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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
DEZVOLTARE CURRICULARĂ
Obiectiv general 1
Actualizarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare de la nivelul Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”,
Hălăucești în funcție de cerințele beneficiarilor sistemului educațional, în concordanță cu legislația în vigoare și
cu scopul îmbunățățirii rezultatelor școlare și a calității actului educativ.
Obiective specifice
Obiectivul 1.1.: Implementarea eficientă a Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii în
funcție de nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
Obiectivul 1.2.: Dezvoltarea unui management al calității la nivelul Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”,
Hălăucești.
Obiectivul 1.3.: Asigurarea egalității de șanse, eliminarea discriminării și a segregării la nivelul Liceului
Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești.
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Obiectivul 1.4.: Respectarea normelor legislative în vigoare cu privire la măsurile de organizare a activităţii în
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate
Termen de
Responsabili Parteneri
obiectivului
așteptate
realizare
Obiectivul 1.1.: Implementarea eficientă a Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului
nevoile beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
A1. Infomarea catedrelor și Eficientizarea
Permanent
Directorii
CJRAE
comisiilor cu privire la
procesului
Șefii de
Iași
prevederile din curriculumeducațional prin
catedre
ul național.
informarea
tuturor
persoanelor
implicate.
A2. Monitorizarea aplicării
Îmbunătățirea
Permanent
Șefii de
Cadrele
prevederilor din
rezultatelor
catedre
didactice
documentele de politică
școlare.
Diriginţii
educațională.

Indicatori de
monitorizare
la Decizia Şcolii în funcție de
Resurse

Birotică
Legislația în
vigoare

Programe
școlare
Regulamente
Materiale
informaționale

Resurse
informaționale
Metodologii în
vigoare

Fișe de
evaluare/
Asistențe la
ore
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A3. Sistematizarea
documentelor curriculare
oficiale, a ofertei de
manuale alternative,
auxiliare curriculare, a softurillor educaționale pentru
toate disciplinile predate în
unitatea școlară.
A4. Identificarea opiniei
elevilor și părinților în ceea
ce privește oferta
educațională curriculară și
extracurriculară.

Rezultate
așteptate
Obținerea unei
imagini reale a
situației
existente la
nivelul fiecărei
discipline.

Termen de
realizare
Septembrie
2020

Creșterea
gradului de
satisfacție a
elevilor și
părinților.

Martie-Mai
2020

Responsabili

Parteneri

Resurse

Directorii
Șefii de
catedre

Cadrele
didactice
Diriginții
Secretar

Resurse
informaționale
Consumabile
Birotică

Directorii

Diriginții
Consilierul
/
Psihologul
școlar

Resurse
financiare

Indicatori de
monitorizare
Liste de
inventar

Numărul de
chestionare
aplicate online
părinților/
elevilor
Studii de
opinie
Obiectivul 1.2.: Dezvoltarea unui management al calității la nivelul Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești.
A1. Implementarea unui
Creșterea
Septembrie Directorii
CCD Iași
Resurse
Lucrări
sistem de motivare a
calității actului
2020
Corpul
financiare
publicate
cercetării științifice,
educațional.
profesoral Resurse
Conferințe
didactico-pedagogice și de
informaționale susținute
specialitate.
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Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A2. Implementarea unor
programe remediale
adaptate elevilor cu
dificultăţi de învăţare.
A3. Încurajarea și sprijinirea
elevilor cu aptitudini
deosebite.

Rezultate
așteptate
Îmbunătățirea
rezultatelor
școlare ale
elevilor.

