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Obiectivele urmărite prin planul managerial al Liceului Teologic Penticostal în funcție de prioritățile școlii, de prioritățile ISJMM și de Planul managerial al ISJMM sunt: 
 

Nr. 

crt. 
Priorități Obiective generale 

1 

Consolidarea pregătirii 

școlare și sporirea 

creativității la elevi și 

profesori 

I. Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 

II.Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 

III.Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării coeziunii 

economice si sociale 

VI.Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

2 

Crearea unui climat de 

siguranță fizică și 

afectivă pentru elevi și 

profesori 

V.Prevenirea şi reducerea absenteismului , a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

3 

Dezvoltarea 

parteneriatelor în 

beneficiul fiecărui elev si 

profesor în parte 

II.Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 

III.Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării coeziunii 

economice si sociale 

V.Prevenirea şi reducerea absenteismului , a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 

VIII.Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

4 

Pregătirea începerii 

anului școlar 2017-2018 

în vederea realizării 

planului de școlarizare 

VII.Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor de învăţământ 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 

5 

Să răspundem 

schimbărilor 

educaționale 

IV.Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin eficientizarea procesului de descentralizare a şcolii 

VIII.Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural 

IX.Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean 

X.Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

PRIORITATEA 1: Consolidarea pregătirii școlare și sporirea creativității la elevi și profesori 

OBIECTIVUL I: Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 

I.1 Cresterea rezultatelor scolare  

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: statistica  rezultatele şcolare – procent de promovabilitate superior in raport cu anul şcolar anterior; medii generale și pe discipline mai 

mari in raport cu anul școlar anterior ; proiecte de lecții inovatoare (cel putin 1/disciplina) 

 

Utilizarea metodelor activ – participative in cadrul lectiilor de 

psihologie si a activitatilor de consiliere scolara  

 

 

 

Realizarea de materiale in format electronic si utilizarea acestora in 

procesul instructiv – educativ 

 

Membrii catedrei 

 

 

 

 

 

Palencsar Teodora 

Membrii catedrei 

 

 

 

Elevi 

Părinți 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de 

îmbunătățire  a 

calității 

educației 

 

 

 

 

 

 

 

An şcolar 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea de consultaţii in vederea pregatirii pentru examenul de  

competențe profesinale , clasa a XII-a B 

 

Palencsar Teodora  

Mura Anca 
Elevi clasei a XII  B 

 

Plan de 

activitate al 

catedrei 

Semestrul II 

An şcolar 

2018-2019 

 

I.2. Stimularea excelenţei în educaţie 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creșterea numărului de participanți și a rezultatelor la olimpiade și concursuri școlare  

 

Identificarea elevilor capabili de performanțe înalte 

 

 

 

Membrii catedrei 

 

Elevi 

Teste de 

evaluare 

 

Sept  – 

Noiembrie  

2018 

 

Îndrumarea elevilor spre Centrul Judeţean de Excelenţă  Membrii catedrei 

 

 

Elevi 

Părinți 

Statistici cu 

rezultate 

An scolar 

2018-2019 

Participarea  elevilor la  Olimpiada de Tehnologii etapa județeană 

Implicarea elevilor în concursuri/activități desfășurate la nivel de 

școală 

,local ,interjudețean și național. 

 

 

Palencsar Teodora 

 

Mura Anca 

 

 

 

Elevi 

Părinți 

 

Diplome 

Adeverinte 

Publicatii cu 

ISSN si ISBN 

An scolar 

2018-2019 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

 

 

Consilierea elevilor participanți la olimpiade și concursuri școlare în 

scopul gestionării eficiente a timpului și a autocontrolului emoțional 

Participarea elevilor la simpozioane, concursuri prevazute înCAEN si 

CAER 

 

 

 

Membrii catedrei                                                                         

Participarea la Târgul FE “Tanărul antreprenor Galaţi” 
Participarea la Târgul FE „Kretzulescu-Tradiţii şi 
contemporaneitate 
" Târgul FE Rivulus Dominarum Tineret 
Târgul regional al FE Zalău  
Târgul FE Bacău, Târgul FE Sighet, Târgul FE Ilfov 
Participarea şi implicarea elevilor în realizarea activităţii Ziua 

Mulţumirii 

 

 

 

 

Palencsar Teodora  

Mura Anca 

 

Elevi 

Părinți 

Statistici cu 

rezultate 

Diplome 

Adeverinte 

Publicatii cu 

ISSN si ISBN 

An scolar 

2018-2019 

 

