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1. PREAMBUL 

 

Planul managerial al Colegiului Național „Grigore Moisil” pentru anul școlar 2021-2022 este parte integrantă a Strategiei de dezvoltare a 

învăţământului bacăuan. Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei profunde în curs de desfășurare în sistemul naţional de învăţământ din România, 

reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculum și până la management și are ca ţel crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii 

cunoașterii. Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu cercetarea și inovarea, unitatea de învăţământ Colegiul 

Național„Grigore Moisil”, respectiv beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei 

noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării și dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii și a eficacităţii sistemului de educaţie 

și formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie și formare, deschiderea sistemului de educaţie și de formare profesională către spaţiul 

european. Colegiul Național proiectează, fundamentează și aplică politica educațională a Ministerului privind învăţământul preuniversitar. Pentru aceasta 

colegiul și-a stabilit obiectivele, pentru anul școlar 2021-2022, în concordanta cu priorităţile și strategia Ministerului Educației și Cercetării , privind 

asigurarea calităţii și a accesului la educație, al compatibilizării cu cerințele de educație și formare profesională existente în Uniunea Europeană. Pentru 

elaborarea planului managerial și a programului de acțiuni pentru anul școlar 2021-2022, s-a realizat analiza contextului general exterior sistemului de 

învăţământ preuniversitar la sfârșitul anului școlar 2020-2021 -P.E.S.T.E 

Strategia educației și formării profesionale Europa 2030  conturează cadrul pentru cooperarea europeană în domeniu, stabilește  obiective 

strategice pentru deceniul 2020-2030, incluzând formarea profesională inițială și fomarea profesională continuă, pentru ca sistemele de fomare 

profesională să devină mai atractive, relevante, orientate către carieră, inovative, accesibile și flexibile, adaptate necesităților pieței  forței de muncă. 

Strategia Europa 2030 se axează pe trei priorități: creștere inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; creștere 

durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; creștere favorabilă 

incluziunii - promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocuparii forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 
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Prezentul Plan Managerial este elaborat în concordanţă cu Planul Strategic de Dezvoltare al  C.N. „GR. Moisil”, aprobat 

de Consiliul de administrație, ca urmare a noilor prevederi ale reformei în curs introduse de noua lege a educaţiei naţionale din România. 

             Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt propuse ca instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice: 

 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă: 

- O Uniune a inovării. 

- O Agendă Digitală pentru Euro. 

- Tineret în mișcare. 

 2 iniţiative pentru creştere durabilă: 

- O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. 

- O politică industrială integrată pentru era globalizării. 

 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă: 

- O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă. 

- Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

 

Valorile cheie pe care le promovăm și respectăm în instituția noastră școlară sunt:  

 Perfecţionare: Urmărim perfecţionarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale, dotarea cu 

echipamente, resurse materiale şi instrumente de lucru.; 

 Calitate şi eficienţă: Furnizăm furniza servicii de calitate, care să contribuie la creşterea calităţii activităţii instructiv - educative din şcoală, prin 

seriozitate, folosind experienţa şi implicând toţi actorii educaţionali. 

 Lucrul în echipă: Dezvoltăm un climat de muncă armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic și 

antreprenoriatului, folosind metode participative şi consultative. 

 Cooperare şi respect: Promovăm respectul reciproc şi cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinţii, cu comunitatea locală, cu instituții la 

nivel local, judeţean, naţional și european/internațional cu atribuţii în domeniul educaţiei.  
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 Autodepăşirea: – Susținem formarea continuă și stimulăm dezvoltarea personală și profesională pentru ca fiecare elev, 

părinte și fiecare angajat să se simtă motivat să participe și să contribuie cu entuziasmul, cunoașterea, abilitățile și potențialul său în activitățile curente 

și proiectele școlii. 

 În şcoala noastră se întâlnesc destinele profesorilor cu o însemnată pregătire academică cu cele ale tinerilor dornici de cunoaştere şi afirmare. În 

şcoala noastră se transpun în prezent idei pentru viitor. De aceea, pentru Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, unitate de învăţământ de prestigiu 

la nivel regional şi naţional, responsabilitatea principală asumată este aceea de a dezvolta un management strategic și participativ prin asigurarea 

bunăstării, dezvoltării personale și progresului școlar pentru toți elevii și crearea condițiilor optime elevilor capabili de performanță pentru atingerea 

excelenței . 

Planul Managerial conţine Planul Operaţional al Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, care are menirea de a clarifica activităţile necesare 

implementării obiectivelor strategice, responsabilităţile, termenele de realizare, indicatorii de performanţă şi rezultatele aşteptate. 
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2. ARGUMENT 

 

Pornind de la statutul României ca stat membru al Uniunii Europene și având în vedere necesitatea compatibilizării învăţământului românesc 

cu sistemul european de educație și formare profesionala, Planul Managerial pentru anul școlar 2020-2021 se fundamentează pe Strategia Europa 2030. 

Planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022 a fost elaborat ţinând cont de: 

1. Planul managerial al I.S.J.  Bacău; 

2. Raportul privind Starea învăţământului preuniversitar la nivelul C.N. ,,Grigore Moisil” Onești pentru anul şcolar 2020-2021; 

3. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020 – 2030 ; 

4. Raportul Anual al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Caliății 

      După o analiză a datelor existente în anul școlar precedent, s-au conturat obiectivele strategice care stau la baza planului managerial. 

