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Nr. 1336/13.11.2018           Avizat în CP: 16.10.2018 

          Aprobat în CA: 13.11.2018 

                                                                                                                                   Director: prof.dr. Székely Árpád 

 

 PLANUL  OPERAŢIONAL 2018-2019     

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA  
 

 
PRIORITATEA 1.  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE MANAGEMENT LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Obiectiv 1. Realizarea unui management educaţional eficient  şi asigurarea calităţii în activitatea liceului 

Ţintă:   

• Elaborarea documentelor corespunde normativelor, cerinţelor de calitate şi cerinţelor regionale/locale. 

 

Context : Sistemul de învăţământ este la ora actuală în continuă schimbare, cadrele didactice trebuie să se adapteze permanent, să contribuie la elaborarea 

curriculum-ului, să găsească soluţii pentru schimbarea mentalităţii părinţilor, copiilor şi chiar a lor,  să fie deschise la nou. Mijloacele didactice şi spaţiile de 

învăţământ sunt la standardele cerute în puţine cazuri, dar îmbunătățite față de anul școlar 2017/2018. 

Acţiuni 

 
Rezultate aşteptate Responsabilităţi Orizont de timp  Resurse 

 

Indicator de 

performanţă/ Evaluare 

 

Constituirea comisiei pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii CEAC 

Organigrama comisiei 

Atribuțiile membrilor 

comisiei 

Director 

CA 

 Octombrie 2018 CA Proces verbal CA 

Elaborararea şi aprobarea   

documentelor de funcţionare ale CEAC 

Regulamentul de 

funcţionare 

Strategia CEAC 

Director 

CEAC 

CA 

 Septembrie 2018 CEAC 

Responsabili 

comisii  

Analiză în CA  

Planul operaţional al 

comisiei 

Planul de activitate al 

comisiei 

CEAC 

 

Noiembrie 2018 CEAC 

Director  

 

Analiză în CA 
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Proceduri și revizii CEAC Semestrul I 

Semestrul II 

CEAC 

Cadre didactice 

Analiză în CA 

Implementarea principiilor calităţii şi 

analiza acestei acţiuni în rapoarte 

 

Raportul de evaluare 

internă, RAEI 

 

CEAC 

Directori  

Oct. 2018 CEAC 

Personalul şcolii 

Analiză în CA, CP 

Raportul de 

autoevaluare 

CEAC 

Directori 

Iunie 2019 CEAC 

Director 

Responsabili 

comisii 

Analiză în CA, CP 

Raport de 

monitorizare  

CEAC 

Directori 

Responsabili comisii  

Febr. 2019 

Iunie 2019 

CEAC 

Director 

Responsabili 

comisii 

Analiză în CA 

Elaborarea Regulamentului intern, 

întroducerea noilor cerințe, corelate cu 

ROFUI  

Regulament  Director 

 

Sept.  2018 Director, Dir. 

Adj. 

Cadre didactice 

  

Analiză în CA, CP 

Elaborarea de instrumente de evaluare 

pentru diferite etape ale procesului 

educativ 

Rezultate la teste 

iniţiale, de progres, 

finale 

CEAC 

Responsabili comisii 

Cadre didactice  

Semestrul I 

Semestrul II 

Cadre didactice Rezultate cu calificativ FB 

şi medii peste 7 în procent 

de 80%/Analiza în CP  

Informarea cadrelor didactice,  elevilor  

şi a părinţilor cu privire la asigurarea 

calităţii în activitatea educativă –

implementarea sistemului de 

comunicare internă 

 

Planurile de activitate  Responsabili comisii  Conform planului 

de activitate  

Personalul şcolii 

Părinţi  

Elevi  

 

