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Ţinta nr. 1: Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere școlară 

Obiective Activităţi Responsabilităţi Termen 

1.Popularizarea ofertei educaționale a 

universităților în rândul elevilor din clasele 

terminale 

Participarea elevilor la evenimente educaționale: 

„RIUF” București- târgul internațional de 

universități 

Participarea la traininguri oferite de EDUCATIVA 

Vizite ale elevilor din clasele terminale la 

universităti de prestigiu din țară 

Întâlniri cu profesori universitari, specialiști în 

diverse domenii de activitate  

- Responsabilii de comisii metodice 

- Consilierul educativ 

- Directorii 

Conform 

calendarului 

organizatorilor 

2. Realizarea de parteneriate cu agenții 

economici  

Vizite de studiu la agenții economici de profil de 

pe raza județului 

Stabilirea de parteneriate cu agenții economici 

pentru dobândirea de către elevi a 

competențelor profesionale solicitate pe piața 

muncii 

Stabilirea unor parteneriate pentru derularea 

activității numite „Job Shadow Day ”, activitate 

de orientare şcolară la diferite firme şi companii 

- Directorii 

- Responsabilii comisiilor metodice 

- Cadrele didactice 

Permanent 

 



3. Promovarea ofertei educaționale a școlii în 

comunitate 

Întâlniri cu părinții și elevii claselor a VIII-a de la 

școlile gimnaziale din localitate 

Realizarea de broșuri cu oferta școlii 

Realizarea de activități de promovare: Ziua 

porților deschise, Zilele Școlii, etc 

Prezentarea ofertei educaționale pe site-ul 

liceului 

- Directorii 

- Cadre didactice 
permanent 

4. Formarea diriginţilor pentru a asigura 

servicii de consiliere şi orientare şcolară 

pentru elevi 

Perfecţionarea continuă a diriginţilor pentru a 

putea asigura consilierea şcolară 

Aplicarea unor teste de orientare școlară și 

profesională 

- Cadrele didactice 

- Directorii 

- Consilierul educativ 

- Psihopedagogul școlar 

permanent 

5.Derularea unor proiecte de consiliere și 

orientare profesională  

Diseminarea activităților realizate în cadrul 

Proiectului Judeţean ,,Un viitor pentru fiecare”-

Proiectului educativ ,,Viaţa şi sănătatea ta sunt 

pe primul loc” și Proiectului educativ                    

,, Prietenul din oglindă” 

- Directorii 

-Psihopedagogul școlar 

 

 

 

 

 

 

 



Ţinta nr. 2: Stimularea spiritului de competiţie în rândul elevilor şi îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de aceştia la 

concursuri și examene. 

Obiective Activităţi Responsabilităţi Termen 

1. Identificarea elevilor capabili de 

performanţă. 

Susţinerea unor teste care să permită identificarea 

elevilor capabili de performanţă. 

- Directorii 

- Responsabilii de comisii metodice 

- Cadrele didactice 

semestrial 

2. Susţinerea, stimularea, punerea în valoare a 

elevilor capabili de performanţe. 

Organizarea de pregătiri suplimentare în vederea 

concursurilor și a examenelor naționale, precum și 

a altor tipuri de competiții, cum ar fi cele de 

„TINERII DEZBAT”, „TEATRU” etc. 

- Cadrele didactice 

- Responsabilii de comisii metodice 
permanent 

3. Crearea de parteneriate cu instituţii 

interesate de susţinerea elevilor capabili de 

performanţe. 

Căutarea unor sponsori care să ofere burse elevilor 

capabili de performanţe si cu resurse materiale 

precare. 

Găsirea unor resurse care să permită premierea 

elevilor cu rezultate deosebite. 

- Directorii permanent 

4. Diversificarea şi adecvarea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare, în mod special a acelora 

care încurajează creativitatea, participarea 

activă, lucrul în echipă, capacitatea de răspuns 

la solicitări reale, la situaţii concrete. 

