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PLAN OPERA OPERAȚIONAL
2015 – 2016

PRIORITATEA : 1. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE RESURSELOR UMANE

Obiectiv: 1. Asigurarea calității serviciilor oferite de scoală
Obiectiv: 2. Dezvoltarea competențelor metodice si de specialitate ale personalului didactic din ÎPT
Obiectiv: 3. Facilitarea adaptărilor si schimbărilor din sistem prin măsuri de sprijin pentru atenuarea impactului restrângerilor de 
activitate asupra profesorilor din ÎPT
Ținte:
· Utilizarea și implementarea instrumentelor pentru asigurarea calității în ÎPT
· Toți profesorii din ÎPT participă anual la o formă de perfecționare metodică si de specialitate
· Creșterea profesionalismului personalului
· Măsuri de sprijin pentru atenuarea impactului restrângerilor de activitate asupra profesorilor din ÎPT
Măsurat prin: Implementarea planului pentru asigurarea calității în scoală; toți profesorii cuprinși anual cel puțin în activitățile metodice 
organizate de scoală;
Scheme de mentorat pentru profesorii debutanți; set de măsuri pentru atenuarea impactului restrângerilor de activitate asupra profesorilor 
din ÎPT
Context: (Scurtă descriere a problemei si a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătățire)
Performanța unei organizații depinde în mod direct de performanța resurselor umane pe care le are. S-a dovedit în practica pedagogică 
utilitatea si eficiența utilizării metodelor activ – participative, a învățării diferențiate, proiectarea unor situații de învățare, care să urmărească 
valorificarea experienței elevilor.
Acest lucru însă necesită din partea școlii și al profesorului alocarea de resurse suplimentare (materiale, intelectuale si de timp). De aceea 
mulți profesori folosesc încă stilul clasic de predare – învățare si aplicând într-o proporție relativ redusă lucrul în echipă, jocul de rol 
activitățile experimentale, lecțiile asistate de calculator care sunt mai atractive, le dezvoltă elevilor abilitățile de a aplica în practică noțiunile 
teoretice învățate si s-ar simți mai utili.
Reforma actuală a învățământului profesional si tehnic se caracterizează si printr-o dinamică crescută în domeniul organizării învățării, 
schimbări repetate ale politicilor educaționale, a legislației în domeniu, a planurilor cadru si a programelor școlare. Toate acestea necesită o 
informare în timp util a tuturor factorilor de scoală si o monitorizare permanentă a calității actului educativ.
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Acțiuni pentru atingerea
obiectivului: (Ce anume
trebuie să se întâmple?)

Rezultate
așteptate

(măsurabile)

Perioada de
realizare

Persoana/persoanele
responsabil

Parteneri: Cost:
Sursa de
finanțare

Reactualizarea sarcinilor 
pe membrii comisiei de 
asigurare a calității

Fiecare membru al 
CEAC are sarcini 
concrete

1.10. 2015
Responsabil

CEAC
Profesori - Resurse proprii

Întocmirea planurilor 
strategice si operaționale 
privind sistemul de 
asigurare a calității

Planurile si 
instrumentele de
evaluare

15.11.2015 CEAC

Cadrele
didactice, 
agenți
economici, 
elevi, 
părinți

Resurse proprii

Aplicarea testelor pentru 
identificarea stilurilor de 
învățare la clasele a I, V și 
a IX-a

Stabilirea stilului de
învățare
dominant în fiecare 
clasă

20 .10. 2015 Director
Elevi
Diriginții

Resurse proprii

APLICAREA Standardelor
de pregătire
profesională - ciclul 
superior al liceului
Cunoașterea metodologiei 
de certificare a 
competențelor
profesionale nivel 3 si 
metodologia pentru 
bacalaureat 2015

Participarea a peste 
98% din absolvenții
claselor terminale la
examenele de 
certificare a
competențelor ți 
bacalaureat
în anul 2015

15.09. – 28.10
2015
Aprilie 2016-
august 2016

Director
Stan Carmen
Director adj.
Dancu Aurel

Diriginți
Cadrele
didactice
Părinți

Formarea
cadrelor
didactice

http://scoalajidvei.ro/
mailto:lic.jidvei@mail.albanet.ro


R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI
Str. Perilor, nr. 19 - Jidvei, 517385,  jud. Alba

Tel./fax. +40 258 881124;
 e-mail: lic.jidvei@mail.albanet.ro

                                                   http://scoalajidvei.ro

Nr…………./…………………………..
Participare la programe de 
formare continuă pentru 
dezvoltarea competențelor 
metodice și adaptarea
la cerințele reformei din 
ÎPT (stagii de formare prin 
instituțiile acreditate,
întâlniri metodice, lecții 
deschise, scheme de 
mentorat)

