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 PRAI 2016 - 2025, REGIUNEA DE DEZVOLTARE BUCUREȘTI – ILFOV  

OBIECTIVE, MĂSURI ȘI ACȚIUNI LA NIVELUL REGIUNII BUCUREȘTI - ILFOV PRIVIND EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ:  

1. Dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare în educație și formare profesională  

2. Dezvoltarea și implementarea programelor de educație și formare profesională pe tot parcursul vieții  

3. Flexibilizarea parcursurilor educaționale ale elevilor și studenților  

4. Extinderea participării la învățământul superior și la învățământul profesional și tehnic  

 

PLAI București-Ilfov  

PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei IPT din municipiul Bucureşti cu nevoile de calificare identificate la nivelul capitalei/regional şi creşterea ofertei 

unităţilor şcolare din capitală pentru formarea profesională continuă a adulţilor  

PRIORITATEA 2: Promovarea coerentă a reţelei şcolare IPT din capitală în vederea atragerii populaţiei şcolare, a creşterii gradului de cuprindere în 

învăţământ  

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în IPT  

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate a resurselor umane din unităţile şcolare IPT din capitală  

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii şi aplicabilităţii serviciilor de consiliere şi orientare în vederea alegerii traseului profesional al elevilor 

 

Rezultatele obținute până în prezent relevă faptul că trebuie continuat efortul manegerilor școlii de a identifica noi strategii care să permită afirmarea 

deplină a actorilor implicaţi în interiorul organizaţiei şcolare. Având ca sursă documentele programatice de la nivel regional și local, PRAI 2016-2025 

regiune București-Ilfov, respectiv PLAI  2013-2020 - municipiul București și bazându-se pe analiza instituțională în urma căreia au rezultat principalele 

aspecte care necesită dezvoltare, CEAC a Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” își stabilește și definește pentru acest an școlar următoarele priorități:  

 

PRIORITATEA 1: Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale/programelor de învățare și a performanțelor elevilor prin integrarea sistemului de 

management și asigurare a calității în sistemul de control intern managerial. 

PRIORITATEA 2: Creșterea capacității cadrelor didactice de a asigura bunăstarea elevului prin participarea la programe de formare continuă ce pot fi 

valorizate în activitatea științifică și metodică și în asigurarea serviciilor de consiliere și orientare pentru elevi 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea continuă și extinderea rețelei de parteneriat cu toate categoriile de parteneri sociali în vederea îmbunătățirii imaginii școlii și 

adăugării de plus valoare procesului instructiv-educativ 
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PRIORITATEA 1: Îmbunătățirea calității programelor de învățare și a performanțelor elevilor prin integrarea sistemului de management și asigurare a calității 

în sistemul de control intern managerial. 
 

OBIECTIV 1:  Stabilirea, pe parcursul anului școlar 2020-2021, a cadrului necesar integrării sistemului de management și asigurare a calității în sistemul de 

control intern managerial cu impact asupra îmbunătățirii rezultatelor elevilor 
ȚINTE: 1. Eficientizarea demersurilor de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură, la examene de absolvire, concursuri şi olimpiade şcolare 

               2. Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor 

 3. Asigurarea masurilor de securitate si sanatate in vedeea prevenirii imbolnavirii cu virusul Sars Cov 2. 

• Scăderea ratei de abandon a elevilor cu 1% anual prin derularea de programe care favorizează învățarea. 

• Creșterea procentului de promovabilitate al elevilor cu 3% la finalul anului școlar. 

• Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat prin activități remediale și de sprijin, cu 2% anual.    

• Creșterea cu 5% față de anul școlar precedent, a numărului mediilor generale cuprinse între 7 și 8 

• Creșterea cu 1% a ratei de absolvire a claselor terminale și a ratei de participare la examenul de bacalaureat  

• Dezvoltarea de competenţe complementare care vin în sprijinul evoluției psihosociale şi educaţionale pentru crrearea premiselor egalităţii şanselor de 

acces în viaţa socială 

• Implementarea invățării digitalizate prin utilizarea platformei G Suite. 