Stimularea cadrelor didactice pentru a folosi 

metodele moderne de evaluare. 

 

- Cadrele didactice 

- Responsabilii de comisii metodice 

- Directorii 

permanent 

5. Asigurarea permanentă a unei comunicări 

eficiente între profesori, elevi şi părinţi, 

urmărindu-se constant progresul şcolar, 

diagnosticarea învăţării, motivarea profesorilor 

şi a elevilor pentru desfăşurarea unui proces 

Crearea unui dialog continuu în triunghiul elev-

profesor-părinte pentru a analiza progresul şcolar 

al elevului. 

- Profesorii diriginţi, învăţătorii permanent 



educativ de calitate. 

6. Utilizarea calculatorului în procesul de 

evaluare a elevilor. 

Punerea accentului pe evaluarea cu ajutorul 

calculatorului. 
- Cadrele didactice permanent 

7. Organizarea de activităţi de pregătire 

suplimentară a elevilor cu ritmuri lente de 

învăţare şi a candidaţilor la concursuri şcolare 

şi examene naţionale. 

Organizarea de pregătiri suplimentare cu elevii 

vizaţi. 

- Responsabilii de comisii metodice 

- Cadrele didactice 
permanent 

8. Eliminarea oricăror forme de discriminare, 

de excluziune de tip rasial, social, religios, etc. 

Organizarea de activităţi extracurriculare „Clubul 

de lectură”, „Clubul de teatru”și simpozioane „Soft 

Bazar” etc. 

- Cadrele didactice 

- Profesorii diriginţi, învăţătorii 

- Directorii 

permanent 

 

 

Ţinta nr. 3: Adecvarea ofertei educaționale a şcolii în raport cu nevoile și interesele elevilor astfel încât școala să devină 

atractivă în comunitate. 

Obiective Activităţi Responsabilităţi Termen 

1. Analiza de nevoi educaţionale ale elevilor şi 

a intereselor părinţilor 

Analizarea continuă a nevoilor şi idealurilor 

exprimate de elevi şi părinţi 

- Directorii 

- Profesorii diriginţi 
semestrial 

2. Furnizarea serviciilor de consiliere şi 

orientare şcolară şi profesională 

Instruirea diriginţilor în ceea ce priveşte consilierea 

şi orientarea profesională 

- Consilierul educativ 

-Directorii 

-Profesorii diriginţi 

permanent 

3. Adecvarea investiţiei în educaţie la nevoile şi 

interesele identificate, în condiţiile asigurării 
Fundamentarea ofertei şcolii pe interesele elevilor -Directorii permanent 



şanselor egale Includerea în oferta şcolii a unei palete largi de 

cursuri opţionale. 

4. Evaluarea continuă a învăţământului tehnic 

şi profesional în scopul corelării ofertei de 

pregătire profesională cu dezvoltarea pieţei 

muncii şi cu tendinţele de dezvoltare 

economică şi socială la nivel local, judeţean, 

regional 

Luarea măsurilor necesare optimizării activităţii 

legate de învăţământul tehnic, astfel încât 

absolvenţii să fie pregătiţi în conformitate cu 

cerinţele pieţii muncii. 

Adecvarea profilurilor de pregătire profesională la 

cerinţele pieţii muncii din zonă. 

- Directorii permanent 

5. Asigurarea de resurse umane şi materiale 

suficiente şi de calitate 
Încadrarea cu personal didactic calificat 

- Directorii 

- IŞJ Buzău 
permanent 

 

 

Ţinta nr. 4: Dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazată pe comunicare, colaborare, transparenţă, coeziune. 

Obiective Activităţi Responsabilităţi Termen 

1. Realizarea unei educaţii în sensul cetăţeniei 

democratice. 

Extinderea programului “Educaţie pentru cetăţenie 

Democratică”. 

- Consilierul educativ 

- Diriginţii 

- Directorii 

permanent 

2. Identificarea cu ajutorul elevilor, cadrelor 

didactice, părinţilor şi consililui local a 

însemnelor şcolii 

Întâlniri cu comitetul de părinţi, consiliul elevilor şi 

reprezentanţii autorităţilor locale în vederea 

identificării unor însemne potrivite şcolii noastre. 

