COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ „OCTAV BĂNCILĂ” IAŞI
PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018
I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
OBIECTIVUL

MĂSURI / ACŢIUNI

1. Dezvoltarea
capacităţii unității de
învăţământ privind
asigurarea şi
evaluarea calităţii
serviciilor
educaţionale oferite
prin Comisia de
Evaluare şi Asigurare
a Calităţii

Dezvoltarea culturii
calităţii la nivelul
unităţii de învăţământ

2. Creşterea calităţii
educaţiei în
comunitate

TERMENE

SURSA DE
FINANŢARE

RESPONSABILI

PARTENERI

Permanent

Directori
Comisia CEAC

Formarea
responsabilului
C.E.A.C. din unitatea
de învăţământ

Conform
graficului
I.S.J., C.C.D.

Directori

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

Permanent

Directori
Comisia C.E.A.C.

I.S.J.,
A.R.A.C.I.P.,
C.C.D.,
Consiilul local
I.S.J.,
Fonduri
A.R.A.C.I.P.,
M.E.N.
C.C.D., alţi
pentru formare
furnizori de
formare
I.S.J.,
A.R.A.C.I.P.,
Consiliul local

Asigurarea aplicării
curriculumului
naţional, în
conformitate cu
planurile cadru şi cu
programele şcolare în
vigoare la cultură
generală și specialități

Permanent

Directori
Consiliul Artistic

M.E.N.
I.S.J. Iaşi

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Funcţionarea C.E.A.C. în
conformitate cu prevederile
legislative în vigoare;
Existenţa R.A.E.I.
Încărcarea pe platforma
online cu datele necesare

Existenţa planului de măsuri
privind îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
educaţionale, elaborat în
concordanţă cu necesităţile
identificate prin rapoarte de
evaluare internă/externă
Parcurgerea integrală a
materiei la toate disciplinele
de studiu la cultură generală
și toate specialitățile

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
OBIECTIVUL

3. Monitorizarea
procesului de predareînvăţare din
perspectiva formării
competenţelor-cheie şi
a centrării activităţilor
pe elevi şi nevoile lor
educaţionale

MĂSURI / ACŢIUNI
Eficientizarea
procesului instructiveducativ, urmare a
evaluărilor realizate
prin inspecţii
curente/speciale/de
specialitate, asistențe
la ore și interasistențe
Asistențe la ore și
interasistențe la
cultură generală și
specialitate care să
urmărească modul în
care cadrele didactice
de specialitate îşi
concep demersurile
didactice centrate pe
implicarea activă a
elevilor
Master class și cursuri
de formare pe tema
evaluării din
perspectiva
competenţelor - cheie

TERMENE

SURSA DE
FINANŢARE
Fonduri
M.E.N. pentru
formare

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Creşterea procentului de
promovabilitate la
examenele naţionale, a
procentului de
promovabilitate semestrial și
anual

RESPONSABILI

PARTENERI

Permanent

Inspectori de
specialitate
metodiști,
directori,
responsabili de
comisie metodică

I.S.J.,
Universitatea
”Al. I. Cuza”,
Universitatea
de Arte
”George
Enescu”

Conform
graficului de
asistențe și
interasistențe

Directori,
responsabili
comisii metodice

I.S.J.

Creşterea gradului de
implicare a elevilor în
activităţile de învăţare
Identificarea unor
deprinderi, competențe
autonome, creative, prin
teste, studiu și repertoriu
individual

Semestrul I
Semestrul II

Inspectori de
specialitate,
directori,
consiliul artistic

I.S.J.
C.C.D. Iaşi,
alţi furnizori
de formare
artistică

Numărul cursurilor şi al
cadrelor didactice formate
Recitaluri, concerte,
spectacole
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OBIECTIVUL

MĂSURI / ACŢIUNI

4. Aplicarea sistemului
de evaluare naţională
periodică a elevilor în
scopul îmbunătăţirii
rezultatelor şcolare

Asigurarea
permanentă a unei
comunicări eficiente
între profesori, elevi şi
părinţi, urmărindu-se
motivarea elevilor
pentru propria
dezvoltare şi progres
şcolar