 

 

Implicarea elevilor în concursuri/ activitati desfăşurate la nivel de 

şcoală, local, interjudetean si naţional 
 

Membrii catedrei 

Elevi 

Profesori  

Statistici cu 

rezultate 

Promovarea în 

mass-media la 

avizier 

An scolar 

2018-2019 

 

Participarea in comisiile de organizare şi evaluare a olimpiadelor şi 

concursurilor specifice ariei currciculare la nivel judeţean 
Palencsar Teodora , Mura Anca 

 

Cadre didactice 

Elevi 

 

Decizii comisii 

 

An scolar 

2018-2019 

I. 3: Sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţarea permanentă   

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Scaderea ratei de abandon scolar; Numarul elevilor implicati in proiecte  

 

 Implicarea școlii in proiecte de voluntariat şi parteneriate 

Activitati: 

-realizarea de activităţi de voluntariat desfăşurate în diverse instituţii, 

având ca scop punerea în practică a principiilor specifie acestei 

instituţii 

 

 

 

 

Membrii catedrei 

 

 

Elevi 

Profesori 

 

 

 

 

 

Planuri de 

actiune 

 

An şcolar 

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITATEA 1: Consolidarea pregătirii școlare și sporirea creativității la elevi și profesori 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev si profesor în parte 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

OBIECTIVUL  II: Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 

II. 1: Îmbunătăţirea competenţelor de lectură atât în dimensiunea sa tradiţională cât şi ca alfabetizare în înţelegerea textului 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Creşterea numărului de elevi care performează în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului reflectat in calificativele obtinute la 

examenele de competență lingvistică (limba romană și limbi moderne); schițe de lecție pe secvențe de lectură (cel puțin 1/cadru didactic) 

 

Stimularea lecturii prin consultarea publicațiilor economice reviste de 

spcialitate ,cărți de specialitate , alte publicații   în sălile de clasă unde 

elevii vor lectura sau în bibliotecă. 

 

 

Palencsar Teodora  

Mura Anca 

 

 

 

Elevi  

Părinţi, 

Cadre didactice 

 

Graficul unic de 

monitorizare și 

control  

 

An şcolar 

2018-2019 

-Participarea la Concurs Naţional interdisciplinar Descoperă 

monumente romaneşti 

Partcipare Concurs Naţional Autoportret 2018 Simpozion Turism 
cultural ,obiceiuri şi tradiţii –Colegiul Economic Nicolae Titulescu 
Baia Mare” 

 

 

Palencsar Teodora 

 

 

 

 

 

Elevi  

Părinţi, 

Cadre didactice 

Dezbateri 

Feedback 

Lucrari ale 

elevilor 

 

An scolar 

2018-2019 

II.2 Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport) 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ponderea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare in planul de acţiune al şcolii in raport cu Strategia de Dezvoltare a Baii Mari pe 

domeniul educatiei, cu Strategia ISJMM 

Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică, sport) 

 

 

Organizarea şi implicarea în realizarea activităţii Ziua Mulţumirii, 

coodonarea acestei activitaţi şi implicarea activă a elevilor 

 

Saptamana Educatiei Globale, „Împreună pentru pace 

1 Dcembrie, Ziua Naţională a României 

Proiectul Campania Donează ce nu foloseşti 

Proiectul Fără ură, cu toleranţă 

 

 Intâlnire şi discuţii libere cu un antreprenor din MM –Mura Anca / 
Alin Stegeran 
 

 

 

Membrii catedrei 

 

 

Bota Ramona 

Membrii catedrei 

 

 

 

Mura Anca  

 

Elevi  

 parinti 

Pagina de 

facebook 

Filmare video 

ILucrari ale 

elevilor 

Donarea 

produselor 

-feed-back 

-modul de 

realizare a 

activităţilor 

propuse în 

cadrul acestui 

proiect 

Noiembrie 

 2018 

 

Decembrie 

2018 

 

 

Decembrie 

2018-martie 

2019 

Decembrie 

2018  

 Contract de parteneriat educaţional încheiat cu Casa 
Judeţeană de Pensii Maramureş –octombrie 2018  
 Parteneriate cu Profi Rom Food şi Hypermarche Cora -
octombrie 2018 

 

Palencsar Teodora  

 

 

Elevii  

Participarea 

elevilor la 

stagiie de 

 