- Cadrele didactice 

- Diriginţii, învăţătorii 

- Comitetul de părinţi  

- Consiliul elevilor 

permanent 



- Consiliul de Administraţie 

3. Crearea unui sistem deschis de informare şi 

consultare a personalului didactic 

Optimizarea sistemului de distribuire a materialelor 

informative şi cunoaşterea permanentă a opiniilor 

cadrelor didactice 

- Responsabilii de comisii metodice 

- Directorii 
permanent 

4. Valorizarea informaţiilor conţinute de 

procesele verbale de inspecţie pentru 

creşterea calităţii procesului de învăţământ pe 

baza conlucrării cu cei implicaţi 

Participarea cadrelor didactice la stadiile de 

formare continuă oferite de universităţi şi C.C.D. 

Consilierea profesorilor tineri pe probleme de 

metodică 

- Inspectorii 

- Directorii 

- Responsabilii de comisii metodice 

permanent 

 

 

Ţinta nr. 5: Formarea cadrelor didactice din școală pentru utilizarea metodelor de predare moderne centrate pe elev. 

Obiective Activităţi Responsabilităţi Termen 

1. Informarea personalului didactic privind 

noile abordări conceptuale ale curriculumului 

naţional 

Punerea la dispoziţia tuturor a materialelor 

informative 

Întocmirea și actualizarea portofoliului personal 

- Responsabilii de comisii metodice 

- Directorii 
permanent 

2. Introducerea şi utilizarea metodelor 

moderne, interactive, în realizarea educaţiei 

de bază. 

Promovarea continuă a tehnicilor şi metodelor 

moderne de studiu şi de predare adecvate 

reformei învăţământului. 

Abilitarea cadrelor didactice în conformitate cu 

cerinţele învăţământului modern, în practicarea de 

modele şi stiluri eficiente de învăţare. 

- Directorii 

- Responsabilii comisiilor metodice 

- Cadrele didactice 

permanent 

3. Îmbunătăţirea dotării cu tehnologie 

informatică 

Dotarea reţelei de calculatoare cu programele 

necesare 
- Directorii permanent 



4. Pregătirea profesorilor pentru utilizarea 

calculatorului 

Încurajarea personalului didactic la instruirea în 

operarea pe calculator. Dobândirea de competenţe 

în utilizarea aplicaţiei AEL. 

Încurajarea personalului didactic în utilizarea 

reţelei de calculatoare existente în unitate;  

Stimularea elevilor în utilizarea CDI; punerea la 

dispoziţie a materialelor informative şi a 

consumabilelor necesare. 

- Cadrele didactice 

- Directorii 
permanent 

5. Utilizarea de softuri educaţionale 
Extinderea orelor desfăşurate în laboratorul de 

informatică prin utilizarea AEL 

- Cadrele didactice 

- Directorii 
permanent 

6. Stimularea personalului didactic şi didactic 

auxiliar în vederea participării la stagii şi 

cursuri de formare specifice 

Încurajarea perfecţionării continue a personalului 

din unitate 

- Directorii 

- Responsabilii de comisii metodice 
permanent 

 

 

Ţinta nr. 6: Deschiderea şcolii prin proiecte educaţionale şi comunitare către comunitatea oraşului Nehoiu, a judeţului 

Buzău, a Uniunii Europene. 

Obiective Activităţi Responsabilităţi Termen 

1. Dezvoltarea capacităţii de cooperare 

instituţională între şcoli, între şcoală şi 

organizaţii ale societăţii civile, autorităţi 

publice, instituţii de cultură etc. 