5. Gestionarea în
condiţii optime a
examenelor naţionale

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Existenţa contractelor de
parteneriat şcoală – familie
Numărul de parteneriate de
colaborare
Numărul ședințelor cu
părinții
Frecvența activităților
realizate de consilierii
școlari

Surse proprii

Prezenţă și rezultate
obţinute de către elevi

RESPONSABILI

PARTENERI

Permanent

Directori
cadrele didactice

Părinţi,
D.G.A.S.P.C.,
cabinet de
consiliere

Organizarea unor
Semestrial
simulări ale
evaluărilor periodice
de la clasele a VIII-a și
a XII-a

Directori,
cadrele didactice
de la disciplinele
la care se susțin
examenele
naționale
Directori
Responsabili
comisii metodice

I.S.J.

I.S.J.

Prezenţă și rezultate
obţinute de către elevi

Directori
Secretariat

Părinți

Informare, diversitate,
calitate, periodicitate

Organizarea şi
desfăşurarea
verificărilor și
exameneler
semestriasle la toate
specialitățile
Cunoaşterea şi
aplicarea prevederilor
metodologiilor şi
calendarelor de
desfăşurare a
examenelor naţionale

TERMENE

Conform
graficului

Conform
graficului
M. E.N.
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OBIECTIVUL

6. Îmbunătăţirea
calităţii
managementului
şcolar

MĂSURI / ACŢIUNI

TERMENE

Organizarea
simulărilor pentru
examenele naţionale

Semestrial

Desfășurarea
examenelor naționale
conform
metodologiilor
M.E.C.Ş., în cele mai
bune condiții
Crearea şi menţinerea
unui ethos şcolar
optim pentru
asigurarea unui
învăţământ de calitate.
director-profesori,
director-părinți
Prezentarea
exemplelor de bună
practică în cadrul
activităţilor metodice

Conform
grafic M.E.N.

Formarea continuă a
directorilor şi cadrelor
didactice prin
participarea la
programe și proiecte

Permanent

Conform
graficului de
activităţi –
cercuri
metodice
graficelor de
derulare a
proiecte
europene

RESPONSABILI

PARTENERI

Directori, cadrele Părinți
didactice de la
disciplinele la care
se susțin examenel
naționale
Directori
I.S.J.
Secretariat
I.P.J.,
Jandarmeria,
E-ON,
Serviciul de
Ambulanță
Directori
I.S.J.,
Secretar șef,
Consiliul
contabil șef,
Local,
administrator de
Sindicatul
patrimoniu

Inspectori de
specialitate,
directori,
responsabili de
comisii metodice
Directori
Coordonatori de
proiecte europene

I.S.J.
C.C.D.,
universităţi,
Centre
Culturale
A.N.P.C.D.E.F.P.

Inspector
proiecte
educaţionale

SURSA DE
FINANŢARE
Proprii

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Prezenţă, rezultate obţinute
de către elevi și progresul
acestora

M.E.N.

Creşterea procentului de
promovabilitate

Diminuarea/ eliminarea
stărilor tensionate din
unitatea de învăţământ

Modernizarea și
eficientizarea procesului
instructiv-educatriv

Comisia
Participarea cadrelor
Europeană
didactice și elevilor la
Resurse proprii mobilităţi, schimburi de
experienţă sau conferinţe/
dezbateri/ ateliere de
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OBIECTIVUL

MĂSURI / ACŢIUNI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

Directori
Consilier școlar

ale Uniunii
Europene,
ONG -uri
I.S.J.
D.G.A.S.P.C.

europene
7. Asigurarea calităţii
serviciilor de asistenţă
psihopedagogică

Asigurarea serviciilor
de consiliere, de
orientare şcolară şi
profesională pentru
copii, elevi, părinţi,
cadre didactice din
toate unităţile de
învăţământ.