Termen de
realizare
Permanent

Responsabili

Parteneri

Resurse

Șefii de
catedre
Consilierul/
Psihologul
școlar
Directorii

Corpul
profesoral
Diriginţii

Resurse
financiare

Indicatori de
monitorizare
Programe
individuale de
învăţare

Premii la
Permanent
Corpul
Resurse
Numărul de
olimpiade şi
profesoral financiare
premii
concursuri
Diriginții
obținute
școlare.
Obiectivul 1.3.: Asigurarea egalității de șanse, eliminarea discriminării și a segregării la nivelul Liceului Teoretic
„Bogdan Vodă”, Hălăucești în scopul reducerii absenteismului și a abandonului școlar.
A1. Identificarea elevilor cu Crearea unui
Permanent
Consilierul/
Corpul
Resurse
Procedură de
risc de comitere de acte de climat de
Psihologul
profesoral financiare
identificare a
indisciplină.
siguranță în
școlar
Părinții
elevilor cu risc
școală.
de comitere a
actelor de
indisciplină.
A2. Asigurarea consilierii
Reducerea
Permanent
Consilierul/
Corpul
Resurse
Numărul de
individuale şi de grup pentru numărului de
Psihologul
profesoral informaționale elevi consiliați
elevii indisciplinați.
acte de
școlar
Părinții
Numărul de
indisciplină.
acte de
indisciplină
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A3. Informarea tuturor
persoanelor participante la
activitatea educațională cu
privire la prevederile ROI.

A4. Consilierea elevilor cu
mai mult de 20 absenţe
nemotivate.
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Rezultate
așteptate
100% dintre
persoanele
implicate în
activitatea
curentă a
Liceului Teoretic
„Bogdan Vodă”
sunt informate
cu privire la
prevederile ROI.
Reducerea
absenteismului
de la nivelul
Liceului Teoretic
„Bogdan Vodă”,
Hălăucești.

Termen de
realizare
Septembrie
2020

Permanent

Responsabili

Parteneri

Resurse

Directorii
Diriginții

Corpul
profesoral
Părinții

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Consilierul/
Psihologul
școlar

Corpul
profesoral
Părinții

Resurse
umane
specializate
Resurse
informaţionale

Indicatori de
monitorizare
Materiale
informative

Numărul de
elevi consiliați
Numărul de
absențe/elev
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Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A5. Consultări periodice online cu părinții pentru
reducerea absenteismului.

A6. Identificarea și
consilierea elevilor aflați în
risc de abandon școlar.

Rezultate
așteptate
Îmbunătățirea
relației școalăfamilie.
Reducerea
absenteismului
de la nivelul
Liceului Teoretic
„Bogdan Vodă”,
Hălăucești.
Reducerea
abandonului
școlar.

Termen de
realizare
Semestrul I
2020-2021
Semestrul II
2020-2021

Permanent

Responsabili

Parteneri

Resurse

Directorii
Diriginţii

Corpul
profesoral
Părinții

Resurse
umane
specializate
Resurse
informaţionale

Directorii
Diriginții

Corpul
profesoral
Părinții

Surse
bugetare
Resurse
umane
specializate
Resurse
informaţionale

Indicatori de
monitorizare
Numărul de
întâlniri
organizate
Numărul de
părinți
participanți

Situația
școlară a
elevilor
Numărul de
elevi consiliați
Rata de
abandon
școlar
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru
atingerea obiectivului
A7. Identificarea și
sprijinirea elevilor care
provin din familii cu
probleme (consum de
alcool, părinți plecați în
străinătate, violență,
sărăcie extremă).

Rezultate
așteptate
Oferirea de șanse
egale elevilor.

Termen de
realizare
Permanent

A8. Realizarea de
campanii de informare
la nivelul școlii cu
scopul de eliminare a
discriminării și
segregării școlare.

Eliminarea
situațiilor de
discriminare.
Eliminarea
segregării școlare.

Semestrul I
2020-2021
Semestrul II
2020-2021
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Responsabili

Parteneri

Resurse

Consilierul/
Psihologul
școlar

Corpul
profesoral
Părinții

Resurse
materiale și
financiare
Resurse
umane
specializate
Resurse
informaţionale

Consilierul/
Psihologul
școlar

ONG-uri
Corpul
profesoral
Părinții

Resurse
materiale și
financiare
Resurse
umane
specializate
Resurse
informaţionale

Indicatori de
monitorizare
Numărul
elevilor
proveniți din
familii cu
probleme

Numărul de
campanii
realizare
Numărul de
beneficiari
Număr cazuri
de
discriminare
Număr cazuri
de segregare
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Acţiuni pentru
atingerea obiectivului