Informarea cadrelor
didactice în timp 
util

Permanent

Director
Prof. Stan Carmen
Secretar
Turcu Elena

Cadre 
didactice

Cadre didactice

Identificarea obiectivelor 
strategice,țintelor si 
valorilor organizației

Lista de obiective 
ținte si valori
PAS

Iunie – iulie
2016

Consiliul de
administrație

Cadre 
didactice

Participarea la programe 
de formare continuă pentru
reconversia profesională si 
creșterea mobilități
ocupaționale a profesorilor

Participarea la 
programe de
formare continuă si 
reconversie

Permanent
Director,
Stan Carmen

Cadre 
didactice,
Universități,
CCD

Utilizarea laboratorului 
AEL la disciplinele care au
lecții interactive
precum ți a sălii destinate 
folosirii calculatoarelor 
pentru clasele V-VIII

Vor fi realizate cel 
puțin 100 de lecții 
în laborator AEL,cu
participarea a cel 
puțin 70% din
elevii liceului

1.10.2015-
1.06.20106

Stan Carmen
Dancu Aurel
Roșian Aurel

Elevi
Cadre did

Realizarea procedurilor de 
colectare regulată a feed-
back ului din partea
elevilor privind calitatea 
educației

Îmbunătățirea 
calității procesului
instructiv - educativ

Noiembrie 
2015

Director, CEAC
Elevi, 
diriginți
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Realizarea si aplicarea 
procedurilor de optimizare 
a evaluării învățării

Măsurarea gradului 
de satisfacție a 
elevilor si părinților
față de rezultatele 
școlare si
extrașcolare ale 
activității instituției

Noiembrie Director, CEAC

Elevi, 
diriginți,
părinți, 
agenți
economici

Trimiterea de rapoarte 
periodice către familiile 
elevilor problemă,
monitorizarea acestor 
raportări

Intensificarea 
legăturii cu
familiile elevilor;
Reducerea cu cel 
puțin 5% a
absenteismului, 
întărirea
disciplinei si 
îmbunătățirea
situației la 
învățătură

Permanent
Diriginți, 
Cadre didactice,

Părinți, 
elevi,
parteneri 
sociali

PRIORITATEA 2: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii si dotării unității școlare.

Obiectiv 3.1: Îmbunătățirea condițiilor de învățare in scoală noastră.
Ținta / Rezultate măsurabile:
dotarea cu echipamente moderne a sălilor de clasă ale – 
- dotarea tuturor sălilor de clasa cu mobilier școlar pana - refacerea fațadei la clădirea liceului
- terminarea corpului de clădire început în anul 2008
- reabilitarea curții si realizarea împrejmuirilor acolo unde este cazul
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Context :  Asigurarea calității  și  eficienței  in  procesul de formare profesională centrat  pe elev și  orientat  spre formarea competențelor
profesionale în concordanță cu cerințele standard de pregătire este condiționată de utilizarea unor echipamente adecvate, adaptate finalităților
urmărite în diferitele faze ale procesului de instruire, cu accent pe pregătirea de baza. Pregătirea în specialitate complementar instruirii la
agenții economici necesită echipamente de simulare, ateliere si laboratoare specializate. Aceasta presupune elaborarea si implementarea unui
program de dotări pe prioritățile si nevoile de formare identificate. Trebuie asigurate condițiile necesare desfășurării corespunzătoare a
activităților de pregătire a elevilor, începând cu infrastructura clădirilor, spatiile de învățământ, condițiile igenico-sanitare, de confort termic.

Acțiuni pentru
Atingerea obiectivului

Rezultate
așteptate

(masurabile)

Data pana la
care vor fi
finalizate

Persoana/
persoanele

responsabile
Parteneri Cost

Sursa de
finanțare

Achiziționarea de materiale
didactice

Materiale didactice
puse in funcțiune

Responsabilii
arilor
curriculare

Cadre
didactice

MEN

Atragerea de finanțări din 
partea agenților economici și 
a comunității locale
Pentru îmbunătățirea bazei
materiale a școlii

Resurse
extrabugetare

Permanent Director
Agenți 
economici
parteneri

4. Sensibilizarea si motivarea
colectivului de elevi si cadre
didactice pentru păstrarea 
bazei materiale existente

Degradarea unui 
număr cat mai mic
de bunuri

Permanent Director
Cadre didactice 
si elevi

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea de parteneriate eficiente in IPT pentru o formare profesionala de calitate.

