PLANUL MANAGERIAL
2017-2018
SEMESTRUL AL II-LEA
În semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 vor fi urmărite priorităţile stabilite la nivelul MENCS şi
ISJ SIBIU:
▪ asigurarea calităţii educaţiei ;
▪ optimizarea finanţării şcolii ;
▪ dezvoltarea formării profesionale a personalului ;
▪ asigurarea egalităţii de şanse si creşterea participării la educaţie ;
▪ informatizarea şcolii ;
În acest context, în semestrul al II-lea LICEUL TEORETIC “ AXENTE SEVER MEDIAŞ ” îşi proiectează
activitatea pe următoarele direcţii strategice :
1. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie ;
2. Asigurarea calităţii educaţiei ;
3. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea unor proiecte ;
OBIECTIVE MAJORE
▪ Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional.
▪ Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional.
▪ Realizarea cadrului general adecvat de desfăşurare a activităţii instructiv educative prin şi pentru
comunitate.
Dezbătut şi aprobat în Consiliul
Profesoral din…………….2018

Direcţii de acţiune

1. ŞCOLARIZAREA,
FRECVENŢA SI STAREA
DISCLIPLINARĂ A
ELEVILOR

Măsuri concrete de realizare

Termeni calendaristici

Reactualizarea bazei de date privind personalul didactic şi
elevii din şcoală.

Semestrul al II-lea

Monitorizarea frecvenţei elevilor şi a cazurilor de abandon
şcolar ( dacă este cazul )

Permanent

Revizuirea cadrului ambiental oferit în şcoala, laboratoare,
sală de sport

2. GOSPODARIREA,
GESTIONAREA SI
ADMINISTRAREA
RESPONSABILĂ A
PATRIMONIULUI
ŞCOLII

3. REALIZAREA
PERFECŢONĂRII
CADRELOR DIDACTICE

Permanent

Dotarea cu material didactic de specialitate a cabinetelor şi
laboratoarelor din şcoală, îmbogăţirea fondului de carte a
bibliotecii şi achiziţionarea de materiale sportive

Conform calendarului

Asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor şi aparaturii existente

Permanent

Îmbogăţirea bazei didactico-materiale a şcolii cu materiale
didactice

Conform calendarului
MECS si ISJ-Sibiu

Responsabilităţi
Director prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Secretar Mirela Prişcă
Comisia diriginţilor
Director prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Profesorii
Director prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Consiliul de administraţie
Director prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Cadrele didactice
Director prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Consiliul de administraţie

Igienizarea spatiilor unităţilor în vederea prevenirii îmbolnăvirii
copiilor

Permanent

Director prof. Agîrbiceanu AnaMaria

Aprovizionarea cu materiale de dezinfecţie, dezinsecţie şi
materiale de curăţenie

Permanent

Director prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Ad. Prişcă Dorin

Înlăturarea formalismului în derularea activităţii metodice în
catedre de specialitate / comisii metodice:
- activitate metodică a cadrelor de specialitate
- activitate metodica diriginţi

Permanent
Aprilie 2018
Mai 2018

Cadre didactice

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare
organizate de CCD şi ISJ Sibiu

Semestrul al II-lea

Duma Delia

Mai 2018
Perfecţionare in cadrul şcolii prin consiliul profesoral cu tema:
„Tradiţional şi modern în învăţământul românesc”

Comisia metodica a diriginţilor:
Tema: Noi abordări ale activităţii educative în cadrul orelor de
dirigenţie, în contextul aplicării programelor de consiliere şi
orientare (proiecte, aplicaţii tematice care oferă posibilitatea
abordărilor interdisciplinare, transdisciplinare, exersarea
competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată,
de dezvoltare a personalităţii).

Perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la
simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice

Întocmirea programului managerial a tematic şi graficului
şedinţelor Consiliul de Administraţie

Semestrul al II-lea

Permanent

Februarie 2018

4. ORGANIZAREA SI
PROIECTAREA
ACTIVITĂŢII
Diversificarea activităţilor curriculare si extracurriculare
5. DEZVOLTAREA
RELAŢIILOR DE
PARTENERIAT ŞCOALĂ-

Acţiuni de informare a părinţilor privind importanţa participării
la educaţie, stimularea participării părinţilor la activităţile şcolii
şi utilizarea acestora ca resursă în activităţile educative

Permanent
Permanent

Hudea Ioana

Hudea Ioana, Duma Delia
Director Prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Consilier educativ Hudea Ioana
Responsabili
Comisii metodice
Membrii CA
Cadre didactice
Director Prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Diriginţii

COMUNITATEA LOCALĂ

6. OPTIMIZAREA
PROCESULUI INSTRUCTIVEDUCATIV DIN ŞCOALĂ ŞI
ASIGURAREA CALITĂŢII IN
EDUCAŢIE

Programe de educaţie a părinţilor
SIMULARE BACALAUREAT – APRILIE

Aprilie-Mai 2018

Cadrele didactice

Întocmirea planificărilor calendaristice pentru semestrul al IIlea

Februarie 2018

Cadrele didactice

Urmărirea modului în care se respectă planurile de
învăţământ, recomandările curriculare, întocmirea planificărilor
calendaristice

Proiectarea activităţilor opţionale pentru semestrul al II-lea la
solicitarea părinţilor şi elevilor , elaborarea programelor
pentru acestea, avizarea lor de către inspectorul de
specialitate

Programe speciale pentru elevii capabili de performanta si
participarea la Olimpiadele şi concursurile şcolare
Concursurile şcolare Cangurul, Winners