Rezultate
așteptate

Termen de
realizare

Responsabili

Parteneri

Resurse

Indicatori de
monitorizare

Obiectivul 1.4.: Respectarea normelor legislative în vigoare cu privire la măsurile de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2
A1. Asigurarea Liceului Norme legislative Permanent, Directorii
ISJ Iași
Resurse
Existența
Teoretic „Bogdan
în vigoare
pe toată
liceului
informaționale documentelor
Vodă”, Hălăucești cu
respectate în
perioada de
legislative
legislative în
toate documentele
totalitate.
criză
puse la
vigoare
legislative în vigoare.
epimediolog
dispoziție de
ică.
organe
abilitate
A2. Diseminarea
100% din
Permanent, Directorii
ISJ Iași
Resurse
Existența
informațiilor în rândul
personalul liceului pe toată
liceului
Informaticia informaționale materialelor
catedrelor și comisiilor
este informat cu
perioada de Secretar
nul școlii
legislative
informative
cu privire la prevederile privire la normele
criză
Birotică
Minute
legislative în vigoare
legislative în
epimediolog
Consumabile
ședințe
referitoare la
vigoare.
ică.
desfășurarea activității
didactice în mediul
online, dar și cu privire
la restricțiile și
protocoalele în vigoare.
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru
atingerea obiectivului
A3. Actualizarea
documentelor
manageriale (PDI, Plan
Operațional, Plan
Managerial, Fișe de
post).
A4. Controlul și
evaluarea aplicării
prevederilor din normele
legislative în vigoare
prin realizarea
programului săptămânal
al activităților online și
înființarea condicii
online.
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Rezultate
așteptate
Toate
documentele
manageriale sunt
actualizate.

Termen de
realizare
Mai 2021

Norme legislative
în vigoare
respectate în
totalitate.

Mai 2021

Responsabili

Parteneri

Resurse

Directorii
liceului
CEAC

ISJ Iași
Cadre
didactice

Directorii
liceului
CEAC

ISJ Iași
Cadre
didactice

Resurse
informaționale
legislative
Consumabile
Surse
Bugetare
Resurse
informaționale
legislative
Resurse
materiale

Indicatori de
monitorizare
Existența
documentelor
manageriale
actualizate
Existența
programului
săptămânal al
activităților
online și a
condicii online
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RESURSE UMANE
Obiectiv general 2
Formarea profesională continuă a personalului Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești pentru asigurarea
unui act educațional în concordanță cu cerințele unui învățământ de calitate.
Obiective specifice
Obiectivul 2.1.: Sprijinirea activităților specifice managementului carierei și al dezvoltării personale.
Obiectivul 2.2.: Respectarea legislației în ceea ce privește încadrarea, normarea și salarizarea.
Obiectivul 2.3.: Revalorificarea metodelor de predare-evaluare tradiționale și aplicarea de metode moderne
de predare-evaluare prin formarea cadrelor didactice.
Obiectivul 2.4.: Orientarea către formarea cadrelor didactice și a personalului de conducere de la nivelul
Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești în scopul desfășurării activității didactice în mediul online.
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate
Termen de
Responsabili
Parteneri
Resurse
obiectivului
așteptate
realizare
Obiectivul 2.1.: Sprijinirea activităților specifice managementului carierei și al dezvoltării personale.

Indicatori de
monitorizare

A1. Identificarea
indicatorilor de performanță
specifici activității corpului
profesoral.
A2. Evaluarea anuală a
activității personalului
unității școlare.
A3. Aflarea nevoilor de
formare profesională
specifice fiecărei categorii
de personal.
A4. Sprijinirea cadrelor
didactice în participarea la
cursuri de formare
profesională.
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Respectarea
în procent de
100% a
standardelor
de calitate.
Îmbunătățirea
activității
desfășurate
de personalul
școlii.
Creșterea
satisfacției
profesionale
la nivelul
personalului
școlii.
Îmbunătățirea
calității
procesului
instructiveducativ.

