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ARGUMENT
Planul de Dezvoltare Strategică a Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM reprezintă un
document de proiectare strategică a activității colegiului pentru următorii 5 ani, bazat pe prevederile
politicilor educaționale la nivel național și internațional, în concordanță cu transformările din
învățământul profesional tehnic postsecundar, prevăzute de Codul Educației, în concordanță cu
reformele structurale, de conținut și de modernizare a sistemului de învățământ. Planul de Dezvoltare
Strategică a CNC al ASEM este elaborat în baza cadrului legislativ și normativ din Republica
Moldova, a documentelor normative ale colegiului. Prioritățile strategice ale CNC al ASEM sunt:
acces, relevanță și calitate, ce contribuie indiscutabil la asigurarea competitivității unui management
de performanță și la dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare cu partenerii sociali, economici,
în scopul formării produsului final competent și competitiv pe piața muncii. Planul de Dezvoltare
Strategică a Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM reprezintă un document elaborat în parteneriat
și prin colaborare cu diverși factori educaționali, sociali și din mediul de afaceri, care

trasează

direcțiile de dezvoltare strategică a instituției de învățământ postsecundar și stipulează finalitățile
relevante și de calitate. Implementarea Planului de Dezvoltare Strategică

constituie o condiție

indispensabilă a activității manageriale, or documentul dat asigură calitatea, eficiența și sporește atât
gradul de autonomie a instituției, precum și responsabilitatea publică pentru serviciile educaționale
prestate. Scopul programului rezidă în oportunitatea de a determina, pe un termen de 5 ani,
prioritățile dezvoltării durabile în învățământul profesional cu profil economic, în vederea obținerii
unor performanțe maxime în formarea inițială a specialiștilor pentru

piaţa muncii, utilizând

potențialul de dezvoltare a sectorului dat.
Planul de Dezvoltare Strategică a Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM pentru perioada
2016-2021:
 reflectă politica educațională instituțională și asigură realizarea acesteia;
 este un instrument de promovare a unui management de asigurare a calității și promovarea
culturii calității;
 motivează participarea plenară în dezvoltarea colegiului a tuturor actorilor interesați: elevi,
cadre manageriale și didactice, părinți, agenți economici etc., obiectivele cărora devin comune și
importante pentru toți.
Planul de Dezvoltare Strategică al Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM pentru 2016-2021
este un instrument cu multiple funcții: prospective, ameliorative, reglatorii.
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În baza Planului de Dezvoltare Strategică a colegiului:
 membrii echipei manageriale organizează activitatea educațională, stabilind prioritățile,
organizează și motivează personalul, monitorizează performanțele instituției;
 CEIAC monitorizează performanțele colegiului și își proiectează activitatea de îmbunătățire;
 personalul didactic și auxiliar al instituției este informat despre rolul și responsabilitățile lor
funcționale;
 reprezentanții organelor ierarhice superioare (ASEM), planifică mai eficient distribuirea
resurselor de dezvoltare;
 agenții economici se implică în proiecte de parteneriat cu instituția;
 elevii și părinții sunt la curent cu problemele și direcțiile de dezvoltare ale colegiului, sunt
antrenați în realizarea lor.
Implementarea Planului strategic prevede obținerea performanțelor în procesul educațional
prin evaluarea optimă și eficientă a resurselor umane, a bazei tehnico-materiale și a resurselor
financiare, în scopul formării unor specialişti competenţi și de calitate.
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CONTEXTUL GENERAL
Învăţământul din Republica Moldova de la începutul mileniului trei, perioadă marcată de
nivelul înalt al dezvoltării tehnice şi ştiinţifice, de tendinţa de globalizare, care solicită servicii de
înaltă calitate şi, implicit, specialişti competenţi, traversează o perioadă marcată de profunde
schimbări, dar, totodată, încearcă să păstreze şi să dezvolte principiile şi valorile umane şi naţionale
sănătoase, identificate în Codul Educaţiei al Republicii Moldova, în alte acte normative din domeniul
învăţământului, care promovează crearea unei şcoli prietenoase tânărului contemporan pentru
dezvoltarea sa liberă, integră și armonioasă ca individualitate umană şi pentru formarea sa ca
personalitate autonomă, creativă, competentă şi competitivă.
In contextul formării tinerilor ca specialişti competenţi pe piaţa muncii, un rol important îl au
colegiile, care devin, din 2015, instituţii de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar.
În aceste condiții de schimbare nu numai a denumirii, dar, mai cu seamă, a conţinutului de
instituire, în colegii se desfășoară învăţământul profesional tehnic postsecundar în baza Sistemului
de Credite de Studii Transferabile și, implicit, apare necesitatea elaborării documentelor reglatorii
noi, care vor permite realizarea unui învăţământ profesional de calitate în această verigă importantă a
sistemului educaţional din ţară - colegii şi Centre de excelenţă.
Acest proces demarează în anul de învăţământ 2013-2014, cu etapa de pilotare a Sistemului
de Credite de Studii Transferabile şi cu implicarea cadrelor didactice din colegii şi, implicit, din
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, la studierea şi elaborarea Planurilor de învăţământ pe
specialităţi şi a curriculumurilor noi. A urmat o perioada de analize, participări la instruiri şi
seminare, cursuri de formare, organizate de specialiştii Direcţiei Învăţământ profesional secundar şi
mediu de specialitate a Ministerului Educaţiei, pentru studierea practicilor europene, pentru analiza
proiectelor regulamentelor şi a ghidurilor noi de aplicare a SCST, de elaborare a Curriculumurilor pe
unităţi de curs şi module, de elaborare a Planurilor de învăţământ noi.
După etapa de pilotare şi de analiză a bunelor practici, s-a trecut în anul următor de
învăţământ la Planuri noi şi specialităţi cu denumiri, coduri şi cu calificări modificate, în baza
Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, a specialităţilor şi calificărilor pentru pregătirea
cadrelor în instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
(Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 853 din 14 decembrie 2015).
Adoptarea Sistemului de Credite de Studii Transferabile, a pedagogiei competențelor și
stabilirea, prin standarde educaționale, a finalităților educaționale îi deschide procesului educațional
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar direcții mult mai clare de formare/
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dezvoltare a personalității tânărului, asigurând armonizarea finalităților educației din Republica
Moldova cu

