneră
Organizarea de
spectacole/activități
educative specifice

Conform
calendarului
proiectelor

Coordonatori
proiecte
Erasmus +

A.N.P.C.D.E.F.P.,
Instituţii din
Europa

Periodic

Director
Director adjunct
Consilier educativ

I.S.J. Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părinți-
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Rapoarte periodice
Puncte de
informare
Erasmus +
Produse
intelectuale
realizate în urma
derulării etapelor
din proiecte,
conform celor
menționate în
formularele de
aplicație aprobate
Stand amenajat
annual pentru
concursul „Made
for Europe”

1000 elevi
participanți
Promovarea

Ursachi”

Stabilirea unor contacte on-line cu
instituţii de învăţământ locale,
naţionale şi internaţionale

pentru marcarea unor
momente
semnificative din viața
comunității (Ziua
Națională, Paște,
Crăciun, Mărțișor ș.a.)

Comisia pentru
programe și proiecte
educative

Organizarea și
desfășurarea de
activități în cadrul
Zilelor Școlii

Mai 2017

Eficientizarea
organizării site-ului
școlii, în vederea
îmbunătăţirii
comunicării

Permanent
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Director
Director adjunct
Consilier educativ
Comisia pentru
programe și proiecte
educative
Director
Director adjunct
Comisia de imagine
şi site-ul şcolii

profesori)
O.N.G.-uri
Alte instituții de
învățământ
Instituții de cultură
Mass-media
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
Mass-media

elevilor și
profesorilor în
comunitate

1000 elevi
participanți
Promovarea
elevilor și
profesorilor în
comunitate
Site actualizat şi
eficient

3. Dezvoltarea unui parteneriat social activ şi dinamic, bazat pe o legislaţie adecvată pregătirii forţei de muncă şi extinderea colaborării cu unităţi de învăţământ
având acelaşi profil la nivel naţional şi internaţional; creşterea calităţii formării profesionale a elevilor prin implicarea în proiecte

CURRICULUM

Obiective
Armonizarea finalităţilor
învăţământului românesc cu
documentele Uniunii Europene

Verificarea respectării
reglementărilor utilizând oferta
CDŞ şi stabilirea acestora în
concordanţă cu opţiunile
elevilor/părinţilor
Educarea elevilor prin disciplinele
de bază şi prin CDŞ pentru
parteneriat şi cooperare în
comunitate

Măsuri/acțiuni
Folosirea Cadrului
European Comun de
Referinţă pentru
Limbile străine
(C.E.C.R.L.) în mod
curent, în activităţile
curriculare şi
extracurriculare, la
orele de limbi străine
Continuarea
programului de
certificare a
competențelor digitale
(ECDL)
Stabilirea Curriculumului la decizia școlii, cu
parcurgerea etapelor
specifice

Adaptarea/diversificarea
ofertei curriculare la
decizia şcolii, în
concordanţă cu
interesele şi nevoile de

Termen

Responsabili

Parteneri

Indicatori de
performanță
100 elevi care obţin
diplome
recunoscute pe plan
internaţional

Permanent

Responsabili comisii
metodice limbi
moderne

I.S.J. Iași
Responsabili cercuri
metodice
Asociații
profesionale

An școlar 20162017

Coordonator de
proiect (prof. Lapteș
Cristina)

Fundația ECDL
(European Computer
Driving Licence)

100 elevi înscriși
Număr module
ECDL
promovate

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum

Părinți
ONG-uri
Consiliul Local Iași

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum

Comunitatea locală
Părinţi

Existența
programelor CDȘ
Existența
documentației
Comisiei pentru
curriculum
Minim 40 de
programe C.D.Ș.
pentru clasele IXXII
Calitatea
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educaţie ale
elevilor, cu resursele
de care dispune școala
şi cu tendinţele actuale
din societate

Participarea la proiecte
educaţionale şi de formare
profesională

Responsabili
comisii metodice

Popularizarea ofertei
de cursuri de formare
în ţară/străinătate în
rândul cadrelor
didactice

Permanent

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

Participarea la activități
de formare pe
problematica didacticii
disciplinelor predate în
învățământul primar
Participarea la
conferinţe/sesiuni de
comunicări ştiinţifice,
pe discipline, care să
evidenţieze inovaţiile
pedagogice şi
experienţele didactice
pozitive

Conform
graficului

Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă
Cadre didactice

Permanent

Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă
Responsabili
comisii metodice
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I.S.J. Iași
Universităţi
C.C.D. Iași
A.N.P.C.D.E.F. P.
Univ. „Al. I. Cuza”
Iaşi
Consiliul Britanic
Institutul Francez ș.a.
C.C.D. Iași
Universități
Alți furnizori
acreditați de formare
I.S.J. Iași
C.C.D Iași
Universităţi
Instituţii de cultură

programelor
şcolare
pentru C.D.Ş.
(diversitate,
atractivitate)
Introducerea
disciplinei
opțional „Șah” la
clasele a VI-a și a
XI-a
Aplicarea unor
chestionare de
impact pentru
elevi și părinți
Afișarea la avizier
a ofertei de
cursuri de formare
în ţară/străinătate

2 cadre didactice/an
formate pentru
clasele pregătitoare
5 lucrări publicate
10 cadre
didactice/auxiliare
participante la
conferinţe/sesiuni
de comunicări
ştiinţifice

Accesarea programelor
de formare continuă
Erasmus+

Conform
calendarului
european

A.N.P.C.D.E.F.P.
I.S.J. Iași
Parteneri din U.E.