Analiză în CA 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor  Rapoarte de 

monitorizare 

Rapoarte de activitate  

Directori 

CA 

CEAC 

Februarie 2019 

Iunie 2019 

Personalul şcolii   

Analiză în CA, CP 

Organizarea şi desfăşurarea de 

activităţi educaţionale cu/fără 

participarea elevilor : seminarii  la nivel 

de comisie metodică,  întâlniri 

săptamânale pe nivel de învăţământ,  

concursuri, reuniuni ştiinţifice 

periodice, referate de informare,  

Dezvoltarea  formelor  

de participare la 

activităţi  de 

perfecţionare 

ştiinţifică, metodică şi 

pedagogică 

 Implicarea elevilor  în 

Director 

Responsabil comisie 

metodice, responsabil 

cu formarea continuă 

Semestrul I 

Semestrul II 

Cadre didactice 

Copii 

 

 

Analiză în CA, CP 
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activităţi educaţionale 

Proiectarea activităţii la nivelul şcolii 

- organizarea CA, comisii metodice, 

programe de activitate 

-elaborarea fişei-postului pentru tot 

personalui 

 

Planuri de activitate 

pe comisii şi 

departamente 

 

- Director 

- C.A. 

 

Septembrie 2017 

februarie- 2018 

 

Legislaţie   

Analiza în CA 

Cunoaşterea, aplicarea şi diversificarea 

instrumentelor de evaluare  

Plan cadru 

Metodologii, norme şi 

instrumente de 

aplicare 

- Cadre didactice 

 

 Conform 

planificării 

activităţilor 

comsiei metodice 

Cadre didactice 

Plan cadru, 

curricula, norme 

de evaluare 

 

Verificarea documentelor 

comisiei  metodice 

Analiza lunară în cadrul 

comisiei  metodice 

Realizarea unor activităţi cu caracter 

interdisciplinar  

Portofoliile cadrelor 

didactice  

Portofoliile elevilor  

Lucrări pentru 

sesiunile de 

comunicări ştiinţifice 

- Responsabili comisii 

- Cadre didactice 

Dec.  2018 

Mai-2019 

Copii, cadre 

didactice 

Plan cadru, 

curricula 

 

Participarea la activităţi a 

membrilor ccomisiilor  şi a 

conducerii 

Rapoarte ale 

respoansabilului comisie  

metodice 

Înfiinţarea comisiei SSM PSI PC ISU Portofoliul comisiei Director  Sept. 2018 Personalul  şcolii, 

Firmă de 

consultanță 

 

Analiză în CA 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor  Rapoarte de 

monitorizare 

Rapoarte de activitate  

-Director 

-CA 

-CEAC 

Semestrul I 

Semestrul II 

Personalul  şcolii  

Analiză în CA, CP 

Obiectiv 2 : Formarea continuă a personalului şcolii  şi dezvoltarea unui sistem modern de recrutare şi motivare a acestuia  

 

 

Ţinte:  

- Implicarea anuală  a cadrelor didactice în activităţi de perfecţionare la nivel local, regional, naţional  european şi/sau internaţional(dobândirea a cel 

putin 15 credite profesionale prin cursuri de formare oferite de unităţi abilitate) 

-Întocmirea unui plan de priorități   

-Dobândirea calificativelor de FB a întregului personal la evaluarea anuală 

-Dobândirea de competenţe şi abilităţi în managementul proiectelor de către, cel puţin, un cadre didactice 

mailto:info@kollegium.ro


 LICEUL TEOLOGIC REFORMAT 

               CLUJ-NAPOCA 
 

Str. M. Kogălniceanu 16, Cluj-Napoca, 400084, Tel/Fax (004) 0264-430653 

 Email: info@kollegium.ro, Web: www.kollegium.ro 

 4 

-Scăderea numărului de cadre didactice debutante 

-Titularizarea cadrelor didactice angajate cu normă întreagă 

 

 

Context : Formarea competenţelor cerute de standardele de calitate presupune promovarea unui învăţământ centrat pe elev, modernizarea relaţiei pedagogice, 

modernizarea strategiilor şi tehnologiilor didactice. Unitatea noastră se implică activ în acţiunea de elaborare şi punerea în practică a unui program de formare 

a personalului în  funcţie de priorităţile şi de nevoile identificate, având ca scop  facilitarea transmiterii mesajului didactic, cât şi  atragerea de personal calificat 

corespunzător. 