finalitățile din sistemele de învățământ din Europa, permite compatibilizarea

învăţământului naţional cu cel european, le oferă noi şanse tinerilor din Moldova de formare, prin
implicare în programe de mobilitate academică din ţară şi de peste hotare. Pentru realizarea unui
învăţământ de calitate în baza Planurilor noi de învăţământ sunt necesare şi Curriculumuri noi.
Curriculumurile modernizate pe unităţi de curs/ module, axate pe competențe, prevăd, în măsură mai
mică, asimilarea de către elevi a unor sisteme de cunoștințe din diferite domenii, vizând înzestrarea
acestora cu ansambluri de competențe de tip funcțional, care favorizează transferul și mobilitatea
cunoștințelor, în vederea accentuării dimensiunii acționale a instruirii. Astfel, prin Curriculumuri pe
unităţi de curs/ module, se adoptă un nou model de stabilire a finalităților educaționale, formate în
termeni de competențe, necesare formării absolventului contemporan, în scopul integrării acestuia în
viața de sine stătătoare.
Pornind de la aceste deziderate, stabilite în documentele educaționale, în următorii 5 ani,
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM îşi propune să promoveze un învățământ profesional tehnic
postsecundar în baza Sistemului de Credite de Studii de calitate, centrat pe elev, orientat spre
formarea specialiștilor competenți și competitivi pe piața muncii din țară.
Activitatea educaţională este proiectată din perspectiva sporirii calității serviciilor
educaționale de calitate oferite elevilor, în scopul formării și dezvoltării unei culturi educaționale,
axate pe valorile general – umane, naționale și europene, din perspectiva stimulării parteneriatului
profesional, a implicării părinților, a agenților economici în procesul de formarea a specialiştilor, a
dezvoltării bazei materiale și didactice a instituției și a promovării unei culturi educaţionale care ar
stimula necesitatea formării continue a cadrelor didactice şi a ascensiunii lor în carieră, a aspirării la
conferirea/ confirmarea gradelor didactice.
Cadrele didactice, în cadrul demersului educațional zilnic (activități curriculare și
extracurriculare), vor avea responsabilitatea funcțională să le formeze elevilor competențe:
 a învăţa să înveţe si să se formeze pe parcursul întregii vieţi;
 a se aprecia şi a aprecia corect efortul colegilor;
 a - și defini şi dezvolta valorile proprii.
Își vor concentra eforul pentru a-i deprinde pe elevi:
 să fie motivați să învețe, să se autodepășească;
 să analizeze și să acționeze independent;
 să - și îndeplinească responsabilitatea de elev;
 să - și formeze cultura parteneriatului prin acțiuni și prin comunicare.
Aceste și alte competențe solicită de la cadrele didactice onorarea responsabilităților de funcţie,
respectarea disciplinei muncii, cultură comportamentală, cunoștințe și dexterități metodice.
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SCURT ISTORIC AL COLEGIULUI NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM îşi desfăşoară activitatea în baza actelor normative și
legislative ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ profesional tehnic din R. Moldova.
Adresa poştală: MD 2005, or. Chişinău, str. Petru Rareş, 18, Colegiul Naţional de Comerţ al
ASEM.
Adresa electronică: cnc@ase.md. Fax: 022-402-791
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM este o instituţie de învăţământ profesional tehnic
postsecundar, fondată prin hotărârea Sovietului Comisarilor Norodnici al R.S.S.M. din 20 octombrie
1944 nr.362 "Cu privire la restabilirea în or. Chişinău a Şcolii republicane de ucenicie comercialăculturală şi deschiderea tehnicumului de comerţ sovietic”.
În scopul unei mai bune pregătiri a specialiştilor cu studii superioare de scurta durată, apoi cu
studii medii de specialitate pentru economia naţională, pentru perfecţionarea structurii în
învăţământul mediu de specialitate, a folosirii raţionale a resurselor materiale şi financiare destinate
pregătirii cadrelor, Guvernul Republicii Moldova, la 28 iunie 1991, prin Hotărârea nr. 321 decide:
1. A reorganiza, începând cu 1 iulie 1991:
Tehnicumul de comerţ sovietic din Chişinău în Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău.
La 01 septembrie 1998, prin Hotărârea nr. 878 a Guvernului Republicii Moldova, Colegiul
Naţional de Comerţ devine unitate funcţională a Academiei de Studii Economice a Moldovei, care
asigură pregătirea cadrelor de specialitate cu caracter aplicativ pentru economia naţională şi sfera
socială.

Evaluarea şi acreditarea instituţiei
Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova a fost acreditat
în anul 2006.
Certificatul seria AC nr. 0109 de acreditare a specialităţilor:
1809 ,,Merceologie”, calificarea „Merceolog”;
1810 ,,Contabilitate”, cu calificarea „Contabil”;
1812 ,,Comerţ”, cu calificarea „Agent comercial”,
toate învăţământ cu frecvenţă la zi, a fost eliberat în conformitate cu Hotărârea Colegiului
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului nr. 332 din 23 februarie 2006.
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Tradiţiile instituţiei


Ziua Cunoştinţelor (1 septembrie)



Ziua ASEM-lui (25 septembrie)



Ziua Lucrătorului din Învăţământ (5 octombrie)



Balul Bobocilor (25 octombrie)



Ziua specialistului (turismului, contabilului, statisticii, consumatorului)



Hramul Colegiului (26 noiembrie)



Festivalul cântecului în diferite limbi „Unitate prin diversitate” (6 decembrie)



Sărbătorile de Crăciun şi de Anul Nou



Decadele catedrelor



Concursul de specialitate „Elevul de azi - specialistul de mâine” (februarie)



Ziua Internaţională a Femeii (8 martie)



Festivalul Naţional al Cântecului Francofon „Chantons, amis” (23 martie)



Întâlnirea cu absolvenţii (ultima vineri a lunii februarie)



Zi de autoconducere (5 octombrie)



Gala Laureaţilor (25 mai)



Serata dedicată absolvenţilor (iulie)



Acţiuni de caritate la Azilul de bătrîni şi invalizi, case de copii
În colegiu activează:


formaţia de dans „Divertis”.



formaţia "Contur"



Consiliul Instituţional al Elevilor



Consiliul şefilor de grupe



Consiliul locatarilor din cămin



Clubul economiştilor



Ziarul „Carpe Diem”.