Obiectiv 5.1 : Creșterea implicării active a partenerilor sociali in planificarea dezvoltării instituționale si in desfășurarea procesului de formare in 
sistemul IPT.
Ținta / Rezultate măsurabile:
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- creșterea reprezentativității partenerilor sociali in Consiliul de |Administrație al Scolii;
- dezvoltarea de rețele funcționale de colaborare sistematica cu partenerii sociali.

Context : In Consiliul de Administrație si in CAEC exista reprezentanți de la 1 partener social si de la 1 agent economic. Conducerea Colegiului 
Tehnic a consultat administrația locala si agenții economici in elaborarea planului de dezvoltare instituțională si al planului de școlarizare.

Acțiuni pentru
Atingerea obiectivului

Rezultate
așteptate

(măsurabile)

Data pana la
care vor fi
finalizate

Persoana/
persoanele

responsabile
Parteneri Cost

Sursa de
finanțare

1. Evaluarea situației
Parteneriatului social, 
identificarea problemelor si
realizarea unui plan de 
acțiune pentru ameliorarea
parteneriatului.

Nr. de agenți
Economici 
reprezentați
in Cons. de
Administrație,
corelarea cu 
domeniile de
pregătire din oferta 
scolii

noiembrie
2015

Director
Reprezentant
al agenților
economici

Agenți
economici

Agenți
sociali

Resurse
atrase

2. Diversificarea
portofoliului de
parteneriate al scolii prin 
încheierea de noi convenții,
creșterea numărului de 
parteneri implicați, 
diversificarea obiectivelor si
activităților comune

Portofolii
noiembrie

2015

Director
Reprezentant
al agenților
economici

Agenți
economici

3. Revizuirea anuala
a harții parteneriatului

Harta parteneriatului
Noiembrie

2015
Director

Agenți
economici

4. Îmbunătățirea organizării 
examenelor de absolvire prin
Implicarea partenerilor in
comisiile de examinare

Nr. de parteneri 
participanți in 
comisie

Iunie 2016
Președintele 
comisiilor de
examinare

Agenți
economici
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Prioritatea 4.  Asigurarea accesului la ÎPT si creșterea gradului de cuprindere în educație a elevilor din zona Blaj – Jidvei  si nu numai

Obiectivul 6.1. Facilitarea accesului la educație prin ÎPT prevenirea si reducerea abandonului
Grupuri țintă prioritare:

- Elevi din mediul rural 
- Minorități etnice si rromi
- Elevi cu nevoi speciale (dificultăți de acces si integrare)

ȚINTE – 6.1.1 Facilitarea accesului la educație pentru elevi din grupurile țintă
               6.2. Prevenirea si reducerea abandonului școlar timpuriu

Rezultate măsurabile
- Facilități de acces si sprijin pentru elevii din localitățile limitrofe comunei Jidvei
- Facilități de acces si sprijin pentru școlarizare nivel 4 – ciclul superior al liceului pentru elevii din rural
- Abandon școlar de maxim 2 %
- Asigurarea ratelor de tranziție menționate la 1.2.2

Acțiuni pentru
atingerea

obiectivului

Rezultate
așteptate

(măsurabile)

Data pana la
care vor fi
finalizate

Persoana/
persoanele

responsabile
Parteneri Cost

Sursa de
finanțare

1.Programe de sprijin pentru 
elevii care vor sa continue
studiile prin schimbarea
domeniului/traseului de 
pregătire” programe de
recuperare si pregătire a 
elevilor pentru examenele de
diferența

Rezultate pozitive la
examenele de 
diferența pentru elevii
care susțin aceste
examene

Permanent
Director
educativ

Școlile din
rețea
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2. Adoptarea unui program de 
masuri pentru identificarea
si integrarea elevilor cu cerințe
educaționale speciale

Identificarea elevilor 
si planurile de
Intervenție pentru 
fiecare elev

Ianuarie
2016

Consilierul
școlar

Diriginții

3. Colaborarea cu autoritățile ,
Instituțiile specializate si 
ONGuri pentru oferirea de
Asistenta specializata, 
consiliere si sprijin pentru 
familiile si elevii cu risc de
abandon

Elevi si părinți
consiliați

Permanent
Consilierul

școlar
Diriginții

4. Facilitarea mobilității 
elevilor in teritoriu

Elevi navetiști
identificați

Permanent
Consilier
educativ

Diriginții

Director,
Prof. Carmen Stan
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