8. NIVELUL DE PREGĂTIRE
A ELEVILOR LA TOATE
DISCIPLINELE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
9. CREŞTEREA CALITĂŢII
PROCESULUI DE PREDAREÎNVAŢARE-EVALUARE,
PRECUM ŞI A SERVICIILOR
EDUCAŢIONALE ÎN

Director Prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Consilier educativ Hudea Ioana

Simpozionul internaţional: „Tradiţional şi modern în
învăţământul românesc”

Olimpiadele şcolare :
- faza pe localitate
- faza judeţeană
- faza naţională
7. ACTIVITATEA DE
PERFORMANŢĂ A
ELEVILOR

Semestrul II 2018

Permanent

Februarie, Martie
2018

Director Prof. Agîrbiceanu AnaMaria

Cadrele didactice

Ianuarie – Februarie Profesorii de specialitate
Martie 2018

Permanent

Cadrele didactice

Aprilie - Mai 2018

Cadrele didactice

Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de bac
2018

Iunie 2018

Aprecierea calităţii educaţiei furnizate de şcoală, evaluarea
şcolii în ansamblu, stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea
activităţii

Februarie
Iunie-Iulie 2018

Profesorii de specialitate

Comisia pentru asigurarea calităţii
Consiliul de administraţie

VEDEREA REALIZĂRII
FINALITAŢILOR
PROIECTATE

Întocmirea raportului de evaluare a calităţii

Asigurarea educaţiei centrate pe elev pentru toţi elevii şcolii şi
formarea competenţelor specifice fiecărei calificări
Realizarea de interasistenţe şi asistenţe la orele de
specialitate
Punerea în practică a iniţiativelor personale din sfera
metodelor active de predare – învăţare - evaluare
Integrarea în lecţii a tehnicilor de instruire asistate de
calculator
Întocmirea fişelor de observare a lecţiilor
Realizarea programelor furnizate de ISJ Sibiu privind acţiuni
de organizare de lecţii deschise cu invitarea unor personalităţi
din domeniul social sau al părinţilor
Întocmirea graficului de asistenţe la orar
Evaluarea periodică a cadrelor didactice

Februarie - Martie
2018
Aprilie - Mai 2018
Permanent

Permanent

Permanent

Pregătirea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor
şcolare (faza locală, faza judeţeană şi faza naţională )

Martie - Aprilie 2018

Organizarea de dezbateri cu elevii, profesorii de specialitate şi
a profesorilor diriginţi, a metodologiilor de organizare şi
desfăşurare a examenelor de obţinere a certificatelor de
competente profesionale, a examenului de bacalaureat 2018

Februarie-Mai 2018

Dezvoltarea proiectului şi programelor de integrare europeană
Participarea la acţiuni de perfecţionare pentru implantarea de
programe de integrare europeana

Permanent

Comisia pentru asigurarea calităţii

Şefii de catedre

Responsabilii catedrelor de
specialitate
Prof. - Agîrbiceanu Ana-Maria
director

Director Prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Şefii de catedra
Prof.– director Agîrbiceanu AnaMaria
Profesorii de specialitate

Diriginţii claselor a XII-a liceu

Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria –
director
Coordonator programe: Prof.
Hudea Ioana

10. ORGANIZAREA UNOR
ACTIVITĂŢI
EXTRACURRICULARE
ATRACTIVE,
DIVERSIFICATE

Iniţierea unor programe şi proiecte pentru îmbunătăţirea
imaginii şcolii, pentru popularizarea rezultatelor obţinute de
elevii şcolii în diverse activităţi
Iniţierea de proiecte pentru dotarea laboratoarelor şi a
cabinetelor

Permanent

Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria –
director
Coordonator programe: Prof.
Hudea Ioana

Elaborarea de programe de activitate care să rezolve nevoia
de educaţie pentru democraţie, educaţie civică, educaţie în
spirit cooperant, educaţie pentru cunoaşterea drepturilor
omului, educaţie în spirit patriotic, exersarea unor deprinderi
necesare formării unui comportament ecologic

Permanent

Consilierul educativ
Cadrele didactice

Activităţi aniversare / comemorative, sesiuni de comunicări
ştiinţifice
Popularizarea rezultatelor şcolii în astfel de proiecte

Permanent

Permanenta informare a personalului de secretariat şi a serviciului
contabilitate cu Hotărârile ISJ, cu Ordinele şi legile date de MECTS,
Guvernul României şi alte organisme centrale

Permanent

Desfăşurarea de lecţii în AEL pentru diferite discipline
(matematică, biologie, etc.) în laboratoarele de informatică

Permanent

Organizarea Târgului de oferte educaţionale şi „Zilele Porţilor
deschise"

11. GESTIONAREA
RESURSELOR MATERIALE

Conform calendarului

Cunoaşterea legislaţiei şcolare :
- modificarea Legii învăţământului
- Codul Muncii
- Statutul Personalului Didactic

Mai 2018

Permanent

Consilierul educativ
Cadrele didactice
Consilierul educativ
Cadre didactice
Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria –
director
coordonator de proiecte si
programare informatician Kis Anca
Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria –
director
coordonator de proiecte şi
programare informatician Kis Anca
Directorii
Şefii de catedră
Diriginţii
Director
Şefii de compartimente

ŞI FINANCIARE

Prelucrarea conţinuturilor Buletinelor informative şi a
normativelor privind finanţarea şi starea reală a bazei
materiale a şcolii

Director:
Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria

Permanent

Director prof. Agîrbiceanu AnaMaria
Contabil sef : Ciobanu Doina