Septembrie
2020

Directorii

Corpul
profesoral

Standarde
de calitate
specifice

Portofoliile
cadrelor
didactice

Iunie 2021

Directorii

Responsabili
comisii
metodice

Resurse
materiale și
financiare
Birotică

Fișe de
evaluare

Septembrie
2020

Directorii

Responsabili
comisii
metodice
Furnizori de
formare

Resurse
materiale și
financiare
Birotică

Numărul de
chestionare
aplicare
personalului
școlii

Conform
calendarului
cursurilor

Directorii

Responsabili
comisii
metodice
Furnizori de
formare

Resurse
materiale și
financiare
Birotică

Numărul de
persoane
participante la
cursuri de
formare.
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Acţiuni pentru atingerea
Rezultate
Termen de
Responsabili
Parteneri
Resurse
obiectivului
așteptate
realizare
Obiectivul 2.2.: Respectarea legislației în ceea ce privește încadrarea, normarea și salarizarea.

Indicatori de
monitorizare

A1. Actualizarea
permanentă a surselor de
informare în ceea ce
privește politica de
personal.

Surse de
informare
actualizare
Dosare de
personal

Respectarea
legislației în
vigoare.

Permanent

Directorii

Secretar
Informatician

Resurse
materiale și
financiare
Legislația în
vigoare

A2. Crearea și actualizarea
unei baze de date cu
informații referitoare la
elemente specifice angajării
personalului Liceului
Teoretic „Bogdan Vodă”,
Hălăucești.

Respectarea
Permanent
Directorii
Secretar
Resurse
Baza de date
legislației în
Informatician materiale și actualizată
vigoare.
financiare
Eficientizarea
Legislația în
activității
vigoare
specifice
resurselor
umane.
Obiectivul 2.3.: Revalorificarea metodelor de predare-evaluare tradiționale și aplicarea de metode moderne de predareevaluare prin formarea cadrelor didactice.
A1. Motivarea cadrelor
Creșterea
Permanent
Directorii
ISJ Iași
Resurse
Numărul de
didactice pentru utilizarea
calității actului
Corpul
informaționale ore în care
de metode de predare
educațional
profesoral
se utilizează
inovative și practice.
desfășurat la
metode de
nivelul școlii.
predare
inovative.
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A2. Realizarea de asistențe
la ore (online).

A3. Pariciparea la schimburi
de experiență cu alte unități
școlare din școală și
străinătate.
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Rezultate
așteptate
Creșterea
calității actului
educațional
desfășurat la
nivelul Liceului
Teoretic
„Bogdan Vodă”,
Hălăucești.
Adoptarea de
exemple de
bună practică.

Termen de
realizare
Octombrie
2020
Mai 2021

Permanent

Responsabili

Parteneri

Resurse

Directorii

ISJ Iași
Corpul
profesoral

Legislația în
vigoare
Birotică
Consumabile

Directorii

ISJ Iași
Corpul
profesoral

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Indicatori de
monitorizare
Numărul de
asistențe la
ore