 

Acţiuni 

 

 

Rezultate aşteptate 

 

Responsabilităţi 

 

Termen 

 

Resurse 

Indicatori de 

performanţă/ 

Evaluare 
Identificarea nevoilor de formare 

profesională a personalului din liceu și 

școală profesională 

Crearea, completarea 

unei baze de date  

Director 

CA responsabil cu 

formarea  

Sept. 2018 Personalul şcolii  

Analiză în CA 

Organizarea de sesiuni de formare şi 

specializare a cadrelor didactice la 

nivelul şcolii, a Eparhiei Reformate și a 

intreprinderilor  

 

Programe  de formare 

proprii la care să 

participe  

tot personalul 

Certificate  de 

participare  

Director 

CA reponsabil cu 

formarea 

Conform 

calendarului  de 

formare continuă 

de la nivelul şcolii 

și a planificării 

prioritățiilor 

Personalul şcolii 

Baza materială a 

şcolii 

 

Analiză în CP 

Organizarea de seminarii, la nivelul 

comisiei metodice, pe teme  de: 

- învăţarea centrată pe elev 

- dezvoltare de curriculum 

Grafic de desfăşurare 

Portofolii formatori 

Creşterea 

performanţelor şcolare 

Formatori 

Toate cadrele 

didactice 

Semestrul I 

Semestrul II 

Cadre didactice, 

Baza materială a 

şcolii 

 

Raport în CA 

Participarea la cursuri de formare 

profesională 

Certificate de 

participare 

 director  Semstrul II Cadre didactice 

 

 

Raport în CA 

Participarea la cursuri de formare în 

managementul proiectelor 

Certificate de 

participare 

 director  Semestrul II Cadre didactice 

 

 

Raport în CA 

PARTENERI: 

• EPARHIA REFORMATA 

• ISJ CLUJ 

• CCD CLUJ 
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• UBB CLUJ NAPOCA și SAPIENTIA 

• INSTITUŢII SIMILARE, INTREPRINDERI 

 

 

PRIORITATEA 2. IMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI ŞCOLARE  

 

Obiectiv 1. Asigurarea egalitaţii de şanse prin învăţarea centrată pe elev 

 

Ţinte: 

-Toţi elevii sunt ajutaţi pentru a înţelege, obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor individuale de învăţare 

-Realizarea  lunară de activităţi educative/clasă  pentru însuşirea şi respectarea normelor de igienă personală şi de grup şi activităţi având drept scop 

siguranţa şi sănătatea în şcoală 

-Obţinerea de premii la olimpiadele şi concursurile şcolare fazele judeţene, naţionale şi internaţionale 

-82 % dintre profesorii şcolii vor utiliza metode de învăţare centrată pe elev 

-Asigurarea unui climat stimulativ pentru performanţă 

-Creşterea gradului de cuprindere a elevilor din mediul rural în învăţământul din şcoala noastră, cu precădere în învățământul profesional ; 

 

 

 

Context :   Pentru realizarea îmbunătăţirii continue, întreg personalul, incluzând şi elevii, trebuie încurajați spre folosirea metodelor moderne de învăţare, spre 

monitorizarea şi evaluarea propriei performanţe şi spre identificarea domeniilor ce necesită îmbunătăţire. Activităţi au un rol complementar faţă de activităţile 

didactice, urmărind lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor copiilor, 

organizarea judicioasă şi atractivă a timpului liber al copiilor. Aceste activităţi complementare prezintă unele particularităţi referitoare la conţinut, durată, 

forme de organizare şi modalităţi de evaluare. 