Prezentul Plan managerial este în acord cu viziunea și misiunea școlii, cu cerințele Legii privind asigurarea calității în educație, cu Recomandarea 

Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții și are ca 

deziderat atingerea idealului educațional, legiferat în Legea Educației Naționale: Idealul educațional al sistemului de învațământ constă în dezvoltarea 

liberă, integrală și armonioasă a individualității umane, personalității umane și în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcția unei 

economii și societăți a cunoașterii. 
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VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE  

 

Colegiul Național „Grigore Moisil” – centru educațional de excelență, o școală modernă și performantă, 

ancorată în realitățile societății românești și europene care formează tineri cu profil european. 

 

 

 

MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

Colegiul Național „Grigore Moisil” își propune dezvoltarea unui parteneriat stabil în comunitatea locală, a unui 

mediu favorabil educației, axat pe valori morale, antreprenoriale, informaționale, religioase, ecologice, astfel 

încât fiecare elev să beneficieze de șansa de a fi educat ca un bun cetățean român și european, creativ, critic și 

autocritic, capabil să se integreze în orice țară europeană.  
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II. PREMISE LEGISLATIVE 

        

 În elaborarea Planului Managerial  s-a avut în vedere următoarele: 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Programul Uniunii Europene de Educație și Formare pe parcursul întregii vieți, 2016-2020, Erasmus+; 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 2015-2020; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul „Educație”; 

 Ordinul MEC nr. 5447/31 august 2020. privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

 Ordonanța de urgenţă privind asigurarea calităţii educației nr.75/12.07.2005; 

 Ordinul MEC nr.5021/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea învăţământului obligatoriu; 

 Ordinul MEC nr. 3125 /2020 privind structura anului școlar 2020– 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 87 din 06 februarie 2020; 

 Ordinul MEC nr. 5453/31.08.2020   privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2021; 

 Ordinul MEN nr. 4005 /25.06.2018 pentru modificarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul 

preuniversitar nr. 3844/24.05.2016 ; 

 Ordinul  MECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate 

de unităţile de învăţământ preuniversitar 

 Ordinul MENCȘ nr. 5080 / 31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor 

de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 

 Ordinul ME  nr. 5154 /30.08.2021  pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 

 Ordinul MECTS nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic 

mailto:grcmoisil@yahoo.com


   

10 
COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEȘTI 

 str. Tineretului, nr. 14, 
telefon/Fax: 0234-321943; 0234-315310 

e-mail: grcmoisil@yahoo.com 
 

 Ordinul MECTS  nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ 

preuniversitar 

 Ordinul MECTS  nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al 

personalului didactic din învăţământ 

 Ordinul MECTS  nr. 201 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică 

   și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice  

 Ordinul MENCȘ nr. 3838/28.05.2010, privind Regulamentul Consiliului Naţional al elevilor; 

 Ordinul MECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 Ordinul MENCȘ nr. 4742 /10.08.2016 pentru aprobarea Statutului elevilor  

 Ordinul MEC nr. 5457 /31.08.2020  privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a calendarului admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul școlar 2020-2021; 

 Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe școlare pentru disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe școlare pentru discipline de studiu din învăţământul liceal;  

 Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţii de diriginte; 

 Ordinul MECS 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenta în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

  Ordinul MEC nr. 4343/ 27.05.2020 , aprobarea Normelor metodologice privind violența psihologică – bullying ;  

 Ordinul 6143/1.11.2011 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 

modificat prin OMEC 3597/2014; 

 Ordinul MECTS nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 

 Ordinul MEC nr. 4247 / 13.05.2020 pentru modificarea și completarea  Metodologiei de evaluare anuală a actvității personalului didactic și 

didactic auxiliar , aprobată prin Ordinul MECTS nr. 6143/1.11.2011 ;  
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 Ordinul MECTS nr. 5.564 / 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodica a furnizorilor de 

formare continua și a programelor de formare oferite de acestia completat prin OMENCS 970/2016; 

 Ordinul MECTS  nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile 

 Ordinul MEC nr. 5497/25.10.2006 privind aprobarea criteriilor de acordare a atribuţiilor de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi 

gradele didactice II şi I, instituţiilor de învăţământ superior - centre de perfecţionare; 

 Ordinul MENCS nr.5561/31.10.2011 privind Metodologia de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul. nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul MECS nr. 4624 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă 

 activitate extraşcolară 

 Ordinul MECTS. 3081/27.01.2010 privind aprobarea planului cadru de învăţământ pentru clasa a X, ciclul inferior la liceului, filiera tehnologică, 

învăţământ de zi; 

 Ordinul MECTS nr. 5488/29.09.2011 privind aprobarea Regulamentului‐cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare; Ordin nr. 

3905 din 18.07.2014 privind acreditarea programelor de formare continuă; 

 Ordinul MEN nr. 4556/10.09.2014 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4839/2004  și 

completat prin HG 594/2009 aprobarea criteriilor privind cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială, „Bani de liceu”; 

 Ordinul nr. 3677/24.06.2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 3530/30.05.2014 privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor 

Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014; 

 Ordinul  Ministrului Finanţelor Publice nr. 808/2015 privind abrogarea Ordinului M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului 

 controlului intern/managerial; 
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 Convenţia O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în data 

de 13 

 decembrie 2006 şi semnată de România în data de 27 iulie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010; 

 Ordinul MEN 3347/25.04.2014 privind stabilirea cadrului de implementare în învățământul preunivesitar a programului Erasmus+;                                                                     

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020- 2030; 
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III.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN 

ANALIZA S.W.O.T. 