Numărul de
schimburi de
experiență
realizate
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Acţiuni pentru atingerea
Rezultate
Termen de
Indicatori de
Responsabili Parteneri Resurse
obiectivului
așteptate
realizare
monitorizare
Obiectivul 2.4.: Orientarea către formarea cadrelor didactice și a personalului de conducere de la nivelul Liceului
Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești în scopul desfășurării activității didactice în mediul online.
A1. Stabilirea nevoilor de
100% dintre
Mai 2020
Directorii
ISJ Iași
Resurse
Chestionare
formare în domeniul
cadrele
liceului
CCD
informaționale de evaluare
activității didactice în mediul didactice și
Surse
online la nivelul personalului personalul de
bugetare și
liceului.
conducere este
extrabugetare
evaluat cu
privire la
competențele
digitale
A2. Realizarea de cursuri
100% din
Permanent
Directorii
ISJ Iași
Resurse
Număr de
de formare/ sesiuni de
personalul
liceului
CCD
informaționale participanți
instruire în domeniul
didactic particpă
Responsabili
Surse
activității didactice în mediul la aceste
comisii
bugetare și
online la nivelul școlii.
cursuri/ sesiuni
metodice
extrabugetare
de instruire
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
Obiectiv general 3
Modernizarea bazei materiale a Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești pentru îmbunătățirea actului
educativ prin identificarea de noi surse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente.
Obiective specifice
Obiectivul 3.1.: Gestionarea transparentă și eficientă a resurselor materiale și financiare ale Liceului Teoretic
„Bogdan Vodă”, Hălăucești.
Obiectivul 3.2.: Identificarea de surse de venit extrabugetare pentru asigurarea condițiilor de desfășurarea a
unui act educațional în conformitate cu standardele.
Obiectivul 3.3.: Realizarea de investiții pentru îmbunătățirea bazei materiale de care dispune Liceul Teoretic
„Bogdan Vodă”, Hălăucești.
Obiectivul 3.4.: Sprijinirea elevilor în vederea accesului tuturor la activitățile online/ la distanță.
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Acţiuni pentru atingerea
Rezultate
Termen de
Indicatori de
Responsabili
Parteneri
Resurse
obiectivului
așteptate
realizare
monitorizare
Obiectivul 3.1.: Gestionarea transparentă și eficientă a resurselor materiale și financiare ale Liceului Teoretic „Bogdan
Vodă”, Hălăucești.
A1. Respectarea
Asigurarea
Permanent
Directorii
CJRAE Iași Legislația în
Achiziţii
condițiilor de legalitate,
transparenței
ISJ Iași
vigoare
publice
economicitate şi
referitoare la
Resurse
transparente,
oportunitate referitoare la achizițiile
informaționale organizate în
achiziţiile publice.
publice.
condiţii de
legalitate.
A2. Execuția bugetară
realizată în concordanță
cu legislația în vigoare.

Asigurarea
transparenței
în ceea ce
privește
execuția
bugetară.

Permanent

Directorii

Contabil
Secretar

Legislația în
vigoare
Resurse
informaționale

Documente
justificative

Obiectivul 3.2.: Identificarea de surse de venit extrabugetare pentru asigurarea condițiilor de desfășurarea a unui act
educațional în conformitate cu standardele.
A1. Identificarea de noi
Creșterea
Directorii
CJRAE Iași Legislația în
Numărul de
Permanent
posibili sponsori sau
numărului de
Comunitate vigoare
sponsori
parteneri ai unității
sponsori.
locală
Resurse
școlare.
informaționale
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A2. Finanțarea prin
donaţii şi sponsorizări a
cel puţin 15% dintre
proiectele educative.

A3. Informarea cadrelor
didactice cu privire la
oportunităţile de finanţare
şi la tipurile de proiecte cu
finanţare europeană
disponibile.
A4. Realizarea de
proiecte cu finanțare
externă.
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Rezultate
așteptate
Suplimentarea
resurselor
financiare de
care dispune
LiceulTeoretic
„Bogdan
Vodă”,
Hălăucești.
100% dintre
cadrele
didactice sunt
informate.

Termen de
realizare
Septembrie
2020

Derularea a
cel puțin un
proiect.

Indicatori de
monitorizare
Sponsorizări
Donații

Responsabili

Parteneri

Resurse

Directorii
Contabil

Comunitate
locală

Legislația în
vigoare
Resurse
informaționale

Permanent

Directorii

ISJ Iași
Comunitate
locală
ONG-uri

Legislația în
vigoare
Birotică
Consumabile

Numărul de
cadre
didactice
informate
Materiale
informaționale

Anul școlar
2020-2021

Directorii

ISJ Iași
Comunitate
locală
ONG-uri

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Numărul de
proiecte
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Acţiuni pentru atingerea Rezultate
Termen de
Indicatori de
Responsabili
Parteneri
Resurse
obiectivului
așteptate
realizare
monitorizare
Obiectivul 3.3.: Realizarea de investiții pentru îmbunătățirea bazei materiale de care dispune Liceul Teoretic „Bogdan
Vodă”, Hălăucești.
A1. Realizarea unui
Asigurarea
Septembrie
Directorii
Administrator
Birotică
Liste de
inventar al bazei
unei imagini
2020
Secretar
inventar
materiale a Liceului
reale cu
Bibliotecar
Teoretic „Bogdan Vodă”,
privire la baza
Hălăucești.
materială a
școlii.
A2. Realizarea de
investiții pentru
modernizarea terenului și
a sălii de sport.

