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Școala Postliceală „Louis Pasteur” municipiul Câmpina                            
RAEI – Partea a IV-a. 

 
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI  OFERITE PENTRU 

 ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 

Nr. 
crt 

Activități 
Tipul de 
activitate 

Obiective Termene Prioritate Responsabilități 
Indicatori de 

realizare 

1 
Dezvoltarea  promovării comunicării 
imaginii școlii în comunitatea locală 

Activitate 
managerială 

de promovare 

Cunoașterea reală a 
specificului activității școlii în 
comunitatea locală. 
Conștientizarea produselor 
muncii elevilor în domeniul 
medical, sanitar și farmaceutic 
de cât mai mulți beneficiari. 
 Obținerea de feed-back în timp 
real. 
Completarea promovării școlii n 
comunitatea local cu mediul on-
line. 

Sem. II medie 
Murariu Ciprian 
 

Cel puțin 2 contracte 
de parteneriat noi 
încheiate până în 
iunie 2021. 
Diplome de 
participare la 
evenimentele 
locale/sau on-line 
Actualizarea site-ului 
școlii cu noutăți și 
evenimente, poze și 
rezultate obținute la 
aceste participări.  

2 

 
 
 
Îmbunătățirea/perfecționarea activității 
metodice de învățare și predare atât la clasă 
cât și în mediul on-line( metode centrate în 
special pe elev), cu aplicații 
interdisciplinare/interspecializări. 

Activitate la 
nivel de 

curriculum și 
metodologie 

didactică. 
Activitate 

privind resursa 
umană. 

Diversificarea și modernizarea 
strategiilor de predare-învățare 
centrate pe elev. 
Realizarea unor colaborări între 
profesorii de la cele două 
specializări. 
Organizarea unor cercuri 
deschise comune între AMG și 
AMF. 

Iulie 2021 ridicată 

Pietriceanu 
Romulus 
Badea Tatiana 
Enache Natalia 
Grozea GAbriela 

Realizarea de fișe 
de lucru pe stiluri 
de învățare. 
Fișe de evaluare. 
Fișe de observare 
a lecțiilor. 
 

3 
Adaptarea bazei didactice a școlii la sistemul 
de  învățmânt on-line. 

Activități privind 
baza materială 
și dotarea școlii 

 Inventarierea bazei materiale a 
școlii necesare acestui sistem 
de invatamânt adaptate la 
modelul hibrid. 
Stabilirea necesarului de 
aparatură.  

Iunie 2021 ridicată 
Murariu Ciprian 
Pietriceanu 
Romulus 

Instalarea in fiecare 
sală de clasă de  
aparatură specifică 
invățământului 
online. 
Diplome care să 

Vizat: CA 
Înregistrat:  
Director: Ms.instr. Pietriceanu 
RomulusMarius 
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Obiective Termene Prioritate Responsabilități 
Indicatori de 

realizare 

Pregătirea personalului didactic 
privind metodologia si 
tehnologia didactică specifică 
invațământului online. 
Efectuarea demersurilor de 
achiziție a aparaturii și 
extinderea rețelei de internet. 

ateste pregatirea 
cadrelor didactice 
privind folosirea mai 
multor platforme 
virtuale de 
invățământ. 

4 

Revizuirea modului de participare a cadrelor 
didactice la activități de perfecționare/ 
formare continuă, de tipul: 
 activități metodico-știintifice ,  
■ sesiuni de comunicări știintifice, 

simpozioane, conferințe, congrese 
 publicarea de articole, lucrări, interviuri, în 

publicații de specialitate. 
 

Intervenții/ 
activități la 

nivel 
extracurricular 

și/ sau 
perfecționare 

personală. 

Perfecţionarea continuă a 
cadrelor didactice şi oferirea de 
oportunităţi pentru dezvoltarea 
carierei acestora, în vederea 
îmbunătăţirii accesului la o 
educaţie de calitate pentru toţi 
elevii 
Dezvoltarea competenţelor 
digitale profesionale ale 
personalului didactic, ca 
răspuns la nevoile profesionale 
ale cadrelor didactice şi a celor 
organizaţionale, prin atragerea 
de  programe de formare 
continuă cu specific on line. 
Continuarea obiectivelor 
neatinse in anul școlar 
precedent( examenele de grad 
amnate din cauza pandemiei cu 
SARS-Cov 19) 
Stimularea cadrelor didactice 
pentru accesarea diferitelor 
forme şi programe de 
perfecţionare on line. 

August 2021 
  

medie 

Responsabilul 
comisiei de 
formare și 
dezvoltare 
profesională. 
Director general 
AMUS 

Minim 1 activitate/  
sem.; participarea la 
examene de grad 
didactic, cercuri 
pedagogice judetene; 
lucrări științifice. 
Diplome, adeverințe; 
articole, lucrări, 
reviste de 
specialitate, proiecte 
didactice, credite 
profesionale 
transferabile. 

5 

Actualizarea conținutului portofoliilor 
cadrelor didactice și comisiilor, în 
conformitate cu platformele de pedare on-
line utilizate ca documente de bază în 
procesul de evaluare internă. 

Activități la 
nivel de 

curriculum 
Activități la 

nivel 
extracurricular 

Dezvoltarea profesională a 
personalului didactic. 
Completarea şi lărgirea 
competenţelor profesionale, în 
raport cu cerinţele unui 

permanent ridicată Enache Natalia 

Fișe de verificare a 
portofoliilor 
profesorilor. 
Fișe de verificare a 
activității comisiilor 
pe domenii de 
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Activități la 
nivelul 

managementul
ui unității 
școlare 

învăţământ de calitate att n 
mediul on-line cât și n clasă. 
Continuarea unor abilități tehice 
și a unei mentalități la nivelul 
întregului personal al școlii 
pentru a face față procesului 
flexibil on-line/clasă. 

activitate. 

6 
Evaluarea activității 
extrașcolare/extracurriculare. 

Intervenții/ 
activități la 

nivel 
extraccuricular 

Stimularea spiritului de 
întrajutorare. 
Angrenarea elevilor și a 
cadrelor didactice în activități 
de voluntariat spefice 
domeniului social. 
Participarea elevilor și a 
cadrelor didactice la astfel de 
activitți prin intermediul 
calculatorului, prin intermediul 
comenzilor/livrrilor on-line. 

August 2021 medie Diriginți 

Fișe de activități 
extrașcolare și 
extracurriculare. 
Diplome/certificate 
de participare la 
activități de 
voluntariat. 

7 Revizuirea  ofertei educaționale. 

Activități la 
nivel de 

curriculum și 
metodologie 

didactică. 
Activități la 

nivel 
extracurricular. 
 

Definirea ofertei educaționale 
prin cunoașterea așteptărilor 
din partea elevilor, a comunității 
locale, a educabililor/potențiali 
candidați. 
Congruența ofertei 
educaționale cu cerințele ofertei  
de pe piața muncii 
locală/națională/internațională. 
Asigurarea accesului 
potențialilor cursanți la oferta 
școlii mai ales prin mediul 
virtual. 

Mai 2021 medie 

Director 
Președinte CD 
AMUS 
CEAC 

Chestionare aplicate 
elevilor din cls.XII din 
liceele și colegiile din 
Câmpina /localități 
limitrofe prin 
intermediul 
internetului. 
Pliante. 
Afișe. 
 

 
Vizat: 
Coordonator CEAC  prof. Enache Natalia Loredana 