CONTEXT: Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” și-a diversificat oferta educațională în concordanță cu nevoile actuale ale pieței muncii. Având în vedere 

utilizarea judicioasă a bazei materiale existente la nivelul unității – cantină și două cămine - școala oferă servicii educaționale elevilor din municipiul București, 

dar și unui segment de populație școlară provenită din regiunea sud-muntenia, misiunea asumată a școlii fiind aceea de a crea un mediu de învățare propice  

astfel încât fiecare absolvent să devină nu numai un bun profesionist, ci și un bun cetățean: responsabil, implicat social, preocupat continuu de dezvoltarea 

personală și de aportul său în comunitate și în societate. La sfârşitul anului şcolar 2020-2021 s-au înregistrat ____ de repetenţi şi un procent de 

promovabilitatea de _______  (în scădere/creștere faţă de anul şcolar anterior, când procentul de promovabilitate pe şcoală a fost de _______). Aşa cum 

demonstrează statisticile din ultimii ani, numărul elevilor din clasele terminale de liceu care se înscriu la examenul de Bacalaureat şi la examenul de certificare 

a competenţelor profesionale, înregistrează o tendinţă de scădere. În 2020, la examenul naţional de Bacalaureat, procentul de promovare promoţie curentă prin 

raportare la numărul de elevi înscrişi la Bacalaureat din clasele terminale a fost de _______ însă, procentul de promovare promoţie curentă, prin raportare la nr. 

elevi înscrişi la începutul anului şcolar, a fost doar de ______ . Au existat elevi care nu au susţinut examenele de certificare a competenţelor profesionale. 

Procentul de absenţe nemotivate/elev a crescut/scăzut faţă de anul şcolar anterior cu ________ .  Creşterea atractivităţii orelor de curs stimulează motivaţia 

elevilor pentru învăţare şi dezvoltare personală, fapt care duce la scăderea numărului de absenţe nemotivate, evitarea eşecului şcolar, creşterea performanţei 

şcolare şi, implicit, a rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat şi de atestare a competenţelor profesionale, concursuri și olimpiade școlare. 

DOMENIUL Actiuni pentru atingerea obiectivului 

 

Rezultate asteptate 

 

Termen  

de realizare 

 

Responsabil  

 

Monitorizare 

 si evaluare 

 

Resurse  
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- Organizarea materialelor şi 

echipamentelor existente, destinate 

predării-învăţării la nivelul fiecărei 

discipline 

Lista mijloacelor şi materialelor 

diadactice şi echipamentelor 

disponibile, pe discipline 

Lista propunerilor de 

îmbunătăţire a materialelor 

existente 

Lista materialelor considerate 

necesare, dar care nu există 

Septembrie 

2020 

Cadre 

didactice 

Comisia de 

curriculum 

Consumabile  

Timp  

- Planificarea folosirii eficiente a 

spaţiilor pentru organizarea  

desfăşurării activităţilor instructiv-

educative  

Grafic de utilizare a spaţiilor 

şcolare pe principiul o sala de 

elevi= o sala de clasa 

Oglinda Clasei 

Semnalizarea spaţiilor şcolare 

Realizarea planurilor de acces si 

distantare sociala 

Septembrie 

2020 

Director 

Director 

adjunct 

CA 

Inspectorat 

Autorizaţie 

sanitară 

Normative de 

dotare 

Legislatia in 

vigoare 

- Aducerea la cunoştinţa cadrelor 

didactice a conţinutului documentelor 

manageriale 

Proiectarea planurilor 

manageriale, a celor 

operationale si a rapoartelor de 

activitate 

Reactualizarea regulamentelor 

interne in conformitate cu noua 

legislatie 

Octombrie 

2020 

Director 

Director 

adjunct 

Consiliul de 

administraţie 

Inspectorat 

Legislaţia în 

vigoare 

Documente 

manageriale 

 

DOMENIUL Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate 

asteptate 

 

Termen  

de realizare 

 

Responsabil  

 

Monitorizare 

 si evaluare 

 

Resurse  
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 - Îmbunătăţirea dotarii spaţiilor 

şcolare cu mijloace de învăţământ 

şi echipamente, în corelaţie cu 

cerinţele standardelor de calitate 

Laboratoare si Sali 

de clasa 

modernizate 

Utilizarea TIC la 

cât mai multe 

discipline 

Permanent Director 

Responsabili ai 

comisiilor pe 

probleme 

Consiliul de 

Administraţie 

Buget local  

Surse extrabugetare 

- Asigurarea fondului de carte, 

manuale şi publicaţii în 

Creştrea fondului 

de carte al 

La început de an şcolar  Bibliotecar 

Contabil  

Director 

Director 

Buget local  

Surse extrabugetare 
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conformitate cu curriculum 

fiecărei discipline de învăţământ 

bibliotecii Responsabilii 

catedrelor 

adjunct 

- Optimizarea cheltuielilor cu 

materiale necesare efectuării 

lucrărilor de reparaţii şi 

întreţinere a spaţiilor şcolare 

Spaţii igienizate, 

adecvate, conform 

normativelor 

Permanent  Director 

Contabil șef 

Consiliul de 

administrație 

Buget local 

Surse extrabugetare  

- Menținerea legăturii permanente 

cu Primăria, Consiliul Local cu 

privire la starea infrastructurii, 

asigurarea utilităților și 

identificarea priorităților de 

reabilitare a infrastructurii și 

dotării 

Spaţii adecvate cf. 