(anul școlar 2020-2021) 

 

PUNCTE TARI 

 Număr mare de cadre didactice cu pregătire profesională relevantă și experiență didactică (grad I sau II, doi  prof. au studii doctorale); 

 Personal didactic competent şi implicat în realizarea performanţei şcolare: autori de auxiliare curriculare şi publicaţii, membri în comisii judeţene 

şi naţionale la examene, olimpiade şi concursuri şcolare; 

 Admiterea în clasa a IX-a cu medii între 9.77 – 6.44; 

 Procentul de promovabiliate la bacalaureat promoția curentă  96,00 %; 

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile societăţii şi pieţei muncii; 

 Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi a celui de dezvoltare locală; 

 Preocupare pentru promovarea imaginii şcolii şi a planului de şcolarizare; 

 Implicarea în desfăşurarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor europene, naţionale şi locale (Erasmus+); 

 Derulare de proiecte cu finanțare externă; 

 O bună colaborare cu autoritățile locale; 

 Rezultate foarte bune ale elevilor la examene şi concursuri şcolare: Premii la etapele locale şi județene  ale olimpiadelor şcolare care s-au desfățurat 

în condiții de pandemie ; Parteneriat cu centrul de examen ECDL; 

 Derularea și ințierea de parteneriate educaţionale cu şcoli gimnaziale, licee, colegii, ong-uri,  universităţi etc; 

 Cadrele didactice sunt preocupate  pentru formarea şi dezvoltarea profesională; 
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 Resursele materiale existente oferă posibilitatea profesorilor susținerii lecțiilor utilizând soft-uri educaționale; 

 Colaborare bună în cadrul activităților ce se desfășoară la nivel de consorțiu,  „Grigore Moisil- Ghiță Mocanu”; 

 Ofertă educaţională adaptată nevoilor societăţii şi pieţei muncii; 

 Implicarea cadrelor didactice și a elevilor în proiecte internaționale; 

 Dotarea  fiecarei săli de clasă cu video proiector și laptop; 

 Dotarea bibliotecii școlii cu material didactic; 

 Asociația părinților Grigore Moisil oferă sprijin în desfășurarea unor activități la nivelul colegiului; 

 

PUNCTE SLABE 

 Slabă preocupare pentru diversificare  a CDȘ-urilor; 

 Personal încadrat cu normă în mai multe unități școlare, care creează mici probleme la întocmirea orarului; 

 Existența unui număr mare de elevi cu părinții aflați în străinătate, aceștia fiind în grija bunicilor și a rudelor; 

 Fondul de carte al bibliotecii, deși bogat nu este în permanență reactualizat; 

 Lipsa fondurilor din cheltuielile complementare pentru reparații la sala de sport; 

 Slabă preocupare pentru prezentarea ofertei educaționale; 

  Lipsa echipamentelor tehnice și a conexiuni la internet în cazul unor elevi ; 
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OPORTUNITĂȚI 

 Poliția municipiului se implică în combaterea fenomenului infracțional, prin activități de educație civică și rutieră; 

 Colaborarea cu mass-media în vederea diseminării rezultatelor elevilor, a planului de şcolarizare şi promovarea imaginii unităţii noastre; 

 Existenţa mijloacelor moderne de comunicare şi informare (Internet, fax, multifuncţionale, site-ul şcolii, calculatoare, laptopuri etc); 

 Standardele înalte privind activităţile didactice şi rezultatele bune ale elevilor asigură prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel intelectual ridicat; 

 Dezvoltare personală prin programe de formare; 

 Dezvoltarea unui parteneriat naţional şi european care asigură formarea continuă a cadrelor didactice; 

 Lărgirea spaţiului comunitar european aduce posibilităţi nelimitate de colaborare cu instituţii din UE; 

 Realizarea de acţiuni iniţiate de şcoală şi implicarea în mai mare măsură a părinţilor în aceste acţiuni; 

 Existența unui Proiect Erasmus+ în derulare care oferă posiblitatea de cercetare în rândul elevilor și profesorilor; 

 Comunicare / interrelaţionare / multiculturalitate 

 Acordarea sprijinului financiar ,,Bani de liceu” și a burselor de studiu/sociale/de boală 

 Politici de finanţare pe bază de programe europene 
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AMENINȚĂRI 

 Diminuarea motivației tinerilor pentru învățătură; 

 Planul de învăţământ şi programele şcolare prea încărcate la anumite discipline centrează actul educativ pe aspectul informativ, teoretic în 

defavoarea celui formativ; 

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii;  

 Criza economico-financiară, creșterea ratei șomajului; 

 Reducerea entuziasmului și scăderea interesului pentru profesia didactică; 

 Scăderea populației școlare; 

 Risc social, ca urmare a plecarii parinților la munca în strainatate; 

 

ȚINTELE STRATEGICE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

 

T1. Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie europene; 

T2. Acces egal, nediscriminatoriu, la educaţie pentru toți elevii; 

T3. Susţinerea tuturor elevilor pentru optimizarea învățării și progresul școlar, atât a elevilor capabili de performanţă, cât și a elevilor cu dificultăți de 

învățare și oportunități reduse; 

T4. Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică; 

T5. Susţinerea formării continue a resurselor umane prin motivarea eficientă, valorizarea rezultatelor și recompensarea meritelor (elevi, personal 

didactic, personal didactic-auxiliar); 

T6. Dezvoltarea parteneriatelor școală – familie – comunitate și a altor parteneriate strategice la standarde europene; 

T7. Internaționalizarea serviciilor educaționale oferite de școală prin implicarea elevilor și profesorilor în noi programe și proiecte la nivel european 
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(eTwinning, Erasmus+, EPAS, SEE/EEA grants etc.) 
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IV. PRIORITĂȚI STRATEGICE (DIN CORELAREA PUNCTELOR SLABE CU AMENINȚĂRILE) 