Accesarea
programelor de
formare continuă
Erasmus+ pentru
anul școlar 20172018

Responsabili

Parteneri

Permanent

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

A.N.P.C.D.E.F. P.
Consiliul Britanic
Institutul Francez
ș.a.

Indicatori de
performanță
Afișarea la avizier
a ofertei de cursuri
de formare în
străinătate

Conform
calendarului
european

Comisia pentru
programe și
proiecte educative

După fiecare
participare

Consilier educativ
Profesorii
participanți

-

Accesarea
programelor de
formare continuă
Erasmus+ pentru
anul școlar 20172018
3 prezentări

Permanent

Director
Director adjunct

Consiliul Local Iași
Primăria

Armonizarea
relaţiei

Comisia pentru
programe și
proiecte educative

RESURSE UMANE

Obiective

Măsuri/acțiuni

Acordarea de consiliere cadrelor
didactice privind participarea la
programele de integrare europeană
şi cooperare internaţională – cu
sprijinul inspectorului responsabil
cu programe comunitare şi
integrarea europeană

Popularizarea ofertei
de cursuri de formare
în străinătate în rândul
cadrelor didactice

Accesarea programelor
de formare continuă
Erasmus+

Exemple de bună practică –
profesori care au participat la
seminarii europene de formare

Sprijinirea programelor naţionale
şi judeţene care au ca scop

Prezentarea exemplelor
de bună practică în
cadrul consiliilor
profesorale de către
profesorii care au
participat la seminarii
europene de formare
Implementarea de
proiecte

Termen
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A.N.P.C.D.E.F.P.
I.S.J. Iași
Parteneri din
U.E.

transformarea şcolii în nucleu
cultural al comunităţii, după
modelul european

interinstituţionale
care să permită
creşterea rolului
şcolii în viaţa
comunităţii

Extinderea colaborării cu unităţi
de învăţământ având acelaşi profil
la nivel naţional şi internaţional

Încheierea de
parteneriate cu licee de
același profil din țară

Continuarea
parteneriatului cu
Liceul de Creativitate
şi Inventică
„Prometeu-Prim” și
cu Școala Primară
„Prometeu-Junior”
din Chişinău,
Republica Moldova
pentru organizarea în
comun a diverse
activități (culturale,
sociale şi în domeniul
educaţiei)
Continuarea
parteneriatului cu
Liceul Teoretic
„Vasile
Alecsandri”din
Chişinău, Republica

Consilier
educativ
Comisia pentru
programe și
proiecte educative

Municipiului Iași
Reprezentanţii
comunităţii locale
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
Parteneri media

şcoală – comunitate
20 proiecte
derulate

Director
Director adjunct
Comisia pentru
programe și
proiecte
educative

Unități școlare din țară

4 parteneriate

An școlar
2016-2017

Director
Director adjunct
Comisia pentru
programe și
proiecte
educative

Liceul de
Creativitate şi
Inventică
„Prometeu-Prim” Chişinău, Republica
Moldova
Școala Primară
„Prometeu-Junior” Chişinău, Republica
Moldova
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

4 activități realizate
100 elevi și 100
profesori
participanți

An școlar
2016-2017

Director
Director adjunct
Comisia pentru
programe și
proiecte

Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri”
- Chișinău,
Republica Moldova
Asociația ELPAR
(elevi-părinți-

2 activități realizate
50 elevi și 10
profesori
participanți

An școlar 20162017
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Colaborarea cu furnizorii
acreditaţi să deruleze programe de
formare iniţială şi continuă
(Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași - Departamentul de
Pregătire a Personalului Didactic,
C.C.D. Iaşi etc.)

Moldova pentru
organizarea în comun
a diverse activități
(culturale, sociale şi
în domeniul
educaţiei)
Continuarea
parteneriatului cu
Centrul Municipal de
Excelență din cadrul
Direcției Generale
Educație, Tineret și
Sport din Chișinău,
Republica Moldova
pentru organizarea în
comun a diverse
activități (culturale,
sociale şi în domeniul
educaţiei)
Participarea la
cursuri de formare,
dezbateri, ateliere de
lucru, schimb de
bune parctici etc.

Participarea
personalului didactic
la activităţile de
formare continuă prin
cercurile
pedagogice/activități
metodice

educative

profesori)

Director
Director adjunct
Comisia pentru
programe și
proiecte
educative

Centrul Municipal
de Excelență din
cadrul Direcției
Generale Educație,
Tineret și Sport Chișinău, Republica
Moldova
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

2 activități realizate
100 elevi și 10
profesori
participanți

Permanent

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă
Responsabili
comisii metodice

60 cadre
didactice/auxiliare
participante

Conform
graficului I.S.J.