standardelor 

Permanent  Director 

Comisii pe 

probleme 

Consiliul de 

Administraţie  

Buget local  

Surse extrabugetare 

- Realizarea demersurilor 

necesare, în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare, 

pentru asigurarea acoperirii cu 

personal didactic calificat 

Acoperirea 

normelor didactice 

conform cerinţelor 

standardelor de 

calitate 

În conformitate cu 

graficul mişcării de 

personal  

Conform necesităţilor, 

cu respectarea 

procedurilor de 

management al 

resurselor umane, 

conform legislaţiei în 

vigoare 

Director 

Director 

adjunct 

Consiliul de 

administraţie 

Legislaţia în vigoare 

Proceduri ale 

sistemului de 

management și 

asigurare a calității, 

sistemului de control 

intern managerial 

- Asigurarea serviciilor de orientare 

şi consiliere pentru elevi prin 
programe/activităţi având în vedere 

oportunităţile oferite de proiectele 

internaţionale 

 

Includerea elevilor 

ca grup ţintă în 
programe de 

consiliere şi 

orientare 

Permanent Consilier 

educativ 
Director 

Director 

adjunct 

Finanţare 

nerambursabilă 

 

 

DOMENIUL Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate asteptate 

 

Termen  

de realizare 

 

Responsabil  

 

Monitorizare 

 si evaluare 

 

Resurse  
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Centrarea activităților de 

învăţare pe achiziţiile 

anterioare şi pe nevoile de 

dezvoltare specifice, 

individuale sau de grup, ale 

elevilor  

 

Testele de evaluare iniţială (sunt 

astfel concepute încât evaluează 

corect achiziţiile anteriore ale 

elevilor şi identifică cu exactitate 

nevoile de dezvoltare specifice, 

individuale sau de grup ale acestora)  

Testele de progres şi finale 

(evaluează corect si înregistrează 

progresul elevlor în dobândirea 

şi/sau dezvoltarea competenţelor 

generale şi specifice fiecărei 

discipline de studiu)  

30 septembrie 

2020 

Permanent, pe 

parcursul 

anului școlar 

Cadre 

didactice 

Responsabili 

catedre 

Director 

adjunct 

Timp 

Consumabile 

Buget local 

Ȋncurajarea muncii în echipă şi 

dezvoltarea competenţelor 

antreprenoriale ale elevilor  

 

Lecţii cu caracter inter şi 

transdisciplinar 

Planul activităţilor educative şcolare 

şi extraşcolare 

Extinderea metodei moderne 

interactive de învățare ”firma de 

exercițiu”, atât la clasele cu profil 

servicii, cât și la cele cu profil tehnic 

Permanent, pe 

parcursul 

anului școlar 

Cadre 

didactice 

Responsabili 

catedre 

Director 

adjunct 

Timp 

Consumabile 

Buget local 

- Planificarea 

corespunzătoare a 

conţinuturilor învăţării 

pentru fiecare 

disciplină/modul 

 

- Proiectarea unităţilor de 

învăţare care promovează şi 

încurajează centrarea pe elev 

Planificări calendaristice 

 

Unităţi de învăţare care cuprind 

metodele folosite pentru 

încurajarea centrării pe elev 

10 soctombriei 

2020 

Cadre 

didactice 

Director 

adjunct 

Planuri cadru şi de 

învăţământ 

Programe şcolare 

Manuale şcolare şi  

auxiliare aprobate  

- Adecvarea strategiilor şi a 

metodologiei didactice la 

specificul claselor şi 

motivaţia fiecărui elev 

Demersuri remediale 

Planuri de învăţare diferenţiată 

Programe de consultaţii şi 

pregătire suplimentară 

Utilizarea mijloacelor online si a 

platformelor educationale 

Permanent  Cadre 

didactice 

Comisia 

CEAC 

directori 

Teste ale elevilor 

Fişe de progres şcolar 
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- Monitorizarea adecvării 

strategiilor şi metodologiei 

didactice la particularităţile 

elevilor în funcţie de 

feedbackul primit 

- Monitorizarea respectării 

planurilor remediale propuse 

şi a graficului de pregătire 

suplimentară 

Fişe de observare a lecţiilor 

Evidenţe privind metodele şi 

instrumentele utilizate şi 

rezultatele înregistrate 

Conform 

planificărilor 

 