Creșterea
satisfacției
elevilor,
părinților și
cadrelor
didactice.

Septembrie
2020

Directorii

ISJ Iași
Primăria
Hălăucești

Resurse
financiare și
materiale

Documente
justificative
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A3. Amenajarea de
laboratoare de
specialitate.

Rezultate
așteptate
Îmbunătățirea
actului
educațional.

Termen de
realizare
Septembrie
2020

Responsabil
i
Directorii

A4. Modernizarea/
repararea mobilierului
școlar.

Îmbunătățirea
actului
educațional.

Septembrie
2020

Directorii

Parteneri

Resurse

ISJ Iași
Primăria
Hălăucești

Resurse
financiare și
materiale

ISJ Iași
Primăria
Hălăucești

Resurse
financiare și
materiale

Indicatori de
monitorizare
Documente
justificative
Procese
verbale
Liste de
achiziții

Obiectivul 3.4.: Sprijinirea elevilor în vederea accesului tuturor la activitățile online/ la distanță.
A1. Identificarea elevilor
care nu dispun de resurse
pentru accesarea lecțiilor
realizate în mediul online.
A2. Identificarea
programelor/proiectelor
existente pentru
achiziționarea de resurse
necesare elevilor care nu
au posibilitatea de a
accesa mediul online.
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Statistica
elevilor care
nu dispun de
resurse pentru
conectarea la
mediul online.
100% dintre
elevii liceului
să aibă
posibilitatea
de a accesa
cursurile
online.

Permanent,
pe toată
perioada
suspendării
cursurilor în
mod fizic.
Mai 2021

Directorii
liceului
Diriginții/
Cadrele
didactice

Informatician
Secretar

Resurse
materiale
Surse
bugetare
Birotică

Existența listă
elevi aflați în
situații dificile

Directorii
liceului
Cadre
didactice

ISJ Iași
Autorități
locale

Resurse
informaționale
Surse
bugetare și
extrabugetare

Numărul de
programe/
proiecte
accesate
Listă elevi
beneficiari

Plan Operațional 2020-2021
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A3. Folosirea de fișe de
lucru, teme de portofoliu,
modalități de evaluare și
feed-back pentru elevii
care nu reușesc să
acceseze lecțiile în mediul
online.

Rezultate
așteptate
100% dintre
elevii liceului
au acces la
resurse
educaționale.

Termen de
realizare
Permanent,
pe toată
perioada
suspendării
cursurilor în
mod fizic.

Responsabil
i
Directorii
liceului
Cadre
didactice

Parteneri

Resurse

ISJ Iași
Autorități
locale

Resurse
informaționale
Surse
bugetare și
extrabugetare

Indicatori de
monitorizare
Listă elevi
beneficiari
Pachete de
resurse
educaționale
special
concepute

RELAȚII COMUNITARE
Obiectiv general 4
Îmbunătățirea permanentă a imaginii Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești prin promovarea valorilor
unității școlare și a unui management participativ axat pe colaborare și deschidere.
Obiective specifice
Obiectivul 4.1.: Dezvoltarea de relații comunitare funcționale cu actorii interesați de activitatea educațională
desfășurată la nivelul Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești.
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Obiectivul 4.2.: Promovarea imaginii Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești.
Obiectivul 4.3.: Eficientizarea comunicării cu părinții elevilor din cadrul Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”,
Hălăucești în vederea informării corecte a acestora cu privire la protecția împotriva infecției cu virusul SARSCoV-2.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului

Rezultate
așteptate

Termen de
realizare

Responsabili

Parteneri

Resurse

Indicatori de
monitorizare

Obiectivul 4.1.: Dezvoltarea de relații comunitare funcționale cu actorii interesați de activitatea educațională desfășurată
la nivelul Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești.
A1. Organizarea de ședințe
de lucru online cu instituții,
operatori economici sau
ONG-uri din comunitatea
locală.
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Îmbunătățirea
relațiilor
comunitare.