Responsabili
comisii metodice
Personal didactic
auxiliar

Universitatea
„Alexandru Ioan
Cuza” din Iași Departamentul de
Pregătire a
Personalului
Didactic
I.S.J. Iași
C.C.D Iași
I.S.J. Iași
C.C.D Iași
Universităţi
Instituţii de cultură

An școlar
2016-2017
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100% cadre
didactice și
auxiliare
participante

Participarea la
dezbateri,
work-shop-uri,
conferințe pe
problematica educaţiei
permanente şi a
dezvoltării personale şi
profesionale

Permanent

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Consilier școlar

I.S.J. Iași
C.C.D. Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

3 întâlniri
20 participanţi

Parteneri

Indicatori de
performanță
30 profesori
participanți
100 elevi
participanți
Materiale
promoționale
distribuite:
500 pliante, 100
flyere, 5 afișe
Ofertă educațională
postată pe site-ul
școlii
minim 100 elevi și
30 părinți
participanți

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Obiective
Tipărirea de materiale informative
şi popularizarea lor în comunitate

Măsuri/acțiuni

Termen

Responsabili

Participarea Colegiului
Național „G. Ibrăileanu”
la Salonul Ofertelor
Educaționale

Mai 2017

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Consilier școlar
Bibliotecar
Inginer sistem

I.S.J. Iași
C.J.R.A.E.
Universitatea
„Al. I. Cuza”
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

Organizarea „Zilelor
Porților Deschise”

Mai 2017

Director
Director adjunct
Învățătorii
Profesorii diriginți
Consilier școlar
Bibliotecar
Inginer sistem

-
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Achiziţionarea de mijloace tehnice
pentru realizarea documentelor
promoţionale (pliante, afişe,
broşuri)

Dotarea cu soft-uri de comunicare
prin Internet

Finanţarea cursurilor de formare a
cadrelor didactice pentru
managementul proiectului

Fonduri alocate pentru organizarea
unor cursuri de antreprenoriat
destinate elevilor din clasele
terminale

Atragerea de
sponsorizări pentru
achiziția de mijloace
tehnice în vederea
realizării documentelor
promoţionale
Continuarea colaborării
cu firma ADSERVIO
în vederea utilizării
sistemului de
comunicare și de
management
educațional oferit de
aceasta
Includerea în Proiectul
de buget a fondurilor
necesare pentru
formarea continuă a
cadrelor didactice
Includerea în Proiectul
de buget a fondurilor
necesare pentru
organizarea unor
cursuri de
antreprenoriat destinate
elevilor din clasele
terminale

Asociația ELPAR

1 imprimantă
color achiziționată

Părinți

80% dintre elevi,
respectiv părinți
folosesc sistemul
ADSERVIO

Decembrie 2016

Director
Director adjunct
Contabil șef
Cadre didactice

An școlar 20162017

CRP

Decembrie 2016

Director
Director adjunct
Contabil șef

Primăria Iași

20 cadre didactice

Decembrie 2016

Director
Director adjunct
Contabil șef

Primăria Iași

60 elevi
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Asociația ELPAR

RELAŢII CU COMUNITATEA

Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Organizarea cursurilor de formare
a cadrelor didactice pentru
managementul proiectului, în
colaborare cu ONG-uri furnizoare
de educaţie
Organizarea unor cursuri de
antreprenoriat destinate elevilor
din clasele terminale

Participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare pentru
managementul
proiectului
Participarea elevilor din
clasele terminale la
cursuri de
antreprenoriat

An școlar
2016-2017

Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

C.C.D. Iași
Alte instituții de
formare acreditate

Februarie 2017

Director
Director adjunct
Consilier educative
Prof. economie
Prof. informatică

O.N.G.-uri

Responsabili

Parteneri

Indicatori de
performanță
20 cadre didactice

60 elevi

4. Stimularea activităţii metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice pentru utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe elev
şi pentru dezvoltarea competenţelor cheie

CURRICULUM
Obiective
Sporirea performanţelor
profesionale ale personalului
didactic prin asigurarea unor
servicii de consultanţă/ de
consiliere specializată, prin
monitorizare, evaluare şi furnizare
a feed-back-ului, în domeniile

Măsuri/acțiuni
Participarea cadrelor
didactice la activități de
formare profesională
Monitorizarea
acţiunilor care vizează
evaluarea şi
ameliorarea serviciilor

Termen
Conform
graficului de
asistențe și
interrasistențe
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Responsabili
Director
Director adjunct
C.E.A.C.
Responsabili
comisii metodice

Parteneri
A.R.A.C.I.P.
I.S.J. Iași
Consiliul Local Iași
Primăria
Municipiului Iași