Septembrie-

noiembrie 

2018 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

 

 

 

pregatire 

practică 

 

 

Ziua Verde a Eco-Școlilor din Romania proiect de voluntariat  

Parteneriat cu SPAU Baia Mare 

 

Despre bani şi valoarea lor  
Cum să pregătim interviul de angajare  
 

Palencsar Teodora 

 

Popan Maria  

Toti elevii scolii 

Cadre didactice 

Elevii  

Activitate de 

plantare în 

curtea școlii 

 

Raport de 

activitate  

 

An scolar 

2018-2019 

aprilie 2019 

mai 2019 

 
Participare la Targul de voluntariat în Vivo Mall organizat de 
YMCA Romania 

Palencsar Teodora  

 

Elevi Raport de 

activitate 

 

Decembrie 

2018 

 

Participare „Ziua Centrelor Europe Direct, Baia Mare”  
Organizat de Fundaţia CDIMM Maramureş. 
 

Ziua Naţională a produselor româneşti -10 octombrie 2018 
 
O oră de dirigenţie altfel –vizită la Biblioteca Judeţeană cu clasa 
a 9 a B care şi au făcut legitimaţii pentru a împrumuta cărţi – 8 
octombrie 2018 
 

Palencsar Teodora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi  

Cadre didactice 

 

 

 

 

Rapoarte de 

activitati, 

proiect de 

activitate 

poze 

 

octombrie  

2018 

 

 

 

 

Concurs interjudeţean de biologie ,chimie şi protecţia mediului  
Centrul Universitar de Nord  
 
Concurs Naţional Umbrela Verde 
Partciparea la SOS Producţia de alimente –Concurs Național 

 

 

Palencsar Teodora  

Elevi 

 

Planuri activitati 

extrascolare 

Planul de 

imbunățire a 

calității 

educației 

 

Materialele 

realizate de 

elevi 

Diplome 

Adeverinte 

 

 

 

An şcolar 

2018-2019 

 

 

 

An şcolar 

2018-2019 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

-Educația pentru sănătate, , Activități la orele de dirigenție,  

Activități de consiliere la cabinetul psihologului școlar  

Bota Ramona 

 

 

Elevi 

Comunitate 

Planuri activitati 

extrascolare 

Expoziţie de 

produse ale 

elevilor –

postere, pliante, 

broşuri 

 

An şcolar 

2018-2019 

Organizarea de  excursii  tematice, și de activităţi de petrecere a 

timpului liber al elevilor  

Respectarea legislaţiei privind organizarea excursiilor 

 

Membrii catedrei  

 

 

 

 

Cadre didactice 

Diriginți 

Elevi 

Studiu de 

impact 

 

An şcolar 

2018-2019 

 

II. 3: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi / cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri 

vulnerabile 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  ponderea elevilor cu CES şi a elevilor cu apartenenţă la grupuri vulnerabile beneficiari ai programelor educative specifice si de educație 

complementară 

Derularea  programelor educaţionale adresate copiilor cu dizabilităti si 

grupuri vulnerabile  

- Stabilirea echipei/echipelor multidisciplinare implicate în activitatea 

cu copii cu CES și curriculum adaptat. 

- Elaborarea curriculumul adaptat si a materialelor individuale de 

învăţare pentru elevii cu cerinţe educative speciale 

- Întocmirea planului individual care va identifica oferta educaţională 

specială 

- Includerea elevilor in programe nationale/ judetene 

Derularea proiectului ,,SUNTEM CU TOŢII EGALI” 

Activitati propuse 

-Expoziţie de afişe desene, postere cu tematica “Colegul/ prietenul 

meu cu dizabilităţi are aceleaşi drepturi ca şi mine” 

-Activităţi cultural-artistice şi sportive  în care vor fi  incluşi elevi cu 

dizabilităţi 

• Ziua Mondială a Sindromului Down -20-22 martie 2019 

• Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului (2 aprilie 

2019) 

 

Director  Șpan Adela 

 

Membrii catedrei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psiholog școlar şi prof. Bota Ramona 

 

Elevii cu CES  

 

 

 

 

 

Comunitatea 

 

 

Echipa 

multidisciplinar

ă 

Planificări 

Planuri 

individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie 

noiembrie 

 2018 

 

 

 

 

 

 

 

An scolar 

2018-2019 

II.4. Asigurarea accesului în domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale şi confesiuni religioase 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ponderea elevilor cuprinşi în programele de formare specifice  
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