În urma analizei mediului extern și a mediului intern al școlii se desprind aspectele principale, concluziile analizei există un numar semnificativ 

de puncte tari identificate în organizarea și funcționarea organizatiei scolare. Ţinând cont de oportunităţile oferite de politicile educaţionale la nivel 

national, fiind receptivi la schimbările socio-economice contemporane, la fluctuaţiile de pe piaţa muncii, la tendinţele demografice şi la presiunile 

comunităţii de adaptare a ofertei educaţionale şi în contextul analizei SWOT s-au stabilit următoarele priorităţi strategice: 

 DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI ŞCOLAR LA NIVEL DE INSTITUŢIE ŞI CLASĂ ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII 

PROCESULUI EDUCAŢIONAL; 

 DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII EDUCAŢIONALE CARE SĂ RĂSPUNDĂ NEVOILOR INDIVIDUALE DE FORMARE A 

FIECĂRUI ELEV; 

 ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE; 

 DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR CU PĂRINŢII, COMUNITATEA LOCALĂ ŞI CU INSTITUŢII SIMILARE LA NIVEL 

LOCAL, REGIONAL, NAŢIONAL ŞI EUROPEAN. 

 

OBIECTIVE GENERALE 

O1. Optimizarea conducerii operaţionale a colegiului şi managementului unităţii;(director, directori adjuncţi, membri ai Consiliului de Administraţie, 

cadre didactice coordonatoare); 

O2. Crearea condiţiilor optime desfăşurării activităţii în colegiu și asigurarea protecţiei și securităţii personalului angajat; 

 

O3. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltare instituţională; 

O4. Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, serviciilor educaţionale (curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi 

profesională; 

O5. Realizarea progresului optim pentru fiecare elev în parte şi menţinerea rezultatelor şcolare la un nivel ridicat; 
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O6. Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii, prin raportare la nevoile de dezvoltare personală a elevilor cu cerinţe educative 

speciale şi la cerinţele pieţei muncii; 

O7. Formarea iniţială şi continuă a personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea desfăsurării procesului instructiv-educativ la un nivel 

calitativ ridicat; 

O8. Activitate didactică și educativă în conformitate cu documentele normative și bazată pe o metodologie centrată pe elev; 

O9. Adaptarea CDŞ la cerinţele beneficiarilor direcţi – elevii şi părinţii – şi indirecţi – comunitatea locală; 

O10. Realizarea strategiilor şi a procedurilor pentru implementarea principiilor de asigurare a calităţii; 

O11. Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico- materială pentru desfăşurarea procesului educaţional; 

O12. Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali din comunităţile locale, în soluţionarea problemelor şcolii;  

O13. Desfășurarea în condiții optime a etapelor de mobilitate din cadrul proiectului Erasmus+; 

O14. Accesarea unor programe cu finanţare din fonduri europene. 
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OBIECTE SPECIFICE PE DOMENII FUNCȚIONALE: MANAGEMENT, CURRICULUM, RESURSE, RELAȚII 

COMUNITARE 

 

DOMENIUL OBIECTIVE SPECIFICE 

MANAGEMENT 

1. Proiectarea activităților școlare la nivelul școlii, și a clasei de elevi în funcție de analiza activității desfășurate 

în anul 2020-2021; 

2. Realizarea unui management educaţional eficient şi asigurarea calităţii în activitatea colegiului; 

3. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii; 

4. Întocmirea proiectului planului de școlarizare în acord cu nevoile comunității și resusele educaționale. 

CURRICULUM 

1. Adaptarea curricumului în dezvoltarea locală(CDL) în concordanță cu nevoile beneficiarului(elevului); 

2. Inițierea la nivelul școlii a unui program remedial(de pregătire) în vederea creșterii promovabilității la 

examenul de bacalaureat; 

3. Centrarea procesului educativ  pe rezultatele învățării, noi abordări metodologice și practice ale curricumului; 

4. Stabilirea ofertei curriculare în unitățile de învăţământ în funcție de nevoile specifice ale elevilor și comunităţii. 

RESURSE UMANE 

1. Elaborarea și prezentarea unor oferte de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prin 

Casa Corpului Didactic și alți ofertanți de formare. 

2. Formarea  continuă a personalului didactic în concordanță cu nevoile pesonale de dezvolare profesională și 

nevoile de dezvoltare instituțională; 

3. Creșterea calităţii resurselor umane angajate în învăţământul preuniversitar în vederea îndeplinirii scopurilor 

educaționale și asigurarea calităţii în învăţământ; 

4. Încadrarea cu personal didactic cu o foarte bună pregătire ştiinţifică şi metodică. 

5. Definirea și promovarea unei politici de personal care sa asigure creșterea calităţii și eficiența activității. 
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DOMENIUL OBIECTIVE SPECIFICE 

RESURSE 

MATERIALE 

1. Stabilirea priorităţilor privind necesarul de investiţii pentru realizarea de reabilitări și dotări pentru creșterea 

calității în educaţie; 

2. Atragerea unor noi surse de finanțare; 

3. Inființarea unui soft educational al colegiului, care să poate fi folosit în procesul instructiv-educativ. 

RELAȚII 

COMUNITARE 

1. Colaborarea cu autoritățile locale, prin participarea în exercitarea atribuțiilor ce le revin în activitățile școlii;  

2. Dezvoltarea de proiecte și parteneriate comunitare; 

3. Cooperarea cu mass-media locală, actualizarea site-ului șolii în vederea unei informări eficiente și rapide; 

4. Promovarea și prezentarea imagini școlii în comunitate; 

5. Dezvoltarea de proiecte europene. 
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V.PROGRAME DE DEZVOLTARE PE FIECARE DOMENIU FUNCȚIONAL: 

 

A. MANAGEMENT 

 

Activități/acțiuni 
Resurse 

materiale 
Responsabilități Termen 

Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

Proiectarea activitații la nivelul 

școlii: plan managerial 2021-

2022, constituirea CA, a 

comisiilor metodice și tematice, 

stabilirea programului de 

activități și sarcinile membrilor 

CA.Revizuire PDI 

Constituirea/reactualizarea 

componenţei Comisiei pentru 

Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

conform prevederilor Ghidului 

CEAC pentru invățământul 

preuniversitar. 