În esenţă, „Şcoala trebuie să-l înveţe pe copil nu să facă totul, ci să creadă că poate face
totul.” (A. Silvestru)
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I.

VIZIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM
,,Caracterul unei şcoli bune e ca elevul să înveţe
în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât
ştie însuşi profesorul.”
(M. Eminescu)

Colegiul Național de Comerț al ASEM, unitate funcțională a Academiei de Studii Economice a
Moldovei, instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar își propune să devină un spațiu
educațional național democratic, deschis pentru toți actanții demersului educațional: cadre didactice,
beneficiari - elevi, parinți și comunitate, care să permită formarea specialiștilor competenți și
competitivi pe piața muncii și dezvoltarea lor ca personalități integre, axate pe valori moral –civice,
necesare pentru a se integra cu succes în mediul social modern.
În realizarea acestei viziuni, Colegiul Național de Comerț al ASEM

va promova un

învățământ profesional tehnic de calitate, axat pe performanța subiecților educaționali, pe un
leadership participativ, în concordanță cu valorile și normele naționale și europene ale mileniului III.
În acest context, elevii vor beneficia de un învățământ:


în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile;



formativ, centrat pe elev, axat pe formarea de competențe, care va promova egalitatea

șanselor europene în educație;


bazat pe un management educaţional eficient cu standarde orientate spre cercetare,

inovare în procesul educațional;


tehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, acces la comunicații electronice, rețea

informațională, tehnologii didactice și audiovizuale modernizate)
Elevii din colegiu vor beneficia de programe de mobilitate academică în instituţii de
învăţământ din ţară şi de peste hotare, vor obţine pregătirea profesională necesară integrării în
societate şi afirmării ca specialiști în devenire la calificarea pe care şi – au ales-o, vor avea condiţii
de pregătire echivalente cu pregătirea din alte instituții de profil din ţară. Demersul educațional va fi
susținut de parteneriatul cu familia și comunitatea, care se va axa pe dezvoltarea liberă a
personalității și va contribui la formarea absolvenților autonomi, responsabili și capabili să evolueze
în cariera profesională.
Activitatea colegiului va fi direcţionată spre crearea unui climat de muncă favorabil, va
promova un management de calitate, care ar stimula cadrele didactice să aplice eficient în practică
politicile educaționale ale Ministerului Educației al R. Moldova, în scopul identificării și dezvoltării
9
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nevoilor individuale ale fiecărui tânăr care a ales să se formeze în Colegiul Naţional de Comerţ al
ASEM.
Colegiul îşi propune să se transforme într-un real centru național de resurse și servicii
educaționale, oferite elevilor și comunității, prin dezvoltarea unui învățământ modern, o coordonată
a căruia ar fi parteneriatul eficient cu factorii decisivi implicați în educație.
Eforturile instituţiei vor fi îndreptate spre:
 motivarea abiturienților de a alege Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM;
 stimularea cadrelor didactice spre formare continuă și avansare profesională, în scopul oferirii
serviciilor educaționale de calitate;
 colaborarea cu instituții de profil din țară și de peste hotare;
 stabilirea parteneriatului permanent efectiv cu părinții și agenții economici;
 participarea elevilor în programe de mobilitate academică, formări, practici, schimb de
experiență etc.;
 diminuarea fenomenului de absenteism școlar şi eşec şcolar;
 transformarea instituţiei într-un real centru naţional de resurse şi servicii educaţionale
calitative, oferite elevilor şi comunităţii, prin dezvoltarea unui învăţământ modern, axat pe parteneriat
eficient între toţi actorii educaţionali.
În aceeaşi ordine de idei, se va promova desfăşurarea unui demers educaţional, susţinut de
parteneriatul cu familia şi comunitatea, axat pe dezvoltarea liberă a personalităţii, care va contribui
la formarea absolvenţilor autonomi, independenţi, responsabili, capabili să decidă asupra propriilor
trasee de dezvoltare profesională.
Echipa managerială va crea un climat de muncă favorabil, stimulativ pentru cadrele didactice
din instituţie, prin promovarea unui management de calitate, care ar promova şi aplica în practică
corect politicile educaţionale ale Ministerului Educaţiei al R. Moldova, în scopul identificării şi
dezvoltării nevoilor individuale ale fiecărui tânăr.
Astfel, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM poate fi şcoala unde fiecare tânăr al mileniului
III îşi va forma competenţe de specialist calificat şi competitiv pe piaţa muncii din ţară şi nu numai,
locul unde se va contribui la formarea unei personalităţi integre, axate pe valori moral-civice, care îi
vor permite să-şi dezvolte cultura comunicativ-comportamentală, necesară pentru a se integra cu
succes în mediul social concurenţial.
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II.

MISIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL DE COMERŢ AL ASEM
Motto:
,,Şcoala adevărată este aceea care
îl învaţă pe copil cum să înveţe şi
îl pregăteşte de viaţa de sine stătătoare".
(A. Silvestru)

Colegiul Național de Comerț al ASEM este o instituție de învățământ profesional tehnic
postsecundar din țară, cu o istorie zbuciumată de 72 de ani dăruiți formării specialiștilor pentru
economia națională a țării.
De 18 ani mai este unitate funcţională a Academiei de Studii Economice din Moldova, nume
notoriu în învăţământul superior din ţară, şi pregăteşte specialişti la 6 specialităţi solicitate de tinerii
din ţară: ,,Contabilitate", ,,Comerţ", ,,Merceologie", ,,Tehnologia alimentaţiei publice", ,,Turism ",
,,Organizarea serviciilor în hoteluri şi complexe turistice".
Misiunea

instituției este să desfăşoare activităţi educaţionale, care vizează pregătirea

temeinică a cadrelor profesionale calificate și competitive pentru economia țării, conjugând-o cu
educarea unor adevăraţi cetăţeni ai statului Republica Moldova, prin îmbinarea armonioasă a
propagării valorilor culturale, general - umane, naţionale, europene.
Onorându-şi

misiunea,

colegiul

oferă

tinerilor

servicii

educaţionale,

bazate

pe

responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea
competenţelor profesionale și de cultură generală, care să corespundă cerinţelor unei societăţi
democratice, bazate pe cunoaştere și învățare pe tot parcursul vieții.
Demersul educațional al instituției, axat pe politici educaționale moderne, contribuie la
formarea competențelor profesional – civice ale elevilor, prin oferirea unui mediu sigur și adecvat de
învățare și de valorificare a potențialului fiecărui elev, prin selectarea cadrelor didactice competente
şi deschise schimbărilor din învăţământul profesional tehnic postsecundar din ţară, şi la pregătirea
specialiştilor capabili să se integreze socio–cultural și profesional în societate și să contribuie la
dezvoltarea economiei naționale din perioada contemporană, dominată de dinamism și transformări
continue.
De asemenea, studiile în colegiu le oferă elevilor posibilitatea de a susține, benevol, examenele
de bacalaureat, certificate prin diplomă de Bac.
Profilul acțional și moral al absolventului Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM, la fel ca și al
absolvenţilor altor instituții profesional tehnice postsecundare de profil, este conturat de setul de
competențe și valori morale pe care și le formează în instituție:
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Competenţe transversale:


de a învăţa să înveţe şi să se formeze pe parcursul întregii vieţi;



de comunicare în limba română;



de comunicare în limba maternă;



de comunicare într-o limbă străină;



de a învăţa să înveţe (pe parcursul vieţii);



de bază în matematică, ştiinţe, tehnologie;



competenţe digitale;



antreprenoriale şi spirit de iniţiativ;



sociale şi civice;



de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale;

Competenţe profesionale:


convingere, perspicacitate în activitate;



de organizare şi manipulare a informaţiei de negociere, creativitate în activitate;



flexibilitate şi adaptare la cerinţele pieţei;



competenţe acţional - strategice;

Formarea valorilor morale:


perseverenţă;



responsabilitate;



respect;



autodisciplină;



integritate morală.

Coordonatele unei activităţi educaţionale de succes rezidă în planificarea, organizarea,
desfăşurarea, motivarea şi dirijarea eficientă a tuturor agenţilor educaţionali şi se bazează pe
următoarele:
 Management eficient;
 Profesori de calitate;
 Mentorat eficient;
 Parteneriat educaţional: profesor/ profesor; profesor/elev; profesori/ manageri;
profesor/ diriginte / părinţi; colegiu/ agenţi economici; colegiu/ alte instituţii.

12
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III.

SISTEMATIZAREA ŞI PREZENTAREA INFORMAŢIEI
DESPRE CNC AL ASEM

Procesul educațional în Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM se realizează prin învățământ la
zi, conform Planurilor de învățământ în baza sistemului de credite transferabile, aprobate de
Ministerul Educației și curricula modulare și disciplinare, axate pe formarea de competențe
profesionale. Procesul didactic este orientat pe învățarea centrată pe elev și formarea de competențe
profesionale prin metode activ-participative, a tehnologiilor informaționale și comunicaționale
moderne, pentru satisfacția necesităților beneficiarilor. Formarea cadrelor didactice în colegiu este
concepută în baza unui parteneriat eficient între profesor şi elev, cei doi actanţi şi protagonişti ai
activităţilor didactice şi extradidactice, ce se manifestă prin interrelaționare de colaborare, cooperare,
conlucrare, asigurând obţinerea finalităţilor educaţionale - nivel avansat al performanţelor
educaţionale. Echipa managerială a instituţiei este constituită din 6 persoane: director, directori
adjuncţi, șefi de secţii. Totodată în instituţie mai sunt instituite subdiviziuni gestionate de şefi de
catedre, metodist, psiholog şcolar, pedagog social, serviciu personal, bibliotecari iar personalul
didactic numără 65 de titulari şi 36 cumularzi. Numărul de elevi ce-şi fac studiile la cele şase
specialităţi constituie 1726 elevi repartizaţi pe 59 grupe academice.
Specialităţile Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM:
 1806 „Contabilitate” - 363 elevi;
 1812 „Comerţ” - 160 elevi;
 1809 „Merceologie” - 162 elevi;
 2205 „Tehnologia produselor alimentaţiei publice” - 175 elevi;
 2902 „Turism” - 290 elevi;
 2901 „Servicii hoteliere”/ ,,Servicii" - 81 elevi.
Anul I - programe de formare profesională:
 41110 „Contabilitate” - 128 elevi;
 41620 „Comerţ” - 64 elevi;
 41630 „Merceologie” - 56 elevi;
 72120 „Tehnologia alimentaţiei publice” - 65 elevi;
 101510 „Turism” - 126 elevi;
 101310 „Organizarea serviciilor în hoteluri şi complexe turistice” - 56 elevi.