Indicatori de
performanță
20 de cadre
didactice
participante la
cursuri
2 interrasistențe/
profesor/
semestru/an școlar

didacticii şi managementului
disciplinei
Sprijinirea responsabililor
comisiilor metodice/a
responsabililor de cerc în
elaborarea unor modele
manageriale deschise, care să
determine identificarea nevoilor de
formare profesională şi furnizarea
unor proiecte la nivel local /
judeţean, în acord cu diagnoza
configurată
Facilitarea accesului profesorilor la
programe judeţene, naţionale şi
internaţionale de formare continuă,
precum şi la resursele de tip
POSDRU

educaţionale la nivelul
unităţii
Participarea la
activitățile metodice

Monitorizarea
acţiunilor care vizează
evaluarea şi
ameliorarea serviciilor
educaţionale la nivelul
unităţii

Permanent

Optimizarea managementului
informaţiei/ asigurarea accesului
profesorilor la resurse
bibliografice/ media

Continuarea
comunicării pe yahoo
group și pe platforma
ADSERVIO
Conectarea tuturor
calculatoarelor din
școală la Internet
Consilierea
responsabililor de

Elaborarea planului de acţiune
pentru asigurarea calităţii în fiecare

I.S.J. Iași
C.C.D. Iași
Universităţi
Autorităţi locale

Participarea la
minim
4
activități/semestru

Director
Director adjunct
C.E.A.C.
Responsabili
comisii metodice

A.R.A.C.I.P.
I.S.J. Iași
Consiliul Local Iași
Primăria
Municipiului Iași

Permanent

Serviciul secretariat
Ing. sistem

Asociația ELPAR
Firmele furnizoare de
Internet

Elaborarea
diagnozei și a
planului de măsuri
privind
îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
educaţionale,
realizat în
concordanţă cu
necesităţile
identificate prin
rapoarte de
evaluare internă
100 calculatoare
conectate la
Internet

26.09.2016

Membrii CEAC

-

12 cadre didactice

Conform
graficului de
activităţi
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Cadre didactice

comisie metodică

Asigurarea unui management
performant în comisiile metodice
prin evaluarea internă a activităţii
didactice şi elaborarea planului de
îmbunătăţire pentru punctele slabe
Asistarea la ore a profesorilor de
către membrii comisiei de
asigurare a
calităţii/metodişti/responsabili de
comisii metodice în vederea
evaluării constructive şi consilierii
cadrelor didactice în procesul de
predare-învăţare
Încurajarea profesorilor privind
publicarea unor lucrări ştiinţifice,
metodice

Participarea profesorilor la
simpozioane şi sesiuni de

comisii metodice de
către membrii CEAC,
în vederea elaborării
planului de acţiune
pentru asigurarea
calităţii
Dezvoltarea
Sistemului de Control
Managerial Intern la
nivelul unităţii,
conform legislaţiei în
vigoare
Realizarea de asistențe
la ore de către membrii
CEAC și de
responsabilii de comisii
metodice

Organizarea
Simpozionului
național cu participare
internațională
„Valențe europene în
educație”,
ediția a XI-a și
încurajarea cadrelor
didactice pentru
realizarea și publicarea
de articole în volumul
simpozionului
Participarea la
conferinţe/sesiuni de

Permanent

Director
Comisia pentru
control
managerial
intern

I.S.J. Iași
Primăria
Municipiului Iași

Elaborarea
procedurilor de
sistem și a celor
operaţionale
Analize de etapă

Conform
graficului

Membrii CEAC
Comisia pentru
curriculum

-

2
asistențe/an/cadru
didactic

Aprilie 2017

Director
Director adjunct
Comisia pentru
programe și proiecte
educative

30 lucrări publicate
Publicarea
lucrărilor în
volum cu ISSN

Permanent

Comisia pentru
perfecționare și

I.S.J. Iași
Facultatea de
Psihologie şi
Ştiinţe ale
Educaţiei – UAIC
Casa de Cultură a
Municipiului Iaşi
„Mihai Ursachi”
Asociația
ELPAR (elevipărințiprofesori)
I.S.J. Iași
C.C.D Iași
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5 lucrări publicate
10 cadre

comunicări ştiinţifico–metodice

comunicări ştiinţifice,
pe discipline, care să
evidenţieze inovaţiile
pedagogice şi
experienţele didactice
pozitive

formare continuă
Responsabili
comisii metodice

Universităţi
Instituţii de cultură

didactice/auxiliare
participante la
conferinţe/sesiuni
de comunicări
ştiinţifice

RESURSE UMANE
Obiective

Măsuri/acțiuni

Stimularea participării cadrelor
didactice la diversele forme de
perfecţionare

Consilierea cadrelor
didactice pentru
înscrierea/participarea
la diverse forme de
perfecţionare

Permanent

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

I.S.J. Iași
Universităţi
C.C.D. Iași

Actualizarea bazei de
date cuprinzând
cadrele didactice care
nu au acumulat 90 de
credite profesionale
transferabile
Realizarea unei baze
de date
cuprinzând personalul
didactic participant la
cursuri de formare
Anunțarea cadrelor
didactice suplinitoare
despre metodologia
concursului de
titularizare

Octombrie 2016

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

I.S.J. Iași
C.C.D Iași
Alți furnizori
acreditați de formare

Realizarea bazei de
date pentru
fiecare disciplină
până la
1 octombrie 2016

Semestrial

Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

I.S.J. Iași
C.C.D Iași
Alți furnizori
acreditați de formare

Realizarea bazei de
date până la
1 octombrie 2016

Încurajarea cadrelor didactice
suplinitoare să participe la
concursurile de titularizare în
învăţământ