 

Legislația în 

vigoare 

 

Raportul de 

activitate pentru 

anul 2020-2021 

 

 

Analiza SWOT 

 

Director 

 

Consiliul de Administrație 

 

Consiliul Profesoral 

 

 

Septembrie –

noiembrie 

2021 

Analiza în C.A. și 

C.P. Strategii, 

planuri de 

activitate ale 

comisiilor 

metodice. 

 

Concluziile 

analizelor, 

planurile de 

remediere. 

 

Corelarea obiectivelor 

generale cu planurile 

manageriale 

 

 

Deciziile de constituire 

a  comisiilor pentru 

anul şcolar 2021-2022 

 

Reactualizarea documentelor 

manageriale, a Regulamentului 

de organizare și funcționare a 

Legislația în 

vigoare 

Director 

Consiliul de Administrație 

Consiliul Profesoral 

Decembrie  

2021 

Rapoarte, analize 

CA,CP 

Gradul de realizare a 

obiectivelor propuse 
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Activități/acțiuni 
Resurse 

materiale 
Responsabilități Termen 

Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

CN „Gr.Moisil”, a 

Regulamentului Intern, a 

Statului elevului. 

Comisia de monitorizare 

Realizarea autoevaluării 

instituționale la inceput de an 

școlar, conform documentelor 

elaborate de ARACIP. 

Legislația în 

vigoare 

Director 

Responsabil CEAC 

 

Octombrie- 

noiembrie 

2021 

 

Raport de 

activitate anual. 

Gradul de realizare a 

Standardelor 

Elaborarea unor instrumente 

operaționale(fișa postului, fișa 

de evaluare) și aplicarea lor. 

Legea 1/2011 

Contractul 

colectiv de 

muncă 

Director 

Consiliul de Administrație 

 

Septembrie –

octombrie 

2021 

Raport de 

activitate anual. 

Obținrea 

calificativelor. 

Preluarea fișei postului 

de către personalul 

școlii. 

Îndrumare și control a cadrelor 

didactice și a personalului 

auxiliar. 

Legea1/2011, 

ROF 

Director 

 

Permanent 

conform 

graficului 

Raport de 

activitate anual 

Fișe de asistență la 

oră.Activități 

metodice. 

Îndrumarea controlul și 

evaluarea activităților SSM, PSI. 

Legislația în 

vigoare 

Director 

Responsabili SSM și PSI 
Permanent Planul comisiei 

Planul managerial al 

comisiilor 

 

B. CURRICULUM 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/ 

realizare 

Elaborarea documentarea 

școlare:planificări calendaristice, 

planuri de lecție. 

Planuri cadru 

Programe școlare 

Director  

Comisia pentru 

curriculum 

Semestrial/ 

anual 

Rapoarte 

semestriale/anuale 

Realizarea mapelor 

metodice 

Monitorizarea parcurgerii ritmice și 

de calitate a conținuturilor. 
Planificări calendaristice 

Director 

Comisia pentru 

curriculum 

Permanent 
Raport de 

activitate anual. 

Parcurgerea 

programei conform 

planificării statisice 

Revizuirea procedurilor specifice 

curriculum-ului. 
Legislația în vigoare. 

Director 

Comisia pentru 

curriculum 

Conform 

graficului 

Raport de 

activitate anual. 
 

Monitorizarea progresului școlar. 

Practicarea asistențelor și 

interasistențelor la ore. 

Elaborarea instrumentelor interne 

specifice de înregistrarea a 

progresului școlar (teste, lucrări, 

referate, portofolii). 

 

Programe școlare 

Teste periodice 

Lucrări de evaluare 

semestrială 

Fișă de asistență la ore 

 

Director 

Responsabil CEAC 

 

Permanent 
Rapoarte, analize 

CA,CP 

Număr de asistențe 

și interasistențe la 

ore 

Elaborarea planificării orelor de 

consultații pentru recuperare și 

performanță. 

Planuri cadru 

Programe școlare 

Director 

 

Octombrie 

2021 

Rapoarte 

semestriale/anuale 

Gradul de realizare a 

obiectivelor propuse 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/ 

realizare 

Elaborarea de CDS-uri, stabilirea 

numarului de ore. 

Planuri cadru 

Programe școlare 

Director 

Responsabil CEAC 

Comisia pentru 

curriculum 

Noiembrie-

decembrie 

2021 

Rapoarte, analize 

CA,CP 

Gradul de realizare a 

obiectivelor propuse 

Fixarea tezelor și discutarea 

rezultatelor evaluărilor semestriale 

în cadrul Consiliului Profesoral. 

Structura anului școlar 

Director 

 Comisia pentru 

curriculum 

Conform 

calendarului 

Rapoarte, analize 

CA,CP 

Respectarea 

planificării tezelo 

Promovarea sisternatică a unor 

metode și tehnici moderne de 

studiu interactive precum și 

practicarea de modele și stiluri 

eficiente de învățare. 