Acţiuni 

 
Rezultate aşteptate Responsabilităţi Termen Resurse 

 

Indicatori de 

performanţă/Evaluare 

 
Aplicarea de evaluari la nivelul tuturor 

disciplinelor 

Chestionare, teste 

interpretate și probe 

practice 

Cadrele didactice și 

șefii de catedre 

 

Octombrie 2018 Elevi, cadre 

didactice 

Caiete speciale 

Fise de lucru, 

 

Raport CP 
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proiecte 

Adaptarea testelor iniţiale la nivelul de 

pregătire şi particulariţăţile de vârstă 

Analiza testelor Cadrele didactice  

 

Octombrie 2018 Cadre didactice Analiză CP 

Elaborarea de instrumente de evaluare 

în conformitate cu nevoile individuale 

de învăţare comparativ cu standardele 

externe, interne  

Rezultate la teste 

iniţiale, de progress și 

finale 

- CEAC 

Cadrele didactice  

 

Semestrul I 

Semestrul II  

Cadrele didactice  

 

 

Analiza în CP  

Organizarea şi desfăşurarea de 

activităţi extracurriculare pe diferite 

tematici: igiena ecologica, sport, 

alimentație sănătoasă 

 

Cunoaşterea şi 

respectarea normelor de 

igienă, mediu  

Promovarea sportului 

ca model de toleranţă şi 

fair-play 

Cadre didactice  

Psiholog  

 Semestrul I 

Semestrul II 

Elevi, cadre 

didactice, 

reprezentanti ai 

comunităţii  

locale 

 

Analiză CP 

Publicaţii  

Panouri şi diferite aspecte 

conform tematicii 

Realizarea de programe remediale  Planuri remediale 

Imbunătăţirea 

rezultatelor şcolare 

Cadrele didactice, 

CEAC 

Semestrul I 

Semestrul II 

Elevi, cadre 

didactice  

 

Analiză în CP 

Realizarea de programe de pregatire  

suplimentară a elevilor capabili de 

performantă 

Planuri de pregătire 

pentru elevii capabili de 

performantă 

Obţinere distincţii 

Cadrele didactice  Semestrul I 

Semestrul II 

Elevi, cadre 

didactice  

 

Analiză în CP 

Elaborarea programelor de CDȘ și 

CDL 

CDS elaborat în raport 

cu vârsta şi aptitudinile 

elevilor, CDL înv. prof. 

Cadrele didactice  

Părinţi agenți 

economici 

Semestrul I 

Semestrul II 

Cadrele didactice  

 

 

Analiză în CP  

Organizarea de activităţi privind 

promovarea ofertei educaţionale  

Îndeplinirea planului de 

şcolarizare,  realizarea 

contractelor cu agenții 

economici 

Director 

Cadre didactice 

 Semestrul II Elevi, părinţi 

Pliante 

Site-ul şcolii, 

afișe, caravane 

 

 

Analiză în CA  

Consultarea cadrelor didactice  şi  a 

părinţilor în adaptarea şi dezvoltarea 

continuă a curriculum-ului  şcolar 

pentru obţinerea de performanţe. 

Chestionare aplicate şi 

rezultatul acestora  

Oferta curriculară, 

terstarea pieții munbcii 

 

 

Director 

Responsabili comisii 

metodice  

Semestrul I 

Semestrul II 

Părinţi, cadre 

didactice  

 

Analiză în CA 

Obiectiv 2. Identificarea calităţii managementului clasei 
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Ţinta:  

-100% din elevii şcolii obţin abilităţi cheie   pentru a se integra uşor în nivelul următor de şcolarizare 

-Alinierea si atingerea criteriilor de performanţă ale şcolii la nivelul criteriilor europene  

Acţiuni Rezultate aşteptate Responsabilităţi Termen Resurse 
Indicatori de 

peformanţă/Evaluare 
Aplicarea de evaluari pe diferite 

domenii  educaţionale, activitati de 

prevenire a absenteismului, de 

prevenire a violenţei  

Chestionare şi teste 

interpretate, prelegeri 

pentru combatere 

- cadre didactice, 

invitați mpoliția de 

proximitate 

 

Octombrie 2018 Elevi, cadre 

didactice 

Portofolii  

 

Raport CP 

Adaptarea testelor iniţiale la nivelul de 

pregătire, particularităţile de vârstă şi 

la stilurile de învăţare 

Analiza testelor - cadre didactice Octombrie 2018 Cadre didactice  

Analiză CP 

Realizarea diferenţiată a evaluării, 

urmărirea progresului elevilor, prin 

raportarea la propria evoluţie, pe 

termen scurt, mediu şi lung, luarea, în 

consecinţă, a măsurilor de reglare; 