Permanent

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
analiză, prezentarea
comparativă a reţelelor
educaţionale europene
Numărul de proiecte/ cazuri
de consiliere realizate
Progresul școlar

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale
OBIECTIVUL

MĂSURI / ACŢIUNI

TERMENE

Monitorizarea
Permanent
respectării și aplicării,
Ordinului 1540,
1529/2007, Notificarea
28463/03.03.2000,
OMEN
3533/31.03.1999
Asigurarea condiţiilor
2. Implementarea
măsurilor legislative şi pentru funcţionarea
organizatorice pentru optimă a clasei
pregătitoare
aprobarea și
(curriculum, cadre
integrarea clasei
didactice, spaţii
pregătitoare în
adecvate şi dotare
învăţământul primar
corespunzătoare)
Permanent
3. Sprijinirea copiilor Monitorizarea
frecvenţei elevilor în
și tinerilor cu risc
vederea diminuării
major de abandon
absenteismului şi
şcolar în vederea
abandonului şcolar
diminuării acestor
situaţii

Dezvoltarea
activităților de
consiliere și orientare
școlară, specifice

Permanent

RESPONSABILI

PARTENERI

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Respectarea dreptului la
educație a copiilor și tinerilor

Directori
Consilier școlar

I.S.J.
O.N.G.-uri,
D.G.A.S.P.C.

Directori

I.S.J.
Consiliul
Local

Funcţionarea în condiţii
optime a clasei pregătitoare

Directori
Prof. înv. primar
Diriginți
Consilier școlar

I.S.J.
C.J.R.A.E.,
O.N.G.-uri de
profil
Familii

Prof. înv. primar
Diriginți
Consilier școlar

I.S.J.
C.J.R.A.E.,
O.N.G.-uri de
profil

Baza de date privind
frecvenţa elevilor pe cicluri
de învăţământ
Planuri de măsuri ;
Implicarea şi consilierea
părinţilor
Diminuarea numărului de
absenţe şi a cazurilor de
abandon
Număr de elevi care
beneficiază de tutoriat

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale
OBIECTIVUL

MĂSURI / ACŢIUNI

TERMENE

pentru copiii
aparținând grupurilor
dezavantajate în acord
cu prevederile Legii
Educației Naționale
nr.1/2011
Continuarea
Permanent
programelor şi
activităţilor de
educaţie parentală şi de
încurajare a participării
părinţilor la procesul
educaţional din şcoală
şi din afara ei
Parteneriate strategice Permanent
în cadrul programului
Erasmus+ si FSE

RESPONSABILI

PARTENERI

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Familii

Diriginți
Consilier școlar

I.S.J.
C.J.R.A.E.
O.N.G.-uri de
profil

Inspector pentru
programe europene,
inspector educaţie
permanentă,
profesori
responsabili cu
activitatea de
cooperare
europeană

Instituţii
similare din
Europa

Numărul de programe
derulate: conţinut,
chestionare de impact

Comisia
Europeană:

Diseminarea practicilor
inovative din sistemele
europene (seminarii/
dezbateri)

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la servicii educaţionale
OBIECTIVUL
4. Promovarea şi
eficientizarea
serviciilor
educaţionale pentru
copiii cu cerinţe
educaţionale speciale

MĂSURI / ACŢIUNI

TERMENE

Iniţierea de
parteneriate strategice
Erasmus+

Conform
calendarului

RESPONSABILI
Inspector pentru
proiecte europene,
profesori
responsabili cu
activitatea de
cooperare
europeană

PARTENERI
Instituţii
similare din
Europa

SURSA DE
INDICATORI DE
FINANŢARE
PERFORMANŢĂ
Comisia
Preluarea şi promovarea
Europeană,
modelelor de învăţare
F.S.E.
europene în activităţile de
predare-învăţare pentru copii
cu cerinţe educaţionale
speciale

III.Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie
OBIECTIVUL

MĂSURI /
ACŢIUNI
Organizarea eficientă
şi coordonarea
olimpiadelor şi
concursurilor de
specialitate şi
interdisciplinare
Stimularea participării
elevilor la
concursurile şi
olimpiadele şcolare,
prin popularizarea în
mass media şi pe siteul I.S.J. a rezultatelor
obţinute, organizarea
de festivităţi de
premiere
Organizarea şi
desfăşurarea
Concursurile inițiate de
școala noastră.