 

Plan de lecție. 

Fișă de asistență la ore. 

 

Director 

 
Permanent 

Raportul ariilor 

curriculare 

Rapoarte, analize 

CA,CP 

Aprobarea fiecărei programe pentru 

CDS în consiliul pentru curriculum 

și obținerea avizului de la 

inspectorul de specialitate. 

Planuri cadru 

Programe școlare 

Director 

 

Conform 

calendarului 

Rapoarte, analize 

CA,CP 

Gradul de realizare a 

obiectivelor propuse 

Consilierea elevilor și 

promovarea ofertei 

educaționale în rândul 

Elevii claselor a VIII-a 

Elemente de promovare 

Director 

CA 

Conform 

calendarului 

Rapoarte, analize 

CA,CP 

Realizarea planului 

de școlarizre 

Avizul ISJ 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/ 

realizare 

acestora cu asigurarea 

unei informări corecte 

asupra oportunităților de 

alegere a profesiei în 

funcție de aptitudinile și 

posibilitățile elevilor 
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C. RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE 

 

Activități/acțiuni Resurse materiale Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

1. RESURSE MATERIALE 

Realizarea lucrărilor de reparații, 

modernizare și igienizare. 
Proiect de buget 

Director 

 

Conform 

graficului 

Rapoarte 

semestriale și 

anuale 

Număr de lucrări 

realizate și dotări ale 

cabinetelor și sălilor 

de clasă 

Realizarea proiectului de buget și  a 

execuției bugetare 
Proiect de buget 

Director, CA 

 

Conform 

graficului 

Rapoarte 

semestriale și 

anuale 

Realizarea execuției 

bugetare 

Dotarea laboratoarelor, sălilor de 

clasă și a cabinetelor cu material 

didactic 

Proiect de buget 
Director, CA 

 

Conform 

graficului 
Rapoarte anual 

Numărul sălilor de 

clasă dotate cu 

material 

Preocuparea pentru atragerea 

fondurilor extrabugetare 
PDI Director Permanent Raport anual Suma obținută 

Intocmirea de noi cereri de finanţare 

nerambursabilă, prin proiecte 

Documentaţii 

Specifice 

Ghidul ERASMUS+ 

Echipa de proiecte 

europene 
Permanent 

Rapoarte 

semestriale și 

anuale 

Numărul de proiecte 

mailto:grcmoisil@yahoo.com


   

28 
COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEȘTI 

 str. Tineretului, nr. 14, 
telefon/Fax: 0234-321943; 0234-315310 

e-mail: grcmoisil@yahoo.com 
 

Activități/acțiuni Resurse materiale Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

Îmbunătățirea fondului de carte al 

bibliotecii școlare 

Proiect de buget 

venituri proprii 

Director, CA 

 
Permanent Raport anual 

Numărul volumelor 

achiziționate 

2. RESURSE UMANE 

Stabilirea numărului şi tipurilor de 

posturi de conducere, didactice auxiliare 

şi nedidactice în funcţie de efectivele de 

elevi şi normativele în vigoare. 

Metodologia de 

Mișcare a personalului 

didactic 

2021-2022 

Director, CA 

 

februarie 

2022 

Proiect de 

încadrare ISJ 

Bacău 

Numărul normelor și 

a posturilor existente 

Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor 

didactice debutante prin activităţi de 

consiliere şi stagii de perfecţionare. 

Prof înscrişi 

la grade 

didactice 

Director  Permanent Raport anual 
Popularizarea 

ofertelor 

Evaluarea  și autoevaluarea 

personalului 
Fișe de evaluare 

Director 

Comisie evaluare  

Septembrie 

2021 
 Număr calificate FB 

 

Organizarea activităților metodice 

 

Plan managerial 

Comisie metodică 
Comisie metodică 

Conform 

graficului 

Raport arii 

curriculare 

Număr de activități 

metodice 

Formarea continuă a personalului 

didactic, în concordanță cu nevoile 

de dezvoltare personală, și 

instituțională. 

Cursuri CCD 
Responsabil comisie 

perfecționare 

Conform 

graficului 
Rapoarte anuale 

Numărul cursurilor și a 

creditelor obținute 

Creșterea performanței 

actului didactic 
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Activități/acțiuni Resurse materiale Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

Reorganizarea Comisiei pentru 

Asigurarea și evaluarea calității 

Regulament CEAC 

Proceduri 
Director 

Septembie 

2021 
CP, CA Decizii interne 

 

Alegerea responsabililor ariilor 

curriculare, stabilirea dirigințiilor. 

Legislația în vigoare 
Director, CA 

 

Februarie 

2022 
Raport anual 

Gradul de realizare a 

obiectivelor propuse 

Organizarea și desfășurarea corectă a 

concursurilor de ocupare a posturilor 

vacante 

Legislația în vigoare 
Director, CA 

 
Permanent Raport anual 

Gradul de realizare a 

obiectivelor propuse 
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RELAȚII COMUNITARE 

 

Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

1. Participarea   reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile din şcoli 

 

Realizarea lucrărilor de reparații, 

modernizare și igienizare și stabilirea 

împreună  cu reprezentanţii autorităţilor 

locale a priorităţilor de dezvoltare ale 

unităţii şcolare sub aspectul 

investiţiilor, reparaţiilor curente şi 

capitale, igienizărilor şi obţinerea 

autorizaţiilor sanitare 

Reserse 

extrabugetare 

Director 

Consiliul de 

Administrație 

Permanent 
Rapoarte de 

analiză 

Gradul de realizare a 

obiectivelor propuse 

Asigurarea consultanţei de specialitate 

de către reprezentanţii autorităţilor 

locale şi judeţene în domenii prioritare 

de acţiune (fundamentarea planului 

deşcolarizare, finanţare europeană, 

achiziţii şi investiţii, respectarea 

normelor tehnice de funcţionare). 