 

Grafice de progres  cadre didactice Semestrul I 

Semestrul II 

Elevi, cadre 

didactice 

Portofolii 

 

Analiză CP 

Furnizarea de servicii de consiliere 

psihopedagocică - consiliere individuală 

şi de grup (elevi şi părinţi); 

 

Existenţa de metode şi 

tehnici pentru rezolvare 

de diverse probleme 

legate de consiliere 

psihopedagogică 

Consilierul şcolar, 

duhovnicul liceului 

Semestrul I 

Semestrul II 

Elevi 

Părinţi 

Cadre didactice 

 

Analiză în CP 

Crearea bazei de date privind eficienţa 

internă  

Baza de date – lista 

elevilor înscrişi, 

absolvenți, promovați  

Director, 

secretar, diriginți 

Sept. 2018 elevi  

Analiză în CA 

PARTENERI: 

• EPARHIA REFORMATA 

• ISJ CLUJ 

• CCD CLUJ 

• UBB CLUJ NAPOCA 

• INSTITUŢII SIMILARE,  
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• AGENȚI ECONOMICI, INTREPRINDERI 

 

PRIORITATEA 3. ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA  BAZEI MATERIALE  

 

Obiectiv 1. Eficientizarea  relaţiilor şcoala-comunitate – agent conomic 

Ţinte :  

-Implicarea comunităţii și a agenților economici în dezvoltarea şcolii 

-Responsabilizarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii  

-Dezvoltarea imaginii şcolii în comunitate 

- Îmbunătăţirea dotării didactico-materiale a şcolii şi creşterea cuantumului resurselor extrabugetare. 

 

Context : Realizarea unui proces instructiv educativ de calitate presupune şi cheltuieli materiale şi financiare pe măsură. 

 

 

Acţiuni 

 
Rezultate aşteptate Responsabilităţi Termen Resurse 

Indicatori de 

performanţă/Evaluare 

 
Implicarea  comunităţii în programele  

educaţionale ale liceului. 

 

Numărul de instituţii 

și intreprinderi din 

comunitate care 

cunosc instituţia şi 

participă la activităţi 

să crească an de an 

exponenţial 

Directori 

Responsabil activitati 

educative 

Semestrul I 

Semestrul II 

Directori 

CA 

Numărul de instituţii 

implicate raportate la 

numarul de instituţii 

existente/Evaluare în CA 

Derularea de campanii de atragere a 

2% și a altor sponsorizări 

 

Planul de campanie 

 Suma intrată în cont  

Directori  

Contabil  

Martie 2018 DirectoriCA 

Părinţi 

Cadre didactice 

Suma intrată în cont mai 

mare de 2000 

RON/Evaluare în CA 

Planificarea şi derularea de campanii de 

atragere de fonduri din comunitate și 

parteneri industriali 

Planul de campanie 

Rezultatele obţinute 

(numărul de firme 

contactate, suma 

intrată în cont sau 

produsele/ serviciile 

Directori 

 

 

 

 

 

Semestrul I 

Semestrul II 

Director 

CA 

Părinţi 

Cadre didactice 

Nnumărul de firme 

contactate, suma intrată în 

cont sau produsele/ 

serviciile donate în natură/ 

Evaluare în CA 
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donate în natură etc)  

 

Obiectiv  2. Dezvoltarea  infrastructurii şcolii 

 

Ţinta :  Modernizarea spatiilor şcolare, dotare 

Context : Baza materială este unul dintre factorii critici de succes ai unei instituţii de învăţământ.  