13
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Caracteristica cadrelor didactice

36
65

profesori de bază
profesori cumularzi

14

PLANUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL CNC AL ASEM PENTRU ANII 2016-2021

Caracteristica cadrelor didactice după vechimea în muncă
46
50
45
40

31

35
30
25

17

20
15

7
10
5
0

>1ani și <3ani

>=3ani și <12ani

>=12ani și <25ani

>= 25 ani

15

PLANUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL CNC AL ASEM PENTRU ANII 2016-2021

Caracteristica profesorilor după grade didactice
32
35

26

30

25

20

15

11

10

5

0

gradul superior

gradul I

gradul II

69 de profesori ai Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM au obţinut deja grade didactice: (Pleşca Lidia, directorul CNC al ASEM, deţine Medalia "Meritul Civic", grad
didactic superior şi grad managerial unu)
Gradul didactic superior - 11 cadre didactice; Gradul didactic unu - 26 cadre didactice; Gradul didactic doi - 32 cadre didactice. Toţi deţin studii superioare.
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Formarea continuă a profesorilor
4

Cursuri psihopedagogice

97

Stagii
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Organigrama Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM
Rector ASEM
Belostecinic
Grigore
Consiliul Profesoral
75 membri

Consiliul de
Administraţie
15 membri

Director
Pleşca Lidia
Director adjunct pentru
activitate didactică
Gutium Victoria

Catedra "Ştiinţe Exacte"
Şef catedră -Lupu Lilia

Director adjunct
pentru educaţie
Manuil Svetlana

Secţia"Contabilitate"
Ţurcanu Ina

Catedra "Ştiinţe Umanistice"
Şef catedră - Vasiliu Galina

Catedra" Contabilitate"
Şef catedră -Iovu -Carauş Marina

Catedra"Economie, Turism,
Servicii"
Şef catedră -Rencheci Diana
Catedra" Comerţ, Merceologie,
Tehnologie"
Şef catedră -Babacenco Coralia

Pedagog social
Baurciulu Aurelia
Secţia "Comerţ, Merceologie,
Tehnologie", Lazarev Natalia

Diriginţii
59 grupe(1737 elevi )

Secţia " Turism și Servicii
hoteliere" Stăvilă - Gorobică
Viorica

Psiholog şcolar
Hîrcîială Oxana

18
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Repartizarea elevior pe specialitatii in ultimii 5 ani
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IV.

ANALIZA FACTORILOR INTERNI ŞI EXTERNI DE
INFLUENŢĂ PRIN ANALIZA SWOT
Managementul educaţional

Puncte forte
Majoritatea specialităţilor din

Puncte slabe
colegiu, care Sistemul de monitorizare şi evaluare internă

urmează a trece prin procesul de acreditare, sunt anuală a cadrelor didactice e unul incipient.
utile pentru dezvoltarea economică a ţării.

Existenţa unor oportunităţi de angajare la
ASEM, de studii la ASEM

şi alte instituţii

superioare de învăţământ generează fluctuaţia de
cadre de la disciplinele de specialitate.
Imaginea instituţiei este promovată de circa 25.500 Sistemul de management al instituţiei are unele
de absolvenţi, care activează în sfera economiei şi a carenţe în distribuirea funcţională (lipseşte
serviciilor în ţară şi peste hotare.

director adjunct pentru practică), în comunicarea
organizaţională pe orizontală şi pe verticală, în
continuitatea

în

acţiuni,

în

delegarea

responsabilităţilor şi luarea deciziilor.
Spre deosebire de alte colegii din republică care Există carenţe şi în planificarea activităţilor la
pregătesc specialişti, fie din domeniul economic şi nivel de instituţie, participarea şi implicarea
al serviciilor sau al tehnologiilor, în CNC, în mod cadrelor didactice în grupuri de lucru pentru
fericit, sunt specialităţi solicitate de la toate aceste elaborarea Planurilor la 5 specialităţi, Curricula
la 6 specialităţi. Volumul mare de lucru

profiluri.

afectează disciplina şi calitatea muncii.
La toate specialităţile elevii sunt înmatriculaţi prin Surse extrabugetare şi taxa pentru studii nu sunt
suficiente pentru dezvoltarea instituţiei.

concurs de admitere.

În colegiu activează un psiholog şcolar, care le Nu toţi angajaţii sunt motivaţi spre un parteneriat
oferă tinerilor servicii de consiliere psihologică. eficient cu elevii.
Elevii se adresează după asistență medicală la
policlinica ,,Constructorul".
Departamentul de Management al Calităţii şi Nu toţi angajaţii se informează şi se implică în
Dezvoltare

Curriculară,

ASEM

le

oferă strategia de dezvoltare a instituţiei.

profesorilor debutanţi formare psihopedagogică. La
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catedre se organizează mentoratul de inserție în
carieră și de avansare în carieră.
Echipa managerială e flexibilă, deschisă spre Suprapunerea obligaţiilor şi gradul scăzut de
dezvoltare, schimbare, formare continuă.

implicare şi responsabilitate al unor angajaţi
generează organizarea ineficientă a muncii.

Echipa managerială a fost coordonatoare în Stimularea morală şi materială nediferenţiată a
elaborarea

Planurilor

şi

a

Curriculei

la

6 angajaţilor.

specialităţi, în baza Sistemului de Credite de Studii
Transferabile.

Oportunităţi

Ameninţări

Determinarea locului, a rolului şi a structurii Situaţia demografică precară din țară.
învăţământului profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar şi finalizarea procesului de
elaborare a documentelor reglatorii de activitate.
Implicarea

în

proiecte

internaţionale

pentru Instabilitatea legislativă, statutul de unitate

atragerea de mijloace financiare care ar contribui la funcțională a colegiului.
dezvoltarea şi modernizarea instituţiei.
Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, Criza politică din ţară.
realizarea schimbului de experienţă.
Monitorizarea permanentă a disciplinei muncii şi Plecarea profesorilor calificaţi.
susţinerea iniţiativelor constructive, prin elaborarea Angajarea profesorilor debutanţi fără studii
unui sistem eficient de stimulare şi control.

psihopedagogice.

Implicarea profesorilor şi a elevilor în analiza şi Influenţa situaţiei politice şi sociale din ţară
elaborarea

documentelor

necesare

pentru asupra sistemului de învăţământ.

eficientizarea procesului educaţional.
Starea materială precară a angajaţilor debutanţi şi
a personalului didactic auxiliar, lipsa condiţiilor
de lucru şi de trai corespunzătoare.
Absenteismul şcolar. Gradul scăzut, pe an ce
trece, de disciplină şi de motivare de a învăţa al
elevilor.
21
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Exmatricularea elevilor din cauza nereuşitei, a
neputinţei de a învăţa, a absenteismului, a
plecării peste hotare, a abandonului şcolar.
Comasarea grupelor.
Taxele mici de studii
Insuficienţa resurselor financiare alocate.