SURSA DE
INDICATORI DE
FINANŢARE
PERFORMANŢĂ
Sponsori,
Desfăşurarea activităţilor în
asociații
condiţii optime și obținerea
profesionale
unor rezultate deosebite

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

Conform
calendarului
M.E.N. și al
unității
școlare

Inspectori de
specialitate,
directori

I.S.J.
instituții
culturale,
universități

Permanent

Inspectori de
specialitate,
directori

M.E.N.
I.S.J.

Sponsori,
fonduri de la
autorităţile
locale.

Creşterea numărului de elevi
participanţi la olimpiadele şi
concursurile şcolare
Creşterea numărului de
premii şi menţiuni

Semestrul II

Responsabili
comisii metodice
Consiliu artistic.

I.S.J.
Universități

Sponsori,
asociaţii etc.

Creşterea numărului de elevi
participanţi la concurs
Creşterea numărului de
premii şi menţiuni

IV. Consolidarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei unităţilor de învăţământ
OBIECTIVUL

MĂSURI / ACŢIUNI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

1.Eficientizarea
specializărilor
vovaționale-arte, care
să corespundă
nevoilor reale ale
societăţii

Deschiderea paletei de
instrumente muzicale
din aceeași partidă și
specializărilor de la
secția de arte plastice,
conform nevoilor
comunităţii locale şi a
necesităţii
modernizării
sistemului de
învăţământ
Planificarea,
organizarea şi
desfăşurarea
activităţilor culturalartistice din
perspectiva
eficientizării
dialogului şi
colaborării cu
reprezentanţii
comunităţii locale

Permanent

Directori
Responsabili
comisii metodice
Consiliu artistic

I.S.J.

Permanent

Consiliu artistic

I.S.J.
Comunitatea
locală

2. Conştientizarea
reprezentanţilor
autorităţilor locale şi
ai altor instituţii din
comunitatea locală
asupra rolurilor
sporite în relaţie cu
dezvoltarea şcolilor şi
a educaţiei

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Comunicarea cu instituţiile
partenere
Coerenţa reorganizării reţelei

Crearea cadrului pentru o
comunicare optimă şcoală –
comunitate locală
Organizarea unor dezbateri/
ateliere de formare, iniţiere,
activități cultural-artistice

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
OBIECTIVUL

1. Evaluarea şi
consilierea cadrelor
didactice prin
inspecţiile curente şi
speciale

MĂSURI / ACŢIUNI

Consilierea cadrelor didactice
pentru înscrierea la gradele
didactice

TERMENE

Permanent

Realizarea de asistențe la ore
Permanent
pentru monitorizarea/evaluarea
utilizării unor strategii didactice
bazate pe metode moderne şi
alternarea formelor de
activitate, a gradului de
adecvare al strategiei didactice
la particularităţile claselor de
elevi
şi realizarea unor conexiuni
inter- şi transdisciplinare
Comunicarea directă cu cadrele Permanent
didactice interesate de propria
dezvoltare profesională

2.Sprijinirea cadrelor
didactice debutante/
necalificate în procesul

Informarea profesorilor
debutanţi pentru a participa la
diferite

Permanent

RESPONSABILI

Director
Secretar șef
Responsabil cu
perfecționarea
continuă a cadrelor
didactice
Directori
Responsabili
comisii metodice

PARTENERI

I.S.J.
C.C.D.
Universități

I.S.J.
Universități

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Număr de cadre
didactice înscrise
la gradele
didactice

Numărul de
inspecţii ce
vizează evaluarea
activităţii didactice
din perspectiva
eficienţei învăţării
prin calificative şi
note

Directori
I.S.J.
Secretar șef
C.C.D
Responsabil cu
perfecționarea
continuă a cadrelor
didactice

Numărul de
vizitatori pe site-ul
instituţiei

Directori
Secretar șef
Responsabil cu

Numărul de cadre
didactice
debutante formate

I.S.J.