Director 

Director 

adjunct 

 

Comisia 

CEAC 

Fişe de asistenţă la 

ore 

- Informarea elevilor şi 

părinţilor cu privire la 

rezultatele obţinute şi 

progresul realizat 

Aprecieri ale cadrelor didactice în 

ceea ce privește progresul elevilor 

Scăderea numărului de corigenţe 

Cel puţin de 

două ori pe an 

Cadre 

didactice 

Diriginţi  

Consilier 

educativ 

Rezultate anterioare 

pe discipline 

- Planificarea activităţilor 

extracurriculare în 

conformitate cu obiectivele 

documentelor manageriale 

Mentinerea nr elevilor şi cadrelor 

didactice implicate în astfel de 

activităţi, prin participarea la 

webinarii, simpozioane si 

concursuri online 

Conform 

nevoilor 

identificate 

Consilier 

educativ 

Director 

adjunct 

Plan managerial şi 

calendarul 

activităţilor educative 

extraşcolare al 

consilierului educativ 

- Popularizarea ofertei de 

activităţi extracurriculare în 

rândul cadrelor didactice, 

elevilor, părinţilor 

Mentinerea nr. participanţilor la 

activităţile propuse prin 

participarea la webinarii, 

simpozioane si concursuri online 

Conform 

planificării 

activităţilor 

Diriginţi 

 

Consilier 

educativ 

Plan managerial şi 

calendarul 

activităţilor educative 

extraşcolare al 

consilierului educativ 

 

DOMENIUL Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate asteptate 

 

Termen  

de realizare 

 

Responsabil  

 

Monitorizare 

 si evaluare 

 

Resurse  
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U
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A

L
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Ă
Ţ
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- Dezvoltarea activităţilor Comisiei 
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

prin integrarea în Sistemul de Control 

Intern Managerial  

Instrumente de investigare a realităţii 

şcolare şi de proiectare a activităţii  

Analize, la nivelul principalelor 

activități, în scopul identificării 

eventualelor disfuncționalități în fixarea 

sarcinilor de lucru individuale prin fișele 

posturilor și în stabilirea atribuțiilor 

Permanent    
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compartimentelor din instituție.  

- Elaborarea, aplicarea şi 

revizuirea periodică a procedurilor 

interne referitoare la: 

- evaluarea aşteptărilor elevilor 

-  colectarea regulată a 

feedbackului din partea elevilor şi 

a părinţilor 

-  identificarea şi analiza punctelor 

tari şi slabe pentru elevi, cadre 

didactice 

- observarea lecţiilor 

- evidenţa performanţelor elevilor 

şi monitorizarea progresului 

şcolar 

Proceduri operaționale  și de lucru 

revizuite 

Conform 

nevoilor 

unității 

C.E.A.C 

SCIM 

Consiliul de 

administrație 

Proceduri 

Analize, 

rapoarte 

Date 

statistice 

- Eficientizarea mecanismului de 

colectare regulată a feedback-ului 

din partea elevilor, părinţilor şi a 

altor factori interesaţi interni şi 

externi 

Instrumente de culegere a feedback-ului 

Rezultate ale aplicării instrumentelor de 

culegere a feedback-ului 

 

Permanent  Cadrele 

didactice 

C.E.A.C. Timp  

Hârtie 

Xerox  

- Stabilirea/revizuirea obiectivelor 

de dezvoltare, ţinând cont de 

analizele efectuate 

Obiective revizuite 

Planuri de acţiune elaborate 

Permanent  Echipa 

managerială 

C.E.A.C. Chestionare 

interpretate 

Analize 

periodice 

efectuate 

 

 

PRIORITATEA 1: Îmbunătățirea calității programelor de învățare și a performanțelor elevilor prin integrarea sistemului de management și asigurare a 

calității în sistemul de control intern managerial. 
 

OBIECTIV 2:  Promovarea, pe parcursul anului școlar 2020-2021, a educației incluzive și asigurarea șanselor egale 

ȚINTE1. Eficientizarea demersurilor de îmbunătăţire a rezultatelor la învăţătură, la examene de absolvire, concursuri şi olimpiade şcolare 

               2. Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenței şcolare şi creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor 

 3. Asigurarea masurilor de securitate si sanatate in vedeea prevenirii imbolnavirii cu virusul Sars Cov 2. 
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• Scăderea ratei de abandon a elevilor cu 1% anual prin derularea de programe care favorizează învățarea. 

• Creșterea procentului de promovabilitate al elevilor cu 3% la finalul anului școlar. 

• Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat prin activități remediale și de sprijin, cu 2% anual.    