Termen

Septembrie 2016
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Responsabili

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

Parteneri

M.E.N.C.Ș.
I.S.J. Iași

Indicatori de
performanță
20 cadre didactice
înscrise/prezentate
la diverse forme
de perfecţionare

80 % dintre cadrele
didactice
suplinitoare
participă la
concursul de

Acordarea de consiliere cadrelor
didactice privind participarea la
programele de integrare europeană
şi cooperare internaţională – cu
sprijinul inspectorului responsabil
cu programe comunitare şi
integrarea europeană

Popularizarea ofertei
de cursuri de formare
în străinătate în rândul
cadrelor didactice

Permanent

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă

Conform
calendarului
european

Comisia pentru
programe și
proiecte educative

Prezentarea exemplelor
de bună practică în
cadrul consiliilor
profesorale de către
profesorii care au
participat la seminarii
europene de formare
Participarea la
cursuri de formare,
dezbateri, ateliere de
lucru, schimb de
bune parctici etc.

După fiecare
participare

Consilier educativ
Profesorii
participanți

-

Permanent

Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă
Responsabili
comisii metodice

Participarea
personalului didactic
la activităţile de
formare continuă prin

Conform
graficului I.S.J.

Responsabili
comisii metodice
Personal didactic

Universitatea
„Alexandru Ioan
Cuza” din Iași Departamentul de
Pregătire a
Personalului
Didactic
I.S.J. Iași
C.C.D Iași
I.S.J. Iași
C.C.D Iași
Universităţi
Instituţii de cultură

Accesarea programelor
de formare continuă
Erasmus+

Exemple de bună practică –
profesori care au participat la
seminarii internaționale de
formare prin Erasmus+-k1

Sprijinirea programelor judeţene
care au ca scop transformarea
şcolii în nucleu cultural al
comunităţii, după modelul
european
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A.N.P.C.D.E.F. P.
Consiliul Britanic
Institutul Francez
ș.a.

A.N.P.C.D.E.F.P.
I.S.J. Iași
Parteneri din
U.E.

titularizare în
învăţământ
Afișarea la avizier
a ofertei de cursuri
de formare în
străinătate

Accesarea
programelor de
formare continuă
Erasmus+ pentru
anul școlar 20172018
3 prezentări

60 cadre
didactice/auxiliare
participante

100% cadre
didactice și
auxiliare
participante

cercurile
pedagogice/activități
metodice
Participarea la
dezbateri,
work-shop-uri,
conferințe pe
problematica educaţiei
permanente şi a
dezvoltării personale şi
profesionale

auxiliar

Permanent

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Consilier școlar

I.S.J. Iași
C.C.D. Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

3 întâlniri
20 participanţi

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Responsabili

Parteneri

Fonduri pentru perfecţionarea
cadrelor didactice

Includerea în Proiectul
de buget a fondurilor
necesare pentru
formarea continuă a
cadrelor didactice
Includerea în Proiectul
de buget a fondurilor
necesare pentru
achiziţionarea de
materiale informative
Asigurarea accesului
tuturor cadrelor
didactice la rețelele de
calculatoare din școală

Decembrie 2016

Director
Director adjunct
Contabil șef

Primăria Iași

Decembrie 2016

Director
Director adjunct
Contabil șef

Primăria Iași

80 % din suma
solicitată

Permanent

Director
Director adjunct
Inginer sistem
Administrator

-

100 de
calculatoare
conectate la
Internet

Alocarea de fonduri pentru
achiziţionarea de materiale
informative
Accesul la reţele de calculatoare
din şcoală
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Indicatori de
performanță
20 cadre didactice

RELAŢII CU COMUNITATEA
Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Organizarea cursurilor de formare a
cadrelor didactice

Participarea la cursuri
de formare, dezbateri,
ateliere de lucru,
schimb de bune practici

Permanent

Asigurarea unor servicii de
consultanţă/ de consiliere
specializată

Organizarea de activități metodicoștiințifice

Responsabili
Director
Director adjunct
Comisia pentru
perfecționare și
formare continuă
Responsabili comisii
metodice
Director
Director adjunct
Consilier școlar

Parteneri
I.S.J. Iași
C.C.D Iași
Universităţi

Acţiuni de informare a
cadrelor didactice cu
privire la reglementările
legislative în vigoare

Permanent

Asigurarea serviciilor
de consiliere, de
orientare şcolară şi
profesională pentru
copii, elevi, părinţi,
cadre didactice din
școală

Permanent

Director
Director adjunct
Consilier școlar

C.J.R.A.E.
Universităţi
O.N.G.-uri
D.G.A.S.P.C.