Procesul educaţional
Puncte forte

Puncte slabe
PERSONAL DIDACTIC

Prezenţa unui nucleu de cadre didactice cu potenţial

Prezenţa tinerilor specialişti doar cu studii

metodico-ştiinţific foarte bun. Ponderea cadrelor cu economice,
grade didactice e de

fără

studii

şi

pregătire

psihopedagogică.

90 %, 2 profesori deţin titluri ştiinţifice, sunt
masteranzi, doctoranzi.
Cadrele didactice de la ASEM citesc ore în colegiu, Formarea cadrelor didactice se efectuează, în
participă la schimbul de experienţă.

majoritatea cazurilor, în anul când se atestează
sau în primii 2 ani de activitate.

Sunt elaborate în comun

cu catedrele ASEM Este

curriculumuri în baza SCST la toate disciplinele.

scăzut

interesul

pentru

avansarea

profesională, mai ales pentru obţinerea gradului
didactic întâi şi superior.

Există posibilitatea formării cadrelor didactice Utilizarea

insuficientă

a

tehnologiilor

tinere în cadrul Departamentului de Management al informaţionale în predare/ învăţare/ evaluare.
Calităţii şi Dezvoltare Curricularră, ASEM.
Există o bună delimitare a responsabilităţii cadrelor Insuficienţa schimbului de experienţă la nivel de
didactice, precum şi o bună coordonare a acestora.

instituţii

de

învăţământ

profesional

tehnic

postsecundar. Lipsa de colaborare cu Ministerul
Educaţiei în vederea implicării profesorilor din
colegiu la întruniri metodice la discipline.
Existenţa posibilităţii de desfăşurare a concursului Conservatismul şi lipsa de adaptabilitate la
pentru funcţia de director adjunct pentru practică şi schimbare a unor cadre didactice. Rezerve în
22
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raport cu promovarea calitativă a educaţiei

producere.

centrate pe elev.
Lipsa Catedrei Diriginţilor.
Lipsa unui director adjunct pentru practică şi
producere.
Lipsa Comitetului Părintesc.
Numărul insuficient de locuri eficiente pentru
practica tehnologică I şi II şi cea de anticipează
proba de absolvire, necesare pentru pregătirea
calitativă a specialiştilor

ELEVI
Pregătirea

Contingentul de elevi este relativ stabil.

slabă

a

elevilor

înmatriculaţi,

cunoştinţele nu corespund cu notele din actul de
studii de la admitere.
Există elevi performanţi, bine pregătiţi, motivaţi Absenteismul

şcolar

diminuează

calitatea

pentru învăţătură, care denotă rezultate bune şi studiilor. Plecarea lor peste hotare la părinţi.
foarte bune la olimpiade şi conferinţe.
Eşecul şcolar (25 -30 %)

Procentul de absolvire a colegiului 100 %.

Ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Lipsa de interes faţă de carte, de pregătirea
Consiliului Instituţional al elevilor,

Consiliul calitativă, disciplina slabă a unor elevi.

metodico – științific, diriginți.
Îmbunătăţirea

rezultatelor

la

examenele

de Elevii învață în 2 schimburi.

Bacalaureat.
Desfăşurarea lecţiilor în 2-3 blocuri de studii.
Nivelul scăzut de promovabilitate la Bacalaureat
la Matematică.

Oportunităţi

Ameninţări

Există diverse posibilităţi de formare a cadrelor Formarea continuă nu e sistematică. Cursurile de
didactice prin diferite centre de perfecţionare: perfecţionare în instituţiile abilitate nu răspund
Departamentul de Management al Calităţii şi necesităţilor cadrelor didactice de la catedrele de
Dezvoltare

Curriculară,

Centrul

Educaţional specialitate.

ProDidactica, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
23
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Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, etc
Stimularea profesorilor de a elabora şi edita la La posturile vacante sunt angajaţi profesorii fără
Tipografia

ASEM

a

materialelor

didactice, concurs, debutanţi, neexperimentaţi, fără studii

suporturilor de curs, din experienţa pedagogică.

psihopedagogice.

Posibilitatea creării a Comitetului Părintesc

Fluxul de cadre e generat de plecarea profesorilor
cu experienţă.

Desfăşurarea regulată a atelierelor metodice în afara Scăderea prestigiului cadrelor didactice.
orelor de curs, pentru favorizarea schimbului de
experiență, promovarea mentoratului, dezvoltarea
parteneriatului profesional.
Prezenţa în colectiv a cadrelor didactice care au Lipsa unui mecanism eficient şi permanent de
participat activ în grupuri de lucru pentru elaborarea motivare şi stimulare a cadrelor didactice şi a
Planurilor de învăţământ în baza de SCST şi a elevilor.
curricula la 5 specialităţi. Profesorii sunt autori de
elaborări practice şi metodice la diverse discipline
şi unităţi de curs.
Desfăşurarea adunării semestriale cu părinţii.

Situaţia incertă şi precară în raport cu viitorul
colegiilor, cauzată de situaţia demografică din ţară
şi de mărimea taxei .

Existenţa interesului majorităţii elevilor pentru Comunicarea ocazională cu părinţii.
pregătirea profesională
Elaborarea resurselor

curriculare. Colaborarea Criza de timp şi de spaţiu a părinţilor datorată

dintre cadrele didactice de la catedre în elaborarea actualei situaţii economice ce reduce implicarea
materialelor didactice.

familiei în viaţa elevilor, fapt ce periclitează atât

Elaborarea Ghidului pentru lucrul individual al relaţia profesor-elev, cât şi performanţa şcolară a
elevului ghidat de profesor.

elevilor.

Colaborarea cu catedrele de la ASEM, în scopul Exmatricularea elevilor din cauza absenteismului
elaborării curriculelor şi a planurilor de învăţământ.

şcolar şi a nereuşitei şi comasarea grupelor.