• Creșterea cu 5% față de anul școlar precedent, a numărului mediilor generale cuprinse între 7 și 8 

• Creșterea cu 1% a ratei de absolvire a claselor terminale și a ratei de participare la examenul de bacalaureat  

• Dezvoltarea de competenţe complementare care vin în sprijinul evoluției psihosociale şi educaţionale pentru crrearea premiselor egalităţii şanselor de 

acces în viaţa socială 

• Implementarea invățării digitalizate prin utilizarea platformei G Suite. 

CONTEXT: Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” promovează drepturile fundamentale, nediscriminarea și egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii săi,  

oferind opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini diferite, "o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare", o educaţie deschisă pentru toți, indiferent de 

condiţiile socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile specifice - evitându-se omogenizarea şi încurajânduse diversitatea - care să 

creeze premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa socială.  

DOMENIUL Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate asteptate 

 

Termen  

de realizare 

 

Responsabil  

 

Monitorizare 

 si evaluare 

 

Resurse  
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A
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U
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A
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A

L
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Identificarea elevilor cu cerinţe 

educative speciale 

Elevi identificaţi Octombrie 2020 Diriginţi  

Cabinet medical 

Directori  Timp  

Realizarea demersurilor în vederea 

asigurării consilierii de specialitate 

a elevilor cu CES 

Evidenţa programelor de 

consiliere 

Semestrul I Diriginti  

 

Directori Legislaţie 

Plan de măsuri 

Desfăşurarea programelor de 

pregătire cu elevii care întâmpină 

dificultăţi în vederea recuperării 

golurilor şi atingerea unui nivel 

minim necesar promovării; 

Evidenţa programelor de 

pregătire 

Permanent  Cadre didactice Comisia de 

Curriculum 

Timp  

 

Grafice de 

pregătire 

Organizarea de programe 

interactive, particularizate în 

funcţie de problemele elevilor cu 

participarea părinţilor, cadrelor 

sanitare, poliţiei, etc 

Activităţi organizate Conform calendarului 

activităţilor educative 

Consilier 

educativ 

Director 

adjunct 

Calendarul 

activităţilor 
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Aplicarea chestionarelor prin care 

se vor stabili pentru toţi elevii 

şcolii, stilurile individuale de 

învăţare. 

Chestionare aplicate 31 octombrie 2020 Consilier 

educativ 

Director 

adjunct 

Consumabile  

Timp  

-Organizarea unei campanii de 

sensibilizare și informare în rândul 

elevilor în vederea creșterii 

gradului de conştientizare cu 

privire la semnificaţia şi importanţa 

respectării dreptului la egalitate de 

şanse și tratament pentru toţi; 

Număr de evenimente 

organizate în cadrul 

campaniei (dezbateri, 

emisiuni informative, 

întâlniri cu diferiți 

reprezentanți ai 

instituțiilor cu rol în 

domeniu) 

Număr de elevi care 

participă la campania de 

informare;  

Număr de parteneri 

cooptaţi în desfăşurarea 

campaniei de informare; 

semestrul II Consilier 

educativ 

Director 

adjunct 

Consumabile  

Timp  

- Intensificarea activitatii 

cabinetului de asistenta 

psihopedagogica prin participarea 

dirigintilor la activitati de consiliere 

si orientare scolara si profesionala 

Procese verbale activitati 

 

Permanent,conform 

unui grafic stabilit 

Cosilier 

psihopedagogic 

Directorii  Timp  

- Implicarea Comitetului 

Reprezentativ al Părinţilor în 

problemele şcolii prin consultatrea 

acestora în luarea deciziilor 

Evidenţe ale propunerilor 

părinţilor 

Permanent  Diriginţi  

Consilier 

educativ 

Consiliul de 

administraţie 

Timp 

M
A

N
A

G
E

M
E

N

T
U

L
 

C
A

L
IT

Ă
Ț

II
 

Monitorizarea și evaluarea 

acțiunilor desfășurate 

Rapoarte de evaluare Semestrial  C.E.A.C Director Instrumente 

monitorizare și 

de evaluare 
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Valorificarea rezultatelor evaluării 

acțiunilor desfășurate, în stabilirea 

viitoarelor activităţi 

Interpretarea rezultatelor 

înregistrate 

Planuri de îmbunătățire 

Permanent  Consilier 
educativ 

Director Liste de 

verificare 

Organizarea unor activități de 

diseminare a bunelor practici; 

Evidenţa activităţilor Permanent  Consilier 
educativ 

Directori  Timp  

 

 

 

 