Realizarea de activități
metodico-științifice în
cadrul comisiilor
metodice

An școlar 20162017

Responsabili comisii
metodice

Universități
O.N.G.-uri
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C.J.R.A.E.
Universitatea
„Al. I. Cuza”
O.N.G.-uri

Indicatori de
performanță
60 cadre didactice
participante

Participarea a cel
puţin 90%
din cadrele
didactice la
acţiuni de
informare
10 proiecte/OSP
realizate
Promovabilitate
peste 95% la
evaluarea națională
și la probele de
aptitudini
100% elevi și
părinți consiliați
Minim 2
activități/comisie
metodică, cu
invitați din
comunitatea locală

5. Dezvoltarea bazei materiale și extinderea spațiilor de învățământ pentru toate structurile

CURRICULUM
Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Responsabili

Întocmirea corectă și la termen a
notelor de fundamentare

Întocmirea corectă și la
termen a notelor de
fundamentare

Conform
calendarului

Continuarea demersurilor către
Primăria Iași pentru obţinerea de
fonduri

Continuarea
demersurilor către
Primăria Iași pentru
obţinerea de fonduri

Conform
calendarului

Director
Director adjunct
Contabil șef
Administrator
Director
Director adjunct
Contabil șef
Administrator

Parteneri
Primăria Iași

Primăria Iași

Indicatori de
performanță
Realizarea corectă
și la termen a
notelor de
fundamentare
Obținerea de
finanțare

RESURSE UMANE

Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Implicarea personalului
administrativ în demersurile făcute

Realizarea de către
personalul
administrativ, corect și
la timp, a demersurilor
pentru obținerea de
fonduri
Încheierea contractelor
educaționale școalăfamilie

Conform
calendarului

Contabil șef
Administrator

Primăria Iași
Consiliul local

26.09.2016

Învățători
Profesori diriginți

-

Responsabilizarea elevilor și a
părinţilor pentru întreținerea bazei
materiale
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Responsabili

Parteneri

Indicatori de
performanță
Realizarea la
termen a
documentelor

230 contracte
educaționale
încheiate

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Obiective

Măsuri/acțiuni

Asigurarea necesarului din buget
prin planificarea riguroasă a
cheltuielilor

Planificarea corectă a
bugetului pentru
asigurarea necesarului

Achiziţionarea de materiale
didactice funcţionale şi moderne

Termen

Achiziţionarea de
materiale didactice
funcţionale şi moderne

Conform
calendarului
An școlar 20162017

Responsabili
Director
Director adjunct
Contabil șef
Administrator
Contabil șef
Administrator

Parteneri
Primăria Iași

Primăria Iași

Indicatori de
performanță
Realizarea corectă
a proiectului de
buget
5 calculatoare și
1 videoproiector
achiziționate

RELAŢII CU COMUNITATEA

Obiective
Colaborarea eficientă cu Primăria
Iași, Consiliul Local Iași,
Consiliul Județean Iași

Măsuri/acțiuni
Eficientizarea
dialogului şi a
colaborării cu
reprezentanţii
comunităţii locale

Participarea la
activităţi de formare,
work–shop-uri, mese
rotunde, dezbateri cu

Termen

Responsabili

Permanent

Director
Director adjunct
C.A.
Administrator
financiar

Consiliul Local
Iași
Primăria
Municipiului Iași
Reprezentanţii
comunităţii locale
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

Periodic

Director
Director adjunct
C.A.
Administrator

Consiliul Local
Iași
Primăria
Municipiului Iași
Reprezentanţii
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Parteneri

Indicatori de
performanță
Comunicare optimă
şcoală – comunitate
locală
Dovezi ale implicării
coerente a
partenerilor şcolii
Răspuns în termen la
adrese
Înaintarea în termen
a proiectului de
buget
Număr de activități
conform graficelor
stabilite de I.S.J. Iași și
M.E.N.C.Ș.

Îmbunătăţirea climatului
educaţional din şcoală

Colaborarea cu mediul privat
pentru atragerea de fonduri prin
sponsorizări

reprezentanţii
autorităţilor publice
locale pe problematica
descentralizării,
a rolurilor şi
competenţelor care le
revin în acest context
Crearea şi menţinerea
unui ethos şcolar optim
pentru asigurarea unui
învățământ de calitate
Atragerea de fonduri

financiar

comunităţii locale
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

Permanent

Director
Director adjunct
Consilier educativ

Permanent

Tot personalul
școlii

Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
Consiliul Local
Iași
Comunitatea locală

Diminuarea/eliminarea
stărilor tensionate
din unitate şi a
sesizărilor din
partea părinților
2 sponsorizări/an

6. Creșterea calității educației printr-o ofertă educațională adecvată și activități extracurriculare atractive

CURRICULUM

Obiective

Măsuri/acțiuni

Termen

Responsabili

Parteneri

Verificarea respectării
reglementărilor utilizând oferta
CDŞ şi stabilirea acestora în
concordanţă cu opţiunile
elevilor/părinţilor

Stabilirea Curriculumului la decizia școlii, cu
parcurgerea etapelor
specifice

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum

Părinți
ONG-uri
Consiliul Local
Iași

Diversificarea ofertei de
curriculum la decizia şcolii, a
metodelor şi practicilor didactice