Implementarea tehnologiilor moderne în procesul Taxa de studii nu oferă posibilitatea multor elevi
educaţional.

capabili să studieze.
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Relaţiile cu comunitatea (parteneriatul)
Puncte forte

Puncte slabe

Susţinerea constantă a nivelului de încredere a Nu
comunităţii

faţă

de

instituţie.

este

epuizată

politica

cu

privire

la

Mediatizarea identificarea noilor potenţiali parteneri economici

periodică a activităţilor importante din colegiu: ai instituţiei, în scopul desfăşurării diferitelor
radio, televiziune, presă.
Relaţii

tipuri de practici.

interpersonale

bazate

pe

colaborare, Insuficienţa contractelor de colaborare cu agenţii

deschidere, comunicare.
Organizarea

economici, uniuni de tineret, ONG-uri.

întâlnirilor

cu

reprezentanţi

ai Insuficiente legături cu diferite organizaţii, în

Ministerului de Interne, psihologul de la Centrul de vederea realizării unei orientări profesionale
Minori, medici de la policlinica ,,Constructorul", în adecvate, a ghidării în carieră.
scopul informării corecte a tinerilor.
Adunări în semestru I cu părinţii.

Numărul redus de activităţi, desfăşurate în
instituţie pentru atragerea părinţilor, sponsorilor
etc.

Dezvoltarea
realizează

relaţiei
şi

prin

profesori-elevi-părinţi
intermediul

se Lipsa unui program sistematizat cu privire la

activităţilor parteneriatul cu părinţii.

extraşcolare.
Organizarea meselor rotunde cu specialişti notorii Interesul scăzut al unor părinţi pentru susţinerea
din domeniul economiei, serviciilor, tehnologiilor, şi crearea condiţiilor adecvate de instruire a
cu absolvenţii, în scopul orientării profesionale a tinerilor.
tinerilor.
Contracte cu diverse instituţii pentru realizarea unor Colaborarea insuficientă cu agenţii economici în
activităţi

extracurriculare

precum:

concursuri, în scopul socializării elevilor.

conferinţe, desfăşurarea practicii tehnologice I şi II

şi a

practicii ce anticipează proba de absolvire.

Colaborarea constructivă cu cadrele de specialitate Colaborarea

defectuoasă,

insuficientă

sau

ale ASEM, prin implicarea profesorilor universitari comunicarea sporadică cu părinţi, în scopul
în predarea disciplinelor de specialitate.

diminuării absenteismului şi a eşecului şcolar.

Oferirea consultanţei de către şefii de catedre şi Lipsa unei colaborări permanente şi constante
profesorii de la ASEM în elaborarea curriculei la dintre instituţiile de profil din ţară.
specialităţi în baza de SCST.
25
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Semnarea contractelor cu agenţii economici, pentru Lipsa unui parteneriat permanent şi de calitate
desfăşurarea practicii tehnologice I şi II şi a celei ce dintre elev, părinte, instituţie.
anticipează proba de absolvire.

Oportunităţi
Personal

didactic

deschis

pentru

Ameninţări
promovarea Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor

relaţiilor cu comunitatea.

poate conduce la slaba implicare a părinţilor în
viaţa tinerilor şi a instituţiei

Schimbul de experienţă în domeniu cu alte instituţii Instabilitatea la nivel social şi economic a
de învăţământ deschise spre colaborare.

instituţiilor potenţial partenere.

Perceperea colegiului ca importantă instituţie ce Slaba informare privind specificul şi inadecvarea
asigură pregătirea specialiştilor şi a tinerilor pentru activităţilor propuse de către instituţiile partenere.
viaţa de sine stătătoare.
Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii
de a susţine informaţional instituţia (Ministerul de
Interne, Centrul pentru minori, ONG; Biserica,
policlinica ,,Constructorul", instituţiile culturale).
Posibilitatea şi deschiderea de a încheia contracte de
colaborare cu agenţii economici din domeniul
economiei

şi

serviciilor,

pentru

pregătirea

specialiştilor.

Asigurarea financiară şi dezvoltarea bazei materiale
Puncte forte

Puncte slabe

Existenţa resurselor informaţionale şi documentare Lipsa unei strategii de atragere de fonduri
suficiente.
Instituţia

extrabugetare.
beneficiază, în calitate de unitate

funcţională a ASEM, de baza didactică şi materială
a ASEM.
În colegiu nu există o reţea de informatizare, cu săli Catedrele de specialitate nu dispun de mijloace
dotate cu

calculatoare, conectate la reţeaua

suficiente de instruire. Spaţii mici la catedre.

Internet, dar beneficiază de sălile cu calculatoare şi
conexiune la Internet din blocul B şi C al ASEM,
26
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de săli cu program 1C.
Asigurarea

bibliotecii

cu

manuale,

literatură

Mobilierul şcolar în cabinetele de studii este

didactică, de specialitate, presă periodică.

uzat. Utilajul existent în unele cabinete de

Biblioteca ASEM, salile de lectură din bl. B, F, C.

specialitate nu permite pregătirea de calitate a
elevilor la specialitate.

Accesul la sălile, aulele, Complexul sportiv ş Asigurarea insuficientă a bibliotecii din bl. D cu
literatură de specialitate. Sala de lectură mică.

Mediateca ASEM.
Elevii sunt asiguraţi cu loc-pat în cămin,

Lipsa utilajului performant pentru lecţiile

care se află în curtea instituţiei (dotare cu

practice şi de laborator.

bucătării, grupuri sanitare, sală de meditaţie) și în
alte cămine ASEM.
El Elevii din cămin sunt

ghidaţi de către pedagogul Dotarea insuficientă a laboratoarelor şi

social şi intendent.

auditoriilor cu mijloace multimedia, număr
insuficient de calculatoare comparativ cu
numărul de elevi, acces limitat la Internet, bl. D

Îmbunătăţirea periodică a bazei tehnico- materiale.

Învăţarea în 2 schimburi şi în 2-3 blocuri nu

Reparaţii cosmetice anuale.

permite o monitorizare eficientă a procesului
educaţional.

Oportunităţi
Posibilitatea

realizării

unor

Ameninţări
contracte

de Legislaţia cu privire la sponsorizare.

sponsorizare.
Sprijin din partea agenţilor economici
sponsorizarea activităţilor din colegiu.

pentru Administrarea mai eficientă a resurselor materiale
şi financiare existente.