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
OBIECTIVUL

formării continue

4.Consolidarea
parteneriatului între
învăţământul superior
şi cel preuniversitar în
formarea iniţială şi
continuă pentru
cariera didactică

MĂSURI / ACŢIUNI

TERMENE

cursuri de formare

Consilierea cadrelor didactice
debutante în scopul susţinerii
unei activităţi didactice de
calitate

Permanent

Integrarea mentoratului în
activitatea curentă a cadrelor
didactice

Permanent

Continuarea parteneriatului cu
instituţiile de învăţământ
superior din Iaşi pe activităţi
specifice

Permanent

RESPONSABILI

PARTENERI

perfecționarea
continuă a cadrelor
didactice
Directori
Mentori
Responsabil cu
perfecționarea
continuă a cadrelor
didactice
Directori
Mentori
Responsabili
comisii metodice

C.C.D. Iaşi,

Inspectori şcolari
generali, inspector
scolar pentru
formare continuă,
inspector educaţie
permanentă,
inspectori
specialitate

Universităţi
locale

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Rezultatele
obţinute la clasă

I.S.J.
C.C.D.

Rezultatele
obţinute la clasă

I.S.J.
C.C.D.
Universități

Numărul
profesorilor
mentori implicaţi
în activităţi de
mentorat de
stagiatură
Numărul
profesorilor
debutanţi
îndrumaţi
Numărul de
activităţi
desfăşurate în
parteneriat

VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi
OBIECTIVUL

MĂSURI/ACŢIUNI

1. Armonizarea
intereselor legate de
dezvoltarea personală
a copiilor și a tinerilor
cu cele ale comunităţii
locale ,regionale
naționale şi cu
solicitările societăţii
actuale

Derularea unor acţiuni în vederea
conştientizării cauzelor şi a
identificării mijloacelor de prevenire
a fenomenelor de violenţă şi a
consumului de substanţe cu efect
psihoactiv
Implicarea unității școlare în
promovarea atitudinilor de
comportament civilizat, non-violent
în rândul tinerilor, într-un mod
creativ prin artă

TERMENE

SURSA DE
FINANŢARE

PARTENERI

Permanent

Directori
Diriginți
Consilier școlar
Consiliul elevilor

Poliţia, consiliul
local, consiliul
elevilor
Jandarmeria,
Agenția
Antidrog,
D.S.P.

Reducerea actelor
de violenţă şi a
notelor scăzute la
purtare sub 7

Permanent

Directori
Diriginți
Consilier școlar
Consiliul elevilor

I.S.J.

Creşterea
gradului de
siguranţă a
elevilor şi
profesorilor în
şcoală

C.J.R.A.E,
Poliția
D.S.P.

2. Crearea de
oportunităţi pentru
educaţia complexă,
permanentă, în
spiritul și dezvoltarea
civismului,
voluntariatului,
multiculturalismului

Sprijinirea integrării rapide a elevilor
din mediul rural, din familii
defavorizate, cu părinți plecați în
străinătate și din Republica Moldova

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

RESPONSABILI

Permanent

Directori
Contabil șef
Comisia pentru
acordarea
burselor
Consilier Școlar

I.S.J
Consiliul local
O.N.G.-uri

M.E.N.
Consiliul
local
Surse proprii

Număr elevi
integrați cu burse
”Octav Băncilă”
creșterea
rezultatelor
școlare și
extrașcolare,
implicarea în
activitățile

comunității
Creștere
numărului de
participanţi
concursurilor
Obţinerea unui
număr mai mare
de premii la
fazele naţionale

Participarea elevilor la taberele
tematice și a elevilor olimpici

Vacanța de
vară

Consiliul artistic
Diriginți

I.S.J.,
C.C.D.

Organizarea unor spectacole
/concerte, activități educative
specifice pentru marcarea momente
semnificative din viaţa comunităţii

Permanent

Directori
Consiliu artistic

I.S.J.,
Primăria Iași
C.C.D.,
Consiliu local,
Palatul Copiilor,
Universității,
Instituții de
cultură.

Promovarea
elevilor şi a
profesorilor în
comunitate

Promovarea activităţilor din proiecte
Etwinning

Permanent

Profesori
responsabili cu
activitatea de
cooperare
europeană

I.S.J.

Realizarea
parteneriatelor
online între şcoli
ce pot fi
amplificate în
parteneriate cu
finanţare

M.E.N.