Adaptarea/diversificarea
ofertei curriculare la
decizia şcolii, în

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Comisia pentru

Comunitatea locală
Părinţi
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Indicatori de
performanță
Existența programelor
CDȘ
Existența
documentației
Comisiei pentru
curriculum
Minim 40 de
programe C.D.Ș.
pentru clasele IX-XII

prin raportare la interesele
elevilor, la specificul unităţii
şcolare

concordanţă cu
interesele şi nevoile de
educaţie ale
elevilor, cu resursele
de care dispune școala
şi cu tendinţele actuale
din societate

Educarea elevilor prin disciplinele
de bază şi prin CDŞ pentru
parteneriat şi cooperare în
comunitate

Adaptarea/diversificarea
ofertei curriculare la
decizia şcolii, în
concordanţă cu
interesele şi nevoile de
educaţie ale
elevilor, cu resursele
de care dispune școala
şi cu tendinţele actuale
din societate

Conform
graficului
M.E.N.C.Ș.

Director
Director adjunct
Comisia pentru
curriculum
Responsabili comisii
metodice

Comunitatea locală
Părinţi

Participarea la proiecte
educaţionale

Organizarea eficientă a
activităților educative,
extracurriculare și
extrașcolare

Conform
Calendarului
activităților
educative al
unității

Director
Director adjunct
Coordonator CȘE
Consilier educativ

I.S.J. Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
O.N.G.-uri
Alte instituții de
învățământ

curriculum
Responsabili comisii
metodice
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Calitatea programelor
şcolare
pentru C.D.Ş.
(diversitate,
atractivitate)
Introducerea
disciplinei opțional
„Șah” la clasele a VIa și a XI-a
Aplicarea unor
chestionare de impact
pentru elevi și părinți
Minim 40 de
programe C.D.Ș.
pentru clasele IX-XII
Calitatea programelor
şcolare
pentru C.D.Ş.
(diversitate,
atractivitate)
Introducerea
disciplinei opțional
„Șah” la clasele a VIa și a XI-a
Aplicarea unor
chestionare de impact
pentru elevi și părinți
Numărul elevilor
participanți
conform
activităților propuse

Organizarea unei
secțiuni pentru elevi în
cadrul Simpozionului
național cu participare
internațională
„Valențe europene în
educație”,
ediția a XI-a

Aprilie 2017

Director
Director adjunct
Comisia pentru
programe și proiecte
educative

Organizarea pentru
elevi a unor sesiuni
de comunicări
științifice în cadrul
Zilelor Școlii
Proiectarea și
realizarea unui
program diversificat de
activități în cadrul
săptămânii „Școala
altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!”

Mai 2017

Director
Director adjunct
Comisia pentru
programe și proiecte
educative
Director
Director adjunct
Consilier educativ
Învățători
Diriginți

Aplicarea pentru
înscrierea proiectelor
școlii pentru a fi incluse
în CAERI și CAEJ
2017
Derularea Proiectului
Erasmus+ „Strategii

27-31 martie
2017 pentru
învățământul
gimnazial și
liceal
5-9 iunie 2017
pentru
învățământul
preșcolar și
primar
Conform
graficului
I.S.J.

Conform
calendarului
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Coordonatori de
proiecte

Instituții de cultură
I.S.J. Iași
Facultatea de
Psihologie şi
Ştiinţe ale
Educaţiei – UAIC
Casa de Cultură a
Municipiului Iaşi
„Mihai Ursachi”
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
I.S.J. Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
C.Ș.E.
O.N.G.-uri
Alte instituții de
învățământ
Instituții de cultură
I.S.J. Iași

Coordonator de  Unități școlare din
proiect (prof. Anghel

200 elevi
participanți

200 elevi participanți
Calitatea lucrărilor
elevilor

5 activități
extracurriculare
pentru fiecare ciclu
de învățământ
(vizionare
spectacole teatru,
operă, filme, vizite
la obiective
turistice/culturale,
excursii etc.)
3 proiecte depuse
pentru includerea în
CAERI și CAEJ 2017

Rapoarte de proiect
predate la termen

inovatoare pentru
educarea elevilor
privind utilizarea
eficientă a resurselor
regenerabile” (SPER)
– în calitate de
instituție
coordonatoare
(2015-2017)
Derularea Proiectului
Erasmus+ „Greetings
for Tomorrow” – în
calitate de instituție
parteneră
(2016-2018)
Derularea Proiectului
Erasmus+ „From the
Forest to the Sea!” – în
calitate de instituție
parteneră
(2016-2018)

proiectului

Elena)

Polonia
Franţa, Italia și
Spania

200 elevi
participanți, 10
cadre didactice

Conform
calendarului
proiectului

Coordonator proiect  Unități școlare din
la nivel de instituție
Franța (care
(prof.Hriscu
coordonează
Constantin)
proiectul), Italia,
Finlanda, Bulgaria

Rapoarte de proiect
predate la termen
200 elevi
participanți, 10
cadre didactice

Conform
calendarului
proiectului

Coordonator proiect  Unități școlare din
la nivel de instituție
Estonia (care
(prof. înv. preșcolar
coordonează
Filip Irina)
proiectul),
Portugalia și
Belgia