Legislația în vigoare 

Director 

Consiliul de 

Administrație 

Permanent 
Rapoarte de 

analiză 

Planul de școlarizare 

Numărul de proiecte 

2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoli 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

Stabilirea unui plan de acțiune 

împreună cu Asociația părinților 

„Grigore Moisil” 

Legislație de 

specialitate 
Comsia dirginților Permanent 

Rapoarte de 

analiză 

Numărul de părinți 

participanți 

Acţiuni specifice de identificare a 

disponibilităţilor de implicare a părinţilor în 

rezolvarea problemelor şcolii şi proiectarea 

activităţii specifice de colaborare, în 

conformitate cu acestea în viaţa şcolii. 

Legislație de 

specialitate 

Director 

Consiliul de 

Administrație 

Permanent 
Rapoarte de 

analiză 

Numîrul de probleme 

solționate prin 

implicarea părinților 

3. Parteneriate educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale 

Continuarea parteneriatelor cu 

instituțiile (Inspectoratul local de 

Poliţie, Serviciul Antidrog, Agenţia 

pentru Sănătate Publică, Oficiul pentru 

Protecţia Consumatorilor) în vederea 

implementării proiectelor educative 

Proceduri Director Permanent 
Rapoarte de 

analiză 

Numărul de parteneriate 

realizate între instituții 

Derularea activităților de parteneriat dintre 

unitatea noastră școlară și Asociația„ Sf 

Voievod, Ștefan Cel Mare Hârja” 

Regulamente Director Permanent 
Rapoarte de 

analiză 

Activitățile de 

voluntariat 

Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții 

universitare, ONG-uri, Asociații și 

Organizații Umanitare 

Elevi, personal 

didactic și didactic 

auxiliar 

Director 

Coordonator 

proiecte europene 

Conform 

calendarului 

de activități 

Proceduri de lucru 

ale comisiei 

Numărul acordorilor și 

parteneriatelor încheiate 

de școală 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

Specialiști din partea 

instituțiilor partenere 

Consilier școlar pentru proiecte 

educative 

Procedurile de 

lucru la nivelul 

comisiei pentru 

proiecte și 

programe 

europene 

Numărul 

proiectelor/activităților 

derulate în parteneriat. 

Dezvoltarea abilităților 

elevilor și cadrelor 

didactice ca urmare a 

cooperării cu instituțiile 

partenere 

Creșterea spiritului de 

inițiativă în rândul 

elevilor și cadrelor 

didactice prin inițierea, 

transferul de cunoștințe 

și abiliăți în contextul 

unor noi proiecte. 

Implementarea și monitorizarea 

programelor de cooperare europeană 

eTwinnning și Erasmus+: 

„Europa ti vedo e ti vivo” (Twinnning 

și Erasmus+KA2 – parteneriate 

Umane:elevi,părinți 

și cadre didactice 

Director 

Coordonator 

proiecte europene 

Conform 

calendarului 

de activități 

Ghidul Erasmus+ 

 

Formularul de 

candidatură 

 

Indicatori cantitativi și 

calitativi 

Creșterea motivației 

elevilor, părinților și 

cadrelor didactice de a 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

strategice pentru cooperare, inovație și 

schimb de bune practici) 

Tineri activi pentru Bacău 

(ErasmusKA3 – Dialog structurat cu 

tinerii) 

Proceduri în 

vigoare la nivel 

european și 

național (Conform 

publicațiilor de pe 

site-urile naționale 

și europene) 

 

Procedurile de 

lucru la nivelul 

comisiei pentru 

proiecte și 

programe 

europene 

 

Procedurile de 

efectuare a 

mobilităților în 

străinătate (cf. ISJ 

Bacău) 

coopera pentru 

sprijinirea implementării 

proiectelor europene ale 

școlii 

Creșterea vizibilității și 

imaginii școlii în 

comunitate: 

Creșterea numărului de 

arii curriculare 

reprezentate în ctivitățile 

derulate în cadrul 

proiectelor europene. 

Diversificarea 

domeniilor care privesc 

activitatea educativă 

școlară și extrașcolară. 

Creșterea calității 

serviciilor educaționale 

furnizate de școală. 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

 

Procedurile de 

monitorizare și 

vizibilitate a 

activităților 

desfășurate (cf. 

ISJ Bacău) 

 

Rapoarte de 

activitate 

 

 

 

4. Asigurarea consultanţei  de specialitate în pregătirea echipelor de proiect din şcoli prin colaborarea cu alte şcoli, prin consultarea  

ISJ -ului, cu scopul realizării unor aplicaţii pentru accesarea fondurilor europene 

Asigurarea resursei umane calificate, 

consultanței și căutarea  de parteneri 

pentru redactarea documentaţiilor de 

finanţare a proiectelor de cooperare 

şcolară internaţională din cadrul 

    

Numărul cadrelor 

didactice formate în 

managementul 

proiectelor europene 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

programelor comunitare. Creșterea numărului de 

elevi și de cadre 

didactice implicate în 

proiecte europene 

Calitatea parteneriatelor 

strategice europene 

încheiate 

Atragerea financiară 

necesară implmentării 

proiectelor 

Diseminarea informaţiilor referitoare la 

oportunităţile de finanţare prin 

programe şi proiecte. 