PRIORITATEA 2: Creșterea capacității cadrelor didactice de a asigura bunăstarea elevului prin participarea la programe de formare continuă ce pot fi 

valorizate în activitatea științifică și metodică și în asigurarea serviciilor de consiliere și orientare pentru elevi 

OBIECTIV:  Adaptarea serviciilor educaționale oferite de școală la provocările sociale și culturale contemporane 

ȚINTE: 1. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe necesare asigurării unui învăţământ performant, inclusiv, corelat cu 

nevoile de formare personală şi profesională ale elevilor şi cerinţele pieţei muncii 

• Creşterea cu 5% a numărului de cursuri şi programe de formare urmate de personalul colegiului 

• Creșterea cu 5% a participărilor cu articole/lucrări la sesiuni de comunicări, simpozioane şi conferinţe 

• Creșterea cu 20 % a numărului de participanți la cursuri și sesiune de formare privind invatarea online 

• Derularea, la fiecare arie curriculară, a  cel puțin două activități metodico-științifice  

• Promovarea activităţilor de învăţare care respectă ritmul propriu de învăţare al elevului şi aptitudinile sale individuale 

• Participarea unui procent de 5% dintre cadrele didactice la schimburi de experiență 

• Manifestarea unor conduite metodologice inovative în plan profesional  

• Accesarea unor surse de informare în scopul documentării  

• Identificarea, cunoaşterea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii, corelarea acestora cu procesul instructiv-educativ în vederea adaptării şi 

orientării în cariera profesională  

• Colaborarea cu comunitatea în scopul realizării unui autentic parteneriat în educaţie  

• Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării profesionale  

• Adaptarea activităţilor instructiv-educative la condiţiile socio-economice locale 

CONTEXT: O pregătire de calitate superioară a cadrelor didactice este necesară pentru a face față ritmului schimbărilor. Formarea și dezvoltarea 
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competențelor sociale are aceeași importanță ca și formarea și dezvoltarea competențelor științifice, deoarece educatorul, pe lângă îndeplinirea sarcinilor 

didactice din şcoală, se raportează la anumite valori, coduri, principii, norme şi modele definitorii pentru profesia didactică. În rapoartele privind starea și 

calitatea învățământului la nivelul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu” aferente anilor anteriori se evidențiază faptul că  programele de formare la care au 

participat cadrele didactice, au răspuns obiectivelor profesiei și anume: formarea și dezvoltarea personalității elevilor, a conștiinței de sine și a celei sociale, 

comunicarea și colaborarea eficientă cu factorii sistemului educațional (familie, școală, societate), precum și dezvoltarea personală și profesională continuă. 

(cursuri parcurse de cadrele didactice: Digitalizarea învățării, Managementul comunicarii organizationale, O scoala fara bulling, Platforme de invatare la 

distanta, Comunicare online, etc) 
DOMENIUL Actiuni pentru atingerea obiectivului 

 

Rezultate asteptate 

 

Termen  

de realizare 

 

Responsabil  

 

Monitorizare 

 si evaluare 

 

Resurse  

 

 

E
F

IC
A

C
IT

A
T

E
  
E

D
U

C
A

Ţ
IO

N
A

L
Ă

 

 

- Analiza nevoii de formare din școală 

prin aplicarea unor chestionare de nevoi 

 

Analiza de nevoi Sept.2020 Comisia de 

Curriculum 

C.E.A.C Chestionar  

- Alcătuirea şi actualizarea bazei de date 

privind situația perfectionării prin grade 
didactice, perfecționarea o dată la 5 ani 

și formarea continuă a cadrelor didactice; 

 

Baza de date Permanent  Comisia de 

Curriculum 

C.E.A.C Fişa de evidenţă 

pentru fiecare 
cadru didactic 

 

- Consilierea cadrelor didactice privind 

legislația referitoare la cariera didactică 

și formarea continuă 

Amenajarea punctului de 

informare/documentare 

Permanent  Comisia de 

Curriculum 

Director 

Director 

adjunct  

Legislaţia în 

vigoare 

- Consilierea cadrelor didactice in 
domeniul perfectionarii prin prezentarea 

posibilităţilor de dezvoltare profesională 

şi a etapelor de evoluţie în cariera 
didactică 

 