Acţiuni 

 
Rezultate aşteptate Responsabilităţi Termen Resurse 

 

Indicatori de 

performanţă/Evaluare 

 
Dotarea, conform normativelor, a  

spaţiilor şcolare, a atelierelor, 

laboratoarelor,  a spaţiilor 

administrative şi auxiliare - 

implementarea unui sistem de 

comunicare internă prin existenţa 

însemnelor 

Spaţii amenajate  CA 

 

Sept.  2018 Elevi 

Cadre didactice   

 

Învățământ dual, 

standarde Bosh 

 

 

Evaluare în CA 

Amenajarea spaţiului de recreere 

pentru elevi – spaţiul curţii, terenul de 

joacă 

Spaţiu curte amenajat  CA 

 

septembrie 2018 Elevi 

Cadre didactice 

 

Monitorizarea activităţi 

Evaluare în CA 

Amenajarea spaţiilor de învăţământ 

pentru a fi accsesibile elevilor cu nevoi 

speciale 

Spaţiu amenajat CA 

Director  

 

Noiembrie 2018 Elevi cu nevoi 

speciale 

 

Monitorizarea activităţi 

Evaluare în CA 

Amenajarea spaţiului pentru asigurarea 

serviciilor medicale pentru elevi  

Cabinet medical CA 

 

Sept. 2018 Medic şi/sau 

asistentă medicală 

 

Evaluare în CA 

 

Obiectiv 3. Dezvoltarea bazei materiale şi de documentare la dispoziţia  elevilor  şi cadrelor didactice  

 

Ţinta : Dezvoltarea unui învăţământ de calitate 

 

Context :   Orice instituţie care îşi clădeşte politica managerială pe performanţe, competenţă şi competitivitate trebuie să îşi asigure o bază materială solidă 

care să susţină promovarea şi îndeplinirea strategiilor propuse. Acest deziderat reprezintă pentru noi un obiectiv prioritar, considerând baza materială temelia 

pe care se clădeşte întreg edificiul educaţional, o bază de susţinere a strategiilor şi demersurilor pentru un învăţământ de calitate.  
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Acţiuni 

 
Rezultate aşteptate Responsabilităţi Termen Resurse 

 

Indicatori de 

performanţă/Evaluare 

 
Achiziţionarea de materiale didactice și 

prime pentru laboratoare și ateliere 

Achiziţionarea a cel 

puţin 80% din 

necesarul de 

echipamente 

CA 

 

Sept. 2018 Eparhia 

Reformată 

Firme Comitetul 

de Părinți  

 

Analiză în CA 

Achiziţionarea de cărţi pentru 

bibliotecă - stabilirea unui program la 

nivelul bibliotecii 

Achiziţionarea a cel 

puţin 70% din 

necesarul de manuale 

și cărți 

CA 

 

Sept. 2018 Eparhia 

Reformată 

Firme 

 

Analiză în CA 

Achiziţionarea de echipament IT şi 

audio - vizual, fax, copiator, tablă 

smart, videoproiectoare etc.  

Achiziţionarea a cel 

puţin 10 calculatoare 

un fax, un copiator și 

intreținerea a 

celorlalte 

 

CA 

 

Sept. 2018 Eparhia 

Reformată 

Firme 

 

Analiză în CA 

PARTENERI: 

• EPARHIA REFORMATA 

• ISJ CLUJ 

• FIRME, AGENȚI ECONOMICI  

• COMITETUL DE PĂRINȚI  

• ASOCIAȚII  

 

 

PRIORITATEA 4. DEZVOLTAREA  PARTENERIATELOR CU PĂRINŢII, COMUNITATEA LOCALĂ ŞI CU INSTITUŢII SIMILARE LA 

NIVEL LOCAL, REGIONAL, NAŢIONAL ŞI EUROPEAN 

 

Obiectiv 1. Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii 

Ţinta : 

-realizarea planului de şcolarizare la nivelul fiecărui an de studiu 

-diseminarea tuturor acţiunilor în mass - media  şi pe site-ul şcolii 
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Context : 

Valoarea si autenticitatea unei instituţii îşi găsesc ecou în promovarea unei imagini obiective, motivante asupra eforturilor de modernizare a vietii şcolare 

românesti în  context European. 

