
 

Plan operaţional 

2016-2017 

COLEGIUL NAȚIONAL 

  „ION LUCA CARAGIALE” 

Moreni 

 

 

 

 



 

 

2 |Colegiul NaȚional “ I o n  L u c a  C a r a g i a l e ” -  M o r e n i  
 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Moreni 
Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                            Tel: 0245 – 667075; Fax:0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                                website: www.cncaragialemoreni.ro             

PLAN OPERAŢIONAL 

DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 

 

PROGRAMUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII 

TINTĂ STRATEGICĂ: CDŞ DIVERSIFICAT ŞI ATRACTIV, REALIZAT PRIN CONSULTAREA ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

1.Aplicarea de chestionare 

părinţilor şi elevilor referitoare 

la oferta de discipline opţionale 

din anul şcolar trecut şi 

propuneri pentru anul şcolar în 

curs 

-realizarea unui 

CDŞ care să ţină 

seama şi de 

propunerile 

elevilor şi ale 

părinţilor. 

Oct.  -directori 

-profesori 

-diriginţi 

-elevi 

-părinţi 

-cadre 

didactice 

-chestionare 

-cel puţin 4 

propuneri,în 

medie,în funcție de 

profil și 

specializare vor fi 

incluse în  oferta  

anului școlar viitor 

- venituri proprii 

 

2.Prelucrearea datelor oferite de 

chestionare, prezentarea 

proiectului CDŞ în Consiliul 

profesoral, în şedinţele cu 

părinţii şi în orele de dirigenţie 

-proiect CDŞ 

unanim apreciat 

de către elevi, 

părinţi şi  cadre 

didactice. 

Nov.   

-CEAC 

-responsabil 

Comisie 

Curriculum 

-baza de date 

-profesori 

-diriginţi 

-stabilirea ofertei 

privind CDȘ 

-proiectul CDŞ va 

fi aprobat cu peste 

50% din voturi 

-venituri proprii 
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3. Analizarea si cuantificarea 

opţiunilor elevilor privind CDŞ  

-paleta largă a 

disciplinelor 

opţionale oferă 

elevilor 

posibilitatea 

alegerii 

opţionalului dorit 

Ian.  -director adj. 

-profesori 

-diriginţi 

-tabele 

nominale cu 

opţiuni 

-toţi elevii vor opta 

pentru minium un 

opţional din oferta 

CDŞ care să le  

asigure nevoile de 

învățare și 

interesele acestuia 

 

 

PROGRAMUL DE ASIGURARE A PREGĂTIRII DE BAZĂ A ELEVILOR  ŞI DE CREŞTERE A PERFORMANŢELOR ŞCOLARE 

 

TINTĂ STRATEGICĂ:PREVENIREA EŞECULUI ŞCOLAR, CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ELEVILOR LA OLIMPIADE ŞI 

CONCURSURI  ŞCOLARE,CREȘETEREA PROCENTULUI DE PROMOVABILITATE LA EXAMENELE NAȚIONALE 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 
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1.Aplicarea diferenţiata a 

sarcinilor de lucru pentru 

elevii cu probleme în 

învăţare, stabilirea de  

programe de pregatire 

suplimentara. 

Continuare implementarii 

programului Teen Perform 

pentru clasele terminale. 

-cresterea si 

motivarea elevilor 

care au inregistrat 

rezultate slabe la 

examenul de EN 

-adaptarea corpului 

profesoral in 

functie de nevoile 

specifice clasei. 

-receptivitatea si 

disponibilitatea 

profesorilor sa 

participe la astfel 

de programe 

Iun  -profesorii unității 

 

-elevi 

-cadre 

didactice 

-CDI 

-

videoproiector 

-laptop 

-CD player 

-tabla 

interactiva 

-scăderea cu 15% a 

numărului de 

corigenţi 

-cresterea 

procentului de 

promovabilitate a 

examenelor 

nationale cu cel 

putin 3 procente 

Materiale didactice 

dobândite în urma 

implementării 

proiectului Teen 

Perform 

2.Organizarea, planificarea şi 

realizarea prgătirii pentru 

performanţă 

-elevi foarte bine 

pregătiţi, capabili 

să obţină rezultate 

de performanţă la 

concursurile şi 

olimpiadele 

şcolare, inclusiv o 

calificare la faza 

naţională 

iun.  directori 

 

-elevi 

-cadre 

didactice 

- profesori din 

cadrul 

Clubului 

Copiiilor 

 

-creşterea cu 3% a 

numărului de 

premii 

-performanţe apreciate 

cu premii din venituri 

proprii 

-asociatia de parinti 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
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PROGRAMUL DE INCLUDERE A ŞCOLII ÎN CIRCUITUL DE VALORI  LOCALE , NAŢIONALE, EUROPENE 

ŢINTĂ STRATEGICĂ: PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE 

ACTIVITATEA REZULTAT TERMEN RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

BUGET ŞI SURSE 

DE FINANŢARE 

1. Dezvoltarea de 

relaţii de parteneriat 

cu instituţii din 

municipiu 

-integrarea 

activităţilor elevilor 

şi cadrelor didactice 

în viaţa spirituală a 

municipalităţii 

- mediatizarea pe 

site-ul școlii a 

tuturor activităților 

desfășurate în 

școală, cât și cele 

extrașcolare 

- păstrarea unui 

număr  constant din 

revista școlii , 

precum și înscrierea 

ei la concursul 

județean de reviste 

școlare 

Sem I -directori 

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-creşterea cu 10% a 

numărului de 

proiecte de 

parteneriat 

 

- bugetul Asociației 

de Părinți 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
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Dir. Prof. Cismaru Daniela Florentina      dir. Adj. Prof. Marinescu Alexandra Gabriela 

2. Popularizarea 

prin intermediul 

mass-media a 

factorior implicaţi în 

activităţi de 

parteneriat 

-comunitatea face 

cunoştiinţă cu 

realităţile şi 

preocupările şcolii 

permanent -directori 

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-cresterea aparitiilor 

in mass-media 

 

3. Implicarrea 

părinţilor în acţiuni 

de promovare a 

imaginii şcolii, 

realizarea de 

serbări, carnavaluri, 

tombole 

-dezvoltarea relaţiei 

şcolă-familie 

Sem I, II -directori 

-consilier proiecte şi 

programe educative 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

-organizarea unor 

activităţi lunare 

-bugetul Asociației 

de Părinți  

4. Realizarea unor 

relaţii de parteneriat 

cu celelalte institutii 

de învățământ din 

zonă 

 

 

- schimb util de 

cunoştinţe şi 

experienţă 

In functie de 

planificarile 

proiectelor 

-director 

 

 

 

 

-elevi 

-părinţi  

-cadre didactice 

- întâlniri culturale 

- programe artistice 

-bugetul Asociației 

de Părinți 
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