Evidenţa activităţilor Permanent  Comisia de 
Curriculum 

Director 
Director 

adjunct  

Timp  

-Realizarea demersurilor astfel încât 

școala să își mențină statutul de filială 
CCD  în anul școlar 2020-2021 

Cursuri de formare ale CCD 

organizate în unitatea școlară 

Conform grafic 

activități CCD 

Responsabil 

filială CCD  

Director 

Director 
adjunct 

Sală calculatoare 

Echipamente 
video-audio 

-Organizarea de activităţi metodico-

științifice în cadrul comisiilor metodice 

şi participare la activităţi metodice în 

specialitate, la nivel local şi judeţean  

Evidența activităților realizate Conform graficului 

activităților la 

nivel local, 
județean 

Comisia de 

Curriculum 

Director 

Director 

adjunct 

Materiale 

didactice 

Echipamente 
video-audio 

Timp  
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-Facilitarea organizării unor  schimburi 
de experiență 

Evidența schimburilor de 
experiență 

Pe parcursul anului 
școlar 

Consilier 
educativ 

Director 
Director 

adjunct 

Timp  

-Identificarea unor oportunități de 

perfecționare a cadrelor didactice prin 
participarea la activități de formare 

profesională în colaborare cu agenți 

economici 

Parteneriate cu agenți economici 

pentru participarea la activități de 
formare profesională 

Pe parcursul anului 

școlar 

Comisia de 

Curriculum 

Director 

Director 
adjunct 

Timp  

 

 

DOMENIUL Actiuni pentru atingerea obiectivului 

 

Rezultate asteptate 

 

Termen  

de realizare 

 

Responsabil  

 

Monitorizare 

 si evaluare 

 

Resurse  

 

 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

U
L

 C
A

L
IT

Ă
Ţ

II
 

-Monitorizarea și evaluarea acțiunilor 

desfășurate 

Rapoarte de evaluare Semestrial  C.E.A.C Director Instrumente 

monitorizare și de 

evaluare 

- Valorificarea rezultatelor evaluării 

acțiunilor desfășurate, în stabilirea viitoarelor 

activităţi 

Interpretarea 

rezultatelor înregistrate 

Planuri de 

îmbunătățire 

Permanent  C.E.A.C Director Timp  

- Organizarea unor activități de diseminare a 

cunoștintelor, metodelor și practicilor 

pedagogice achiziționate prin participare la 

stagii de formare continuă; 
 

Evidenţa activităţilor Permanent  Comisia de 
Curriculum 

Comisia de 
perfecţionare 

Directori  

Timp  

- Îmbunătăţirea strategiei manageriale pentru 
dezvoltarea profesională a personalului, avînd în 

vedere perspectivele de dezvoltare ale şcolii 

Politici şi proceduri de 
dezvoltare profesională a 

resursei umane 

Permanent  Directori  C.E.A.C Resurse financiare 
buget local 

- Întocmirea procedurii de colectare sistematică a 

dovezilor de participare a personalului la 
programele de dezvoltare  

Procedura asumată 31 octombrie 

2020 

Comisia de 

Curriculum 

C.E.A.C Procedura 

Timp  
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PRIORITATEA 3: Dezvoltarea continuă și extinderea rețelei de parteneriat cu toate categoriile de parteneri sociali în vederea îmbunătățirii imaginii școlii și 

adăugării de plus valoare procesului instructiv-educativ 

OBIECTIV: Îmbunătăţirea, pe parcursul anului școlar, a colaborării cu partenerii existenţi şi dezvoltarea de noi parteneriate, conform țintelor de dezvoltare instituțională 

stabilite 

ȚINTE: 1. Continuarea dezvoltării şi diversificării parteneriatului social în vederea sprijinirii activităţilor educative şi inițierea parteneriatelor de tip dual 

pentru ȋnvǎțǎmȃntul profesional 

                2. Îmbunătățirea imaginii școlii prin comunicarea și colaborarea cu comunitatea și mass-media, precum și prin dezvoltarea componentei de marketing 

educaţional, creşterea relevanţei ofertei educaţionale în raport cu cerinţele pieţei muncii şi promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală și naţională 

 

CONTEXT: Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei depline 

unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate, agenți economici. Reacţia scolii, ca instituţie de educaţie, formare si orientare, la 

mobilitatea socială și economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le 

permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. Parteneriatele trebuie văzute ca o 

componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o 

problemă de natura relaţiilor publice. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale 

elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; 2 

conecta familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi suport familiilor şi crea un mediu mai 

sigur în şcoli. Pornind de la aceste considerații Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu” a aut în permanență în vedere dezvoltarea parteneriatelor. În prezent școala 

are încheiate o multitudine de parteneriate cu: 

A.  agenți economici prin care se asigură: 

-  oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a contractelor de pregătire practică 

- burse suplimentare şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;  

- facilitarea implicării operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ 

B. instituții de învățământ prin care se asigură: 

- schimbul de bune practici privind: activități culturale, sportive, de voluntariat, etc 

C. comunitatea locală pentru sprijinirea elevilor defavorizaţi din punct de vedere economico-social, pentru derularea de programe educaţionale pe tema 

sănătății şi siguranței elevilor, educaţiei interculturală, educaţie ecologică, etc;  

Strategia de dezvoltare TVET până în 2020 semnalează ca punct slab al ÎPT parteneriate insuficiente pentru inovare, dezvoltate între furnizorii de formare 

profesională, instituții de învățământ superior, institute de proiectare și cercetare. Aceste parteneriate trebuie regândite în lumina noilor cerinţe ale 

învăţământului şi ale nevoii de integrare europeană.  
 