Acţiuni 

 
Rezultate aşteptate Responsabilităţi Termen Resurse 

 

Indicatori de 

performanţă/Evaluare 

 
Elaborarea ofertei educaţionale pentru 

anul şcolar 2019-2020 şi în perspectivă, 

adecvată cererii şi în concordanţă cu 

resursele şcolii  

Oferta educaţionala  Directori 

CA  

Februarie 2019 CA 

CP 

 

Analiză CA 

Mediatizarea Ofertei Educaţionale a 

şcolii în rândul populaţiei şcolare din 

judeţ și în comunitățile reformate 

Realizare de pliante 

Apariţii pe posturi de 

radio-TV 

Apariţii în presa locală 

Promovarea site-ului 

Directori 

CA 

Martie – mai 2019 Cadre didactice 

Parinti  

Baza materială a 

şcolii 

 

Raport CA 

Participarea la Tărgul de oferte 

educationale 

Exponate 

Număr mare de 

vizitatori 

Director Conform  

Calendarului 

Cadre didactice  

Analiză CA 

Organizarea zilelor şcolii Comunicări ştiinţifice 

Concursuri tematice 

Spectacole 

Expoziţii, Vizite la 

intreprinderi 

Premierea copiilor cu 

rezultate deosebite 

 Director 

CA 

Cadrele didactice 

Semestrul II Cadre didactice 

Parinti , baza 

materială a şcolii 

 

Raport CA 

Obiectiv 2.   Extinderea şi eficientizarea parteneriatelor locale, regionale, naţionale şi europene  

Ţinte: 

-implementarea exemplelor de bune practici ale şcolilor în proiecte locvale și europene  

-participarea la schimburi culturale, educaţionale şi excursii de studiu a tuturor  elevilor  

-relaţii de parteneriat cu cel puţin  2 licee  din judeţul Cluj 

-parteneriat cu o instituție din mediul rural 

mailto:info@kollegium.ro
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Context : O zona europeană deschisă a învăţământului aduce cu sine o mulțime de avantaje, în conditţile respectării diversităţii, dar presupune eforturi 

continue în vederea înlăturării barierelor şi pentru dezvoltarea unei reţele de învăţământ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi 

cooperarea. Învăţământul din România trebuie să răspundă influenţelor şi oportunităţilor externe şi în acest context instituţia de învăţământ  trebuie să iniţieze 

acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea copiilor  în spiritul valorilor şi cetăţeniei europene, dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare în limbi străine ale copiilor , identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene. 

Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei reţele de colaborare 

aduce un plus în asigurarea calităţii în instituţia de învăţământ.  

  

Acţiuni 

 
Rezultate aşteptate Responsabilităţi Termen Resurse 

 

Indicatori de 

performanţă/Evaluare 

 
Iniţierea şi dezvoltarea de relaţii de 

colaborare permanentă cu organele de 

poliţie, sanitare, pompieri ,biserică, 

intreprinderi etc. prin implementarea 

unui sistem de comunicare externă. 

Siguranţa şi sănătatea 

elevilor  

Responsabil - 

siguranţă şi sănătatea 

elevilor  

Semestrul I 

Semestrul II 

Elevi  

Cadre didactice 

 

Analiză în CP 

Asigurarea legǎturii cu pǎrinţii şi în 

special cu Consiliul reprezentanţilor 

pǎrinţilor 

Implicarea părinţilor în 

activităţile desfăşurate 

la nivelul şcolii 

Directori 

Cadre didactice  

  

Semestrul I 

Semestrul II 

Cadre didactice  

Părinţi  

Analiză în CP 

Analiză în şedinţele CRP 

Implicarea  în proiecte locale și 

europene  

Scrierea şi depunerea a 

câte unui proiect din 

fiecare categorie 

Director 

Responsabil 

programe europene 

Conform 

calendarului 

apelurilor 

Cadre didactice Aprobarea unui proicet la 

nivel de an şcolar/Analiză 

în CA 

PARTENERI: 

• EPARHIA REFORMATA 

• ISJ CLUJ 

• CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR  

• AGENȚI  ECONOMICI 

• ASOCIAȚII 

 

ÎNTOCMIT, 
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Director 

prof. dr. Szekely Arpad 
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