Semestrul I
2020-2021
Semestrul
II
2020-2021

Directorii

Instituții din
comunitate
Operatori
economici
ONG-uri

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Numărul de
ședințe
Numărul de
participanți

Plan Operațional 2020-2021
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A2. Implementarea de
exemple de bună practică
din alte unități școlare de la
nivel național sau
internațional cu privire la
relațiile comunitare.

Rezultate
așteptate
Îmbunătățirea
relațiilor
comunitare.

Termen de
realizare
Permanent

A3. Actualizarea și mărirea
portofoliului de parteneriate
cu instituții de învățământ
naționale sau internaționale
ale unității școlare.

Creșterea
numărului de
parteneriate

Permanent

Indicatori de
monitorizare
Materiale de
promovare

Responsabili

Parteneri

Resurse

Directorii

Diriginții
Unități
școlare de
la nivel
național sau
internațional

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Directorii

Comunitate
locală

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Numărul de
parteneriate

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Număr de
elevi înscriși
Oferta
educațională
actualizată

Obiectivul 4.2.: Promovarea imaginii Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești.
A1. Promovarea ofertei
educaționale actualizate.

Creșterea
numărul de
elevi înscriși
în cadrul
licceului

August
2020

Directorii

Informatician
Secretar
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Liceul Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A2. Promovarea ofertei
educaționale la târguri
online de profil.

Rezultate
așteptate
Creșterea
numărul de
elevi înscriși
în cadrul
unității
școlare.
Realizarea
planului de
școlarizare
2020-2021.

A3. Promovarea
permanentă a rezultatelor
obținute de către elevii
unității școlare la concursuri
și olimpiade în mediul online și mass-media locală.

Îmbunătățirea
imaginii
Liceului
Teoretic
„Bogdan
Vodă”,
Hălăucești.
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Termen de
realizare
Conform
calendarului

Semestrul I
2020-2021
Semestrul II
2020-2021

Responsabili

Parteneri

Resurse

Informatician
Secretar

CJRAE Iași
ISJ Iași

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Corpul
profesoral

Resurse
materiale şi
financiare
Resurse
informaţionale

Informatician
Secretar

Indicatori de
monitorizare
Materiale de
promovare
Participări la
târguri
educaționale

Numărul de
activități de
promovare
Materiale de
promovare
Site-ul liceului
Prezențe în
articole din
presa locală

Plan Operațional 2020-2021
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
A4. Permiterea accesului
tuturor celor interesați la
informații despre liceu și
despre oferta educațională.

Rezultate
Termen de
Indicatori de
Responsabili Parteneri
Resurse
așteptate
realizare
monitorizare
Îmbunătățirea Permanent
Directori
Corpul
Resurse
Existența
imaginii
profesoral
materiale şi
materialelor
Liceului
Secretar
financiare
de promovare
Teoretic
Resurse
„Bogdan
informaţionale
Vodă”,
Birotică
Hălăucești.
Obiectivul 4.3.: Eficientizarea comunicării cu părinții elevilor din cadrul Liceului Teoretic „Bogdan Vodă”, Hălăucești în
vederea informării corecte a acestora cu privire la protecția împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2.
A1. Încurajarea părinţilor să Acționarea
Permanent
Directori
Corpul
Resurse
Existența
participe la educaţia pentru
responsabilă
profesoral
materiale şi
materialelor
igiena şi sănătatea copiilor.
a părinților și
financiare
de promovare
elevilor.
Resurse
și informare a
informaţionale importanței
Birotică
igienei și
sănătății.
A2. Informarea părinţilor cu Acționarea
Permanent
Directori
Corpul
Resurse
Existența
privire la obligativitățile pe
responsabilă
profesoral
materiale şi
materialelor
care le au cu privire la
a părinților și
financiare
de promovare
absenţa elevului.
elevilor.
Resurse
și informare a
informaţionale importanței
Birotică
igienei.
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