DOMENIUL Actiuni pentru atingerea 

obiectivului 

 

Rezultate asteptate 

 

Termen  

de realizare 

 

Responsabil  

 

Monitorizare 

 si evaluare 

 

Resurse  
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E
F

IC
A

C
IT

A
T

E
 E

D
U

C
A

Ț
IO

N
A

L
Ă

 
Dezvoltarea serviciilor de 

consiliere oferite elevilor, de 

orientare şi informare privind 

cariera  

 

Programe de consiliere şi 

orientare privind cariera  

Numărul absolvenţilor de liceu, 

şcoală profesională şi 

învăţământ postliceal care se 

angajeaza în domeniul pentru 

care s-au pregătit  

Pe parcursul 

anului școlar 

Directori  

Responsabili 

catedre 

Consilier educativ 

Consiliul de 

administraţie 

 

Timp 

Parteneri: 

AMOFM  

Agenţi economici  

  

Încheierea de noi parteneriate cu 

agenţi economici care pot sprijini 

pregătirea practică a elevilor şi 

oferă oportunităţi de angajare după 

terminarea studiilor  

Identificarea de noi agenţi 

economici interesaţi de 

specializările pentru care se 

pregătesc elevii noştri şi 

încheierea de parteneriate de 

colaborare 

 

Septembrie 

2020 

Directori   

Membrii catedrei 

tehnice  

Profesori/maiştri de 

instruire practică  

Consiliul de 

administraţie 

 

Buget local 

Corelarea ofertei de formare 

profesională cu cererea pieţei din 

regiune, astfel încât să fie 

acoperite domeniile prioritare de 

dezvoltare economică specifice  

 

Corelarea ofertei educaţionale 

cu piața muncii  

Propunere şi aprobare în planul 

de școlarizare a unei clase de 

învăţământ profesional și 

profesional dual  

Ianuarie-

martie 2020 

Directori   

Reprezentanţii 

agenţilor economici 

parteneri  

Membrii catedrei 

tehnice  

Profesori/maiştri de 

instruire practică  

Consiliul de 

administraţie 

 

Materiale de 

promovare 

Consumabile  

Buget local 

Parteneri: 

AMOFM  

Agenţi economici 

ARACIP  

 

Creşterea gradului de implicare a 

părinţilor în viața școlii 

Participarea părinților la 

activități extrașcolare 

Pe parcursul 

anului școlar 

Cadre didactice 

Consilier educativ 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

 

Programe propuse 

de școală 

- Încheierea de parteneriate cu 

Poliția, Jandarmeria, Biserica, 

Biblioteca Metropolitană, 

Consiliul Local – Primăria sector 

1 

Parteneriate încheiate Pe parcursul 

anului școlar 

Cadre didactice 

Consilier educativ 

Director 

Consiliul de 

administraţie 

 

Programe propuse 

de școală și de 

comunitatea 

locală 

Continuarea derulării proiectelor 

municipale și regionale existente 

la nivelul școlii 

Rapoarte ale proiectelor 

derulate 

Proiecte aflate în calendarele 

 

Conform 

calendarului 

Responsabili 

proiecte 

Consiliul de 

administraţie 

 

Buget local 
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educative de aplicare 
M

A
N

A
G

E
M

E
N

T
U

L
 

C
A

L
IT

Ă
Ț

II
 

Monitorizarea și evaluarea 

acțiunilor desfășurate 

Rapoarte de evaluare Semestrial  C.E.A.C Director Instrumente 

monitorizare și de 

evaluare 

Valorificarea rezultatelor 

evaluării acțiunilor desfășurate, 

în stabilirea viitoarelor activităţi 

Interpretarea rezultatelor 

înregistrate 

Planuri de îmbunătățire 

Permanent  Consilier educativ Director Fişe de progres 

Organizarea unor activități de 

diseminare a bunelor practici; 

Evidenţa activităţilor Permanent  Comisia de 

Curriculum 

Directori  Timp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comisia CEAC 

 


