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor
OBIECTIVUL

1.Crearea de
oportunităţi pentru
dezvoltarea rolului
educativ al părinţilor
2. Formarea şi
dezvoltarea atitudinii
de responsabilizare a
beneficiarilor direcți și
indirecți ai educației
3. Identificarea şi
implementarea celor
mai eficiente strategii
de formare a adulţilor

MĂSURI/ACŢIUNI

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

Organizarea unor
cursuri de formare
pentru părinţi

Semestrial

Consilier școlar

I.S.J.
C.C.D.
C.J.R.A.E.

Organizarea unor
întâlniri cu părinții
elevilor

Semestrial

Director
Consilier școlar
Diriginți

Asociaţia de
părinţi

Prezentarea
exemplelor de bună
practică înregistrate la
nivelul unităţilor de
învăţământ, în cadrul
activităţilor
asociaţiilor de părinţi

Semestrial

Președinte
asociație de
părinți

Comitetele de
părinți din
școală

SURSA DE
FINANŢARE

I.S.J., C.C.D.,
O.N.G.-uri
partenere

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ

Număr de părinţi
participanţi;
Administrarea unor
chestionare de feed-back
Număr de întâlniri
organizate;
Număr de participanţi;
Calitatea dezbaterilor;

Chestionare

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european
OBIECTIVUL
1. Compatibilizarea
învățământului
vocațional-artistic
românesc cu
învățământul
european

2. Crearea de
oportunităţi pentru
dezvoltarea şi
implementarea
proiectelor
educaţionale la
nivelul unităţilor
şcolare

MĂSURI /
ACŢIUNI
Derularea proiectelor
europene

TERMENE

RESPONSABILI

SURSA DE
FINANŢARE
A.N.P.C.D.E.F.P., Comisia
instituţii din
europeană-L.L.P.
Europa
Autofinanţare
(prin cotizaţii/
sponsorizări)

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
Număr crescut de
profesori formaţi în spaţiul
U.E.
Numărul profesorilor
membrii ai asociaţiilor
profesionale;
Numărul activităţilor
organizate de asociaţii,
individual sau în
colaborare cu alte
instituţii/asociaţii/ O.N.G.
Monitorizarea vizitelor pe
site

PARTENERI

Conform
calendarului
european
Semestrul II

Coordonatori
proiecte europene

Monitorizarea sitePermanent
ului școlii în vederea
ameliorării
comunicării cu
publicul
Întâlnire cu formatori Semestrul II
de proiecte europene

Directori
Inginer de sistem

Directori
Coordonatori
proiecte europene

I.S.J., Inspector
de proiecte
europene
A.N.P.C.D.E.F.P.,
instituţii din
Europa

Creşterea numărului de
profesori implicate în
parteneriate externe;

Identificarea unor

Inspector proiecte

I.S.J., Inspector

Număr parteneri

Înfiinţarea
asociaţiilor
profesionale, pe
specialități

Conform

Directori
Consiliu artistic

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european
MĂSURI /
ACŢIUNI
parteneri pentru
3.Iniţierea,
dezvoltarea şi
iniţierea unor
susţinerea
proiecte în
proiectelor europene, colaborare, în scopul
în contextul
modificărilor operate dezvoltării
competenţelor-cheie
prin Programul
Diseminarea
Erasmus+
informaţiilor
OBIECTIVUL

Iniţierea unor
proiecte educaţionale
pentru elevii aflaţi în
situaţii de risc

TERMENE

RESPONSABILI

PARTENERI

calendarului

educative
europene,
Directori

de proiecte
europene
A.N.P.C.D.E.F.P.,
instituţii din
Europa

Semestrul II

Inspector proiecte
educative
europene,
Directori

I.S.J., Inspector
de proiecte
europene
A.N.P.C.D.E.F.P.,
instituţii din
Europa

Martie 2016

Inspector şcolar
general,
Inspector proiecte
educative
europene,
inspectori pentru
minorităţi,
inspector pentru
învăţământ
special şi special
integrat

SURSA DE
FINANŢARE

INDICATORI DE
PERFORMANŢĂ
identificaţi

1- 2 workshop-uri

A.N.P.C.D.E.F.P, Min. 1 proiect redactat
fonduri proprii,
ONG-uri