Identificarea elevilor care aparţin altor confesiuni 

 

 

 Director Șpan Adela Elevii aparţinând 

altor confesiuni și 

minorități 

Realizarea 

grupelor 

conform legii 

Graficul 

activităților 

An scoalr 

2018-2019 

 

PRIORITATEA 1: Consolidarea pregătirii școlare și sporirea creativității la elevi și profesori 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev si profesor  în parte 

OBIECTIVUL III: Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile  si a asigurării 

coeziunii economice si sociale 

III.1. Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare personală a elevilor  

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Cel putin un proiect didactic / educational transdiciplinar / catedra; Ponderea elevilor participanti in proiecte 

*Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor la clasele de început şi 

conceperea scenariilor didactice în conformitate cu acestea. 

Utilizarea strategiilor didactice în cadrul orelor, în funcţie de stilurile 

de învăţare ale elevilor. 

 Asistenţe şi interasistente la lecţii  

 

Membrii catedrei 

 

 

Șef catedră; Membrii catedrei 

Elevii  

părinţii 

Cadre didacitce 

Chestionare 

Fişe de 

identificare 

Schițe de lecții 

An şcolar 

2018-2019 

An scolar 

2018-2019 

Implicarea părinţilor în activităţile de natură şcolară destinate elevilor 

şi responsabilizarea familiei pentru participarea şcolară a elevilor.  

 

 

Elevii  

părinţii 

Procese verbale 

Rapoarte  

An şcolar 

2018-2019 

Recepţionarea critică a informaţiilor din mass-media referitoare la 

comunitatea locală, naţională şi la problemele lumii contemporane prin 

realizarea unor materiale si prezentarea lor in cadrul orelor sau la 

sesiuni de comunicări 

 

 

Membrii catedrei  

Elevii  

părinţii 

comunitate 

Rapoarte de 

activitate 

Referate , 

portofolii, 

Studii de caz 

An şcolar 

2018-2019 

Participare indirectă la Târgului FE “Kretzulescu – Tradiție și 
contemporaneitate” Bucureşti -7 decembrie 2018  

Teodora Palencsar  Elevi 

 

 

Premii  

An şcolar 

2018-2019 

Implicarea elevilor si cadrelor Competiţia Business Plan etapa 

judeţeană pentru firmele de exerciţiu ,inclusă în Calendarul 

Concursurilor Naţionale Şcolare în anul şcolar 2018-2019 –februarie 

Director Șpan Adela 

Teodora Palencsar   

Elevi 

Cadre didactice 

Diplome  

Rapoarte 

Fotografii 

 

An școlar 

2018-2019 

III.2. Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: ponderea elevilor care beneficiază de serviciile de consiliere  

Oferirea de consiliere-examinare-orientare suport tuturor elevilor, 

părinţilor şi cadrelor didactice din unitătea  de învăţământ. 

Psilolog scolar  

Diriginti  

Cadre didactice 

Cadre didactice 

Elevi 

Parinti 

Plan managerial  

Cabinet de 

asistenta 

psihopegagogica 

An scolar 

2018-2019 

PRIORITATEA 2: Crearea unui climat de siguranță fizică și afectivă pentru elevi și profesori 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev si profesor  în parte 

OBIECTIVUL V: Prevenirea şi reducerea absenteismului , a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 

V.1. Aplicarea prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului  şi abandonului şcolar, a violenței în școală 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii în raport cu tendinţele la nivel judeţean şi naţional  

Dezbateri cu tema Rolul formării profesionale în realizarea carierei de 

economist  

 

Membrii catedrei 

 

Elevi  

 

Chestionare 

aplicate 

Feedback 

Dezbateri 

an şcolar 

2018-2019 

V. 2. Prevenirea fenomenului de violenţă şcolară 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: lipsa abaterilor disciplinare grave şi a incidentelor în incinta şcolii  

Organizarea de dezbateri la nivelul școlii  cu privire la efectele 

violenţei asupra colectivelor de elevi și a personalului școlii (întâlniri 

ale elevilor cu Inspectoratul de Politie și Jandarmi) 

- derularea proiectului stop Bullying 

Membrii catedrei Personalul școlii 

Elevi 

Proiectele / Plan 

de acțiuni / 

Parteneriate 

Procesele 

verbale ale 

întâlnirilor 

An şcolar 

2018-2019 

Implementarea planului de măsuri privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ în anul şcolar 