Cooperarea cu şcolile din zonă în scopul realizării 

unui permanent schimb de experienţă care să 

determine optimizarea actului educaţional 

Participarea şi proiectarea unor acţiuni 

extraşcolare şi extracurriculare în parteneriat cu 

autorităţile locale, instituţiile de cultură „Patrula 

- Consilierul educativ 

- Diriginţii 

- Directorii 

permanent 



de reciclare”, „Azi o sămânță, mâine un 

pom”,Proiectul ,,Crăciunul euharistic”etc. 

Diseminarea rezultatelor unor proiecte derulate 

2. Consolidarea capacităţii instituţionale a 

şcolii pentru a participa la proiecte prin care să 

contribuie la dezvoltarea comunităţii locale. 

Colaborarea continuă cu organizaţiile societăţii 

civile, cu autorităţile publice, cu instituţiile de 

cultură ş.a. în scopul completării şi aplicării 

cunoştinţelor oferite de şcoală elevilor. 

- Directorii permanent 

3. Adaptarea la nevoile de dezvoltare durabilă, 

integrată, economică şi socială la nivel local, 

judeţean, regional şi naţional, precum şi la 

nevoile de dezvoltare personală şi profesională 

a elevilor. 

 

Analiza continuă a pieţei muncii pentru a oferi 

profiluri de pregătire profesională în concordanţă 

cu aceasta. 

Atragerea către catedră a inginerilor şi maiştrilor cu 

pregătire de specialitate şi dotarea atelierelor cu 

utilaje de actualitate. 

- Directorii 

- Responsabilul ariei curriculare 

„Tehnologii” 

permanent 

4. Dezvoltarea capacităţii de cooperare cu 

agenţii economici, cu patronatele, cu 

asociaţiile profesionale în scopul realizării 

stagiilor de instruire practică. 

Cooperarea cu agenţii economici din zonă pentru 

ca elevii să poată vizita unităţile economice din 

zonă. 
- Directorii permanent 

5. Încurajarea autorităţilor locale în 

dezvoltarea parteneriatului cu unitatea de 

învăţământ în vederea promovării unor 

proiecte de colaborare 

Promovarea unor proiecte de colaborare în cadrul 

cărora elevii să-şi dezvolte simţul civic 
- Directorii permanent 

6. Antrenarea prin forme de colaborare 

eficiente în activitatea de conducere, 

administrare şi finanţare a unităţii a tuturor 

partenerilor sociali interesaţi în educaţia şi 

formarea profesională a copiilor şi tinerilor: 

părinţi, comunitatea locală, agenţi economici, 

Dezvoltarea unei colaborări intense şi fructuoase 

cu autorităţile locale şi cu partenerii sociali 

interesaţi pentru atragerea fondurilor şi 

administrarea lor optimă în scopul îmbunătăţirii 

condiţiilor de învăţare şi a calităţii procesului 

-Directorii 

-Partenerii sociali 
permanent 



patronate şi sindicate, organizaţii ale societăţii 

civile etc. 

instructiv-educativ 

7. Multiplicarea surselor de finanţare a unităţii 

şi folosirea lor eficientă în conformitate cu 

nevoile curente şi de perspectivă ale 

procesului de învăţământ 

Mediatizarea obiectivelor propuse de şcoală şi a 

necesităţilor acesteia în mediile unde se pot găsi 

surse de finanţare 

-Directorii 

-Partenerii sociali 
permanent 

8. Realizarea de contacte cu un număr cât mai 

mare de instituţii şcolare europene 

Punerea la dispoziţia tuturor cadrelor didactice a 

materialelor informative despre colaborări 

internaţionale şi stimularea acestora către 

participarea la astfel de proiecte Proiect 

Educational European ,,Junior  Achievement”, 

Proiect Internaţional,, Global Teenager Project”,  

-Directorii 

-Cadrele didactice 
permanent 

9.Sprijinirea cadrelor didactice angajate în 

proiecte de formare la nivel internaţional 

Implementarea unor programe de colaborare 

internaţională-  Proiect Internaţional ,,Eno 

România”- 

-Directorii 

-Cadrele didactice 
permanent 

 

 

 

Director: 

Prof. dr. Corcodel Claudiu 