Profesori, elevi  Permanent 

Conform 

calendarului de 

activități 

Comisia 

diriginților, 

întâlniri de catedră 

și cerc metodic 

Identificarea de 

noi oportunități de 

diseminare 

Numărul evenimentelor 

de diseminare 

Cantitatea și calitatea 

materialelor realizate 

pentru evineâimentele de 

diseminare 

Numărul participanților 

la evenimente 
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Activități/acțiuni Resurse Responsabilități Termen 
Proceduri de 

monitorizare 

Indicatori de 

performanță/realizare 

Consilierea cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar pentru 

participarea la accesarea burselor de 

formare continuă în străinătate. 

Personal didactic și 

didactic auxiliar 

Director 

Coordonator 

proiecte europene 

 

Permanent 

Procedurile 

comisiei pentru 

proiecte și 

programe 

europene și a 

comisiei pentru 

perfecționare și 

formare continuă 

Numărul persoanelor 

participante la 

activitățile informative 

Număriul persoanelor 

implicate în derularea 

proiectelor existente și 

scrierea de noi proiecte 

 

 

 

 

 

 

VI.SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE  

 

Momentul actual este marcat de eforturi susţinute către dezvoltarea „societăţii bazate pe cunoaştere”. 

Folosirea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării (TIC) este înscrisă printre principalele competenţe cheie afirmate de Comisia Europeană. 
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În sistemele de educaţie şi formare are loc o mutare de accent de la formarea de competenţe de bază la dezvoltarea de 

competenţe cheie – un set de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru accesul pe piaţa muncii, incluziune socio-culturală, dezvoltare personală şi 

învăţare pe parcursul întregii vieţi. 

Curriculumul şcolar capătă noi dimensiuni prin adaosul de conţinut digital şi de instrumente online: rolul cadrului didactic este predominant de 

facilitare a învăţării mai degrabă decât de sursă de cunoaştere/cunoştinţe, curriculumul poate fi adaptat şi orientat către necesităţile elevilor.  

Competenţele secolului XXI, aşa cum au fost identificate de Parteneriatul pentru Educație în Secolul XXI, sunt: 

 

- Competenţe de învăţare şi inovare ;  

 

- Competenţe legate de informaţii, comunicarea în masă şi tehnologie ;  

 

- Competenţe legate de viaţă şi carieră ;  

 

- Competențe digitale . 

 

Conform Comisiei Europene, competenţa digitală este una dintre cele opt competenţe cheie şi constă în utilizarea tehnologiilor multimedia pentru a 

regăsi, a stoca, a crea, a prezenta şi a schimba informaţii. 

După UNESCO, a fi familiarizat cu tehnologiile şi cu mijloacele multimedia înseamnă să ai o suită de abilităţi precum:  

- selectarea instrumentelor adecvate; 

 

- operarea cu echipamente şi aplicaţii; 
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- utilizarea lor pentru a gestiona, analiza, integra, evalua şi crea informaţii într-o varietate de forme. 

 

UNESCO (2004) recomandă o serie de categorii de activităţi precum:  

- utilizarea pachetelor software generice: aplicaţii de editare de texte, programe pentru grafică, programe pentru realizarea de prezentări, etc.; 

 

- utilizarea internetului ca resursă de informare şi pentru cercetare; 

 

- utilizarea software-ului și platformelor educaţionale pentru învăţare interactivă, pentru simulări şi pentru diverse operaţii cu conţinut ştiinţific; 

 

- utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă și asincronă pentru colaborare online şi pentru schimb de informaţii. 

 

Instrumente pentru comunicare sincronă/ asincronă: 

 

Dezvoltarea competențelor digitale, în viziunea actuală, nu se realizează ca activitate distinctă, ci trebuie să se integreze în contextul 

activităților semnificative pentru parcursul de învățare din cadrul disciplinei, pe de o parte, și pentru cei care învață, pe de altă parte. 

 

SINCRONE 

- chat şi Instant Messenger 

- conferinţe audio şi video 

- transmisiuni Web în timp real 

- distribuirea de aplicaţii 

- ecrane 

 

ASINCRONE 

- email 

- forum de discuţie 

- wikipedia 

- blog 

- transmisii 
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Dezvoltarea competențelor digitale, în viziunea actuală, nu se realizează ca activitate distictă, ci trebuie să se integreze 

în contextul activităților semnificative pentru parcursul de învățare din cadrul disciplinei, pe de o parte,și pentru cei care învață, pe de altă 

parte. 

 

 

Folosirea corespunzătoare  a    tehnologiilor        și     utilizarea unor practici educative adecvate determină pregătirea personalului care este implicat în 

activitatea de instruire asistată de calculator care  are  două dimensiuni: 

 

 

 

dimensiune tehnică :  

- Competența de utilizare a pachetelorsoftware generice: editoare de texte, grafică, prezentări, etc 

- Competența de utilizare a internetului ca resursă de informare şi pentru cercetare 

- Competența de utilizare a software-ului și a platformelor educaţionale 

- Competența pentru utilizarea instrumentelor de comunicare și colaborare 

- Asigurarea unui mediu sigur de lucru 

 

 

 

- dimensiune pedagogică :  

 

- Abordare centrată pe cel care învaţă (utilizând platforme virtuale de învăţare) 

- Promovarea învăţării în colaborare în medii online 

- Suport la distanţă, prin comunicare predominant scrisă 

- Evaluarea online (iniţială, continuă şi finală) a elevilor 

- Motivarea celor care învaţă utilizând TIC  
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