Rapoarte de proiect
predate la termen
50 preșcolari
participanți,
5 cadre didactice

RESURSE UMANE
Obiective

Măsuri/acțiuni

Exemple de bună practică

Continuarea activității
în cadrul clubului de
inițiativă comunitară
pentru tineri „Impact”

Termen
Conform
graficului
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Responsabili
Coordonator club
„Impact”

Parteneri
Fundația „Noi
Orizonturi”

Indicatori de
performanță
Sporirea numărului
de programe de
învățare prin
experiență, stimularea
creativității și
implicării sociale a
elevilor

Extinderea colaborării cu unităţi
de învăţământ având acelaşi profil
la nivel județean, naţional şi
internaţional

Desfășurarea în școală a
unor programe
S.N.A.C.
(Strategie Naţională de
acţiune Comunitară)
Continuarea colaborării
cu unităţi de
învăţământ având
acelaşi profil la nivel
județean, naţional şi
internaţional

Conform
calendarului

Permanent

Coordonator
SNAC

Toate cadrele
didactice

I.S.J. Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
O.N.G.-uri
Unităţi de
învăţământ având
acelaşi profil, din
țară și străinătate

Atragerea unui număr
mai mare de parteneri
în acţiunile
comunitare cu 5%
faţă de anul trecut
50 unități învățământ

Parteneri

Indicatori de
performanță
30 profesori
participanți
100 elevi participanți
Materiale
promoționale
distribuite:
500 pliante, 100
flyere, 5 afișe
Ofertă educațională
postată pe site-ul
școlii
1 imprimantă color
achiziționată

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Obiective
Tipărirea de materiale informative
şi popularizarea lor în comunitate

Achiziţionarea de mijloace tehnice
pentru realizarea documentelor
promoţionale (pliante, afişe,
broşuri)

Măsuri/acțiuni
Participarea Colegiului
Național „G.
Ibrăileanu” la Salonul
Ofertelor Educaționale

Atragerea de
sponsorizări pentru
achiziția de mijloace
tehnice în vederea
realizării documentelor
promoţionale

Termen
Mai 2017

Decembrie 2016
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Responsabili
Director
Director adjunct
Consilier educativ
Consilier școlar
Bibliotecar
Inginer sistem

I.S.J. Iași
C.J.R.A.E.
Universitatea
„Al. I. Cuza”
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

Director
Director adjunct
Contabil șef
Cadre didactice

Asociația ELPAR

Dotarea cu soft-uri de comunicare
prin Internet

Fonduri alocate pentru
organizarea unor cursuri de
antreprenoriat destinate elevilor
din clasele terminale

Continuarea colaborării
cu firma ADSERVIO
în vederea utilizării
sistemului de
comunicare și de
management
educațional oferit de
aceasta
Includerea în Proiectul
de buget a fondurilor
necesare pentru
organizarea unor
cursuri de
antreprenoriat destinate
elevilor din clasele
terminale

An școlar 20162017

CRP

Decembrie 2016

Director
Director adjunct
Contabil șef

Părinți

Asociația ELPAR

Primăria Iași

80% dintre elevi,
respectiv părinți
folosesc sistemul
ADSERVIO

60 elevi

RELAŢII CU COMUNITATEA

Obiective

Măsuri/acțiuni

Organizarea activitățílor
extracurriculare în colaborare cu
reprezentanți ai comunitățíi locale

Derularea unor acțiuni
în vederea
conștientizării cauzelor
și a identificării
mijloacelor de
prevenire a
fenomenelor de
violență și a
consumului de
substanțe cu efect
psihoactiv

Termen
Permanent
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Responsabili
Director
Director adjunct
Comisia pentru
prevenirea şi
eliminarea
violenței, a faptelor
de corupție și
discriminării în
mediul școlar și
promovarea
interculturalității
Prof. învățământ

Parteneri
Consiliul Local
Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)
Poliția Iași
D.G.A.S.P.C.
Centrul de
Prevenire,
Evaluare şi
Consiliere
Antidrog al

Indicatori de
performanță
20 activități realizate
în parteneriat, sub
genericul „Siguranța în
școala mea”

primar
Prof. diriginți

Organizarea unor cursuri de
antreprenoriat destinate elevilor
din clasele terminale

Susţinerea activităţii
Consiliului Elevilor din
Colegiul Național „G.
Ibrăileanu”
(organizarea alegerilor,
proiecte de impact
pentru elevi și
comunitate, participarea
la schimburi de
experienţă şi conferinţe)
internaţionale), precum
şi promovarea acestora
în comunitatea locală,
Participarea elevilor din
clasele terminale la
cursuri de
antreprenoriat

Permanent

Coordonator CȘE
Consilier educativ

Februarie 2017

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Prof. economie
Prof. informatică
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Judeţului Iași
C.J.R.A.E
Consiliul elevilor
I.S.J. Iași
C.J.E. Iași
Asociația ELPAR
(elevi-părințiprofesori)

Creșterea, față de anul
școlar precedent, cu 10
% a numărului de elevi
care să se implice în
proiecte

O.N.G.-uri

60 elevi