 2018-2019 

 Derularea proiectului „Violenta nu te face mai puternic,, 

 Personalul școlii 

Elevi 

 

Plan de măsuri 

și documentele 

aferente 

An şcolar 

2018-2019 

PRIORITATEA 1: Consolidarea pregătirii școlare și sporirea creativității la elevi și profesori 

OBIECTIVUL VI: Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale 

VI.1. Aplicarea în  activitatea didactică a tuturor formelor de evaluare şi responsabilizarea personalului didactic pentru activitatea de evaluare 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: transparenţa procedurilor de evaluare şcolară şi conformitatea acestora cu standardele naţionale  

 

*Elaborarea  testelor de evaluare inițială în corelaţie cu modelele  

furnizate  de CNEE adaptate particularităţilor colectivelor de elevi 

*Respectarea procedurilor de aplicare şi interpretare a  testelor finale , 

elaborate pe nivel de studiu, disciplină şi unitate de învăţământ, 

adaptate beneficiarilor direcţi.  

Folosirea altor mijloace de evaluare specifice : Fișe de 

lucru,Referate,Proiecte,Portofolii 

 

 

 

Membrii catedrei  

Cadre didactice 

Elevi, Părinţi 

Elevi  

Părinţi 

 

 

Fișe de 

observație a 

lecției 

Rapoarte de 

analiză 

Valorizarea 

observațiilor la 

lecții 

Procedura 

pentru realizarea 

evaluării 

elevilor 

Baza de date cu 

rezultatele 

elevilor 

Portofolii ale 

profesorilor, 

ale elevilor 

An şcolar 

2018-2019 
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ACŢIUNI 
RESPONSABILITĂŢI / 

RESPONSABILITĂŢI DELEGATE 
BENEFICIARI EVALUARE TERMEN 

VI. 2.  Organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale  2019 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: Creşterea ratei de promovabilităte la evaluarile naţionale în raport cu situaţia anului şcolar anterior  

-Elaborarea tematicii pentru examenele de certificare a calificării 

absolvenților învățămantului liceal –filiera tehnologică,calificarea 

Tehnician în activități economice ,nivel 4 de calificare  

-Repartizarea temelor propuse pe elevi 

-Coordonarea de către profesori a proiectelor scrise ale elevilor, --

Realizarea de către elevi a proiectelor în vederea pregătirii pentru 

examenele de certificare a calificării profesionale,  

-Participarea profesorilor în comosiile de examinare în Centrul de 

examen 

 

Palencsar Teodora 

Mura Anca  

 

Cadre didactice, 

Elevi  

 

Orarul 

consultațiilor 

Fișe de evaluare 

examen 

An școlar 

2018-2019 

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev si profesor  în parte 

PRIORITATEA 5: Să răspundem schimbărilor educaționale 

OBIECTIVUL VIII: Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural 

VIII. 1: Susţinerea participării la cursurile de formare continuă a personalului didactic prin programe MECTS, POSDRU, alte surse de finanţare 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Numarul cadrelor didactice participante la cursuri de formare profesională în funcţie de nevoi 

Înscrierea si participarea la cursuri de formare si perfectionare 

organizate de CCD MM si alti formatori 

Sustinerea lucrarii pentru acordarea gradului didactic I   

Membrii catedrei 

 

Bota Ramona 

Comisiile de lucru 

Elevi 

  

octombrie 

2018–  

iunie 2019 

VIII. 2:  Monitorizarea impactului parteneriatelor şcolare asupra calităţii actului educaţional 

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:  Selectarea şi dezvoltarea proiectelor de parteneriat educaţional care duc la dezvoltarea şcolii şi comunităţii locale  

Dezvoltarea unor parteneriate educationale cu principalii factori 

educativi locali , cu institutii de acelasi profil din tara, fundaţii şi 

ONG-uri (ex: Hypermarket Cora , Profi Rom Food, SPAU BM, 
YMCA Romania, BCR , alte instituţii de invăţământ,  etc.)  

Palencsar Teodora Elevii  

Personalul școlii 

Calendarul 

activ. 

Extracurriculare 

și extrașcolare 

Parteneriate 

încheiate 

An școlar 

2018-2019 

 

 

 

Avizat Director, 

prof. Șpan Adela Gabriela  

Responsabil catedră Discipline economice, 

prof. Palencsar Teodora  