Posibilitatea de contracte si programe de mobilitate Degradarea spaţiilor şcolare datorită fondurilor
academică.

băneşti

limitate,

alocate

pentru

întreţinerea

colegiului.
Amenajarea unor noi cabinete specializate.

Cultura comportamentală scăzută a elevilor în
raport cu păstrarea spaţiilor şcolare.

Completarea sălilor de clasă cu tehnică de calcul, Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
bl. C.

implică uzura morală a tehnologiilor existente.
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V.

IDENTIFICAREA ŞI PRIORITIZAREA PROBLEMELOR

Coordonatele unei activităţi educaţionale de succes rezidă în planificarea, organizarea,
desfăşurarea, motivarea şi dirijarea eficientă a tuturor agenţilor educaţionali şi se bazează pe
următoarele direcţii prioritare:

- Promovarea unui management educaţional eficient;
- Dezvoltarea procesului educaţional;
- Menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane;
- Dezvoltarea curriculară;
- Motivarea elevilor pentru formare permanentă;
- Realizarea cât mai eficientă a activităţilor extraşcolare;
- Dezvoltarea relaţiilor comunitare;
- Asigurarea financiară a instituţiei şi dezvoltarea bazei ei tehnico-materiale.
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VI.

OBIECTIVE STRATEGICE



Obiectivul general 1.
Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite
Perfecţionarea cadrelor didactice (2 % din fondul lunar de salarizare).



Formarea continuă în cadrul Departamentului de Management al Calităţii şi Dezvoltare
Curriculară.



Schimbul de experienţă (elevi, profesori) cu instituţii de profil din România ş.a. prin
conferinţe ştiinţifice, stagii etc.



Decade, olimpiade locale, consultaţii.



Olimpiade locale şi zonale.



Elaborarea Curriculumurilor la toate unităţile de curs/ module pentru toate cele 6
specialităţi în baza Planurilor noi de învăţământ, în baza Sistemului de Credite de Studii
Transferabile.



Ghiduri de implementare a curriculumurilor în bază de competenţe.



Editarea materialelor cu caracter metodic (cu susţinerea Tipografiei ASEM).



Revitalizarea paginii Web a instituţiei.

Obiectivul general 2.
Formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale, axate pe respectul faţă de
valorile general - umane, naţionale, europene, pe parteneriat profesional, inerent unui
învăţămînt de calitate, centrat pe elev.
Organizarea activităţilor tradiţionale:


Hramul instituţiei



Întâlnirea cu absolvenţii



Cluburi pe interese



Gala laureaţilor



„Clubul Economistului”



Editura ziarului „Carpe Diem”



Decadele catedrelor



Cel mai bun în profesie
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Obiectivul general 3.
Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu părinţii, agenţii economici,
ONG - uri, ASEM-ul şi alte structuri statale
 Contracte de colaborare


Vizite de studiu la întreprinderi partenere



Relaţii cu instituţii de învăţămănt



Vizite de studii (profesori şi elevi) în ţară, peste hotare



Proiecte, emisiuni radio, tv, conferinţe



Consiliul Părintesc



Crearea bazei de date a absolvenţilor

Obiectivul general 4.
Crearea condiţiilor pentru desfăşurarea procesului educaţional şi pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de trai ale elevilor în cămin
 Achiziţionarea calculatoarelor şi videoproiectoarelor


Dotarea laboratoarelor/ cabinetelor



Amenajarea anuală a unui cabinet de specialitate



Procurarea a 3 climatizoare



Achiziţionarea soft-urilor educaţionale pentru cabinetul metodic



Amenajarea cabinetului pentru profesori: ecran, note-book



Proiector, Programe de formare



Cameră de agrement în cămin

Obiective suplimentare
necesare în procesul de Implementare a Strategiei sectoriale de dezvoltare a
învăţământului vocaţional/ tehnic "Educaţia 2013- 2020"
1. Elaborarea traseului consolidat de dezvoltare în domeniul învăţământului
profesional tehnic postsecundar prin elaborarea şi aprobarea noilor Planuri de învăţământ în baza
Sistemului de Credite de Studii Transferabile şi prin participare în grupuri de lucru pentru
elaborarea Curriculei la specialităţi (până la 25 noiembrie 2016 - Curricula la ,,Comerţ "şi
,,Contabilitate" în baza Planurilor bazate pe Sistemul de Credite de Studii Transferabile, iar
până la 15 martie - Curricula la ,,Merceologie", ,,Tehnologia alimentaţiei publice", ,,Turism" şi
,,Organizarea serviciilor în hoteluri şi complexe turistice".
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2. Participarea, în echipa de lucru dirijată de Centrul de Excelenţă în Economie şi
Finanţe, la elaborarea Curriculei la specialitatea ,,Contabilitate".
3. Realizarea demersului educaţional la toate 6 specialităţi şi pentru toţi anii de studii
(I - IV) în baza Planurilor de învăţământ în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.
4. Elaborarea Standardului Profesional de Calificare a Specialistului la 6 specialităţi:


,,Contabilitate’’



,,Tehnologia alimentaţiei publice "



,,Comerţ"



,,Merceologie"



,,Turism"



,,Organizarea serviciilor în hoteluri şi complexe turistice"
5. Desfăşurarea atestării semestriale a elevilor (noiembrie, aprilie).
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Planul operaţional
de dezvoltare al colegiului pentru perioada 2016 - 2021
Obiectiv strategic

Acţiuni

Strategii

Termene
de
realizare

Responsabili

Monitorizare,
evaluare
Indicatori

Obiectivul general 1. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite
1.1 Asigurarea calităţii
procesului educaţional
prin valorificarea
oportunităţilor
instituţionale,
naţionale şi
internaţionale de
formare continuă
anuală a minimum
20% din cadre
didactice şi
manageriale

1.1.1 Formarea
continuă a cadrelor
didactice în cheia
exigenţelor
învăţământului
modern, centrat pe elev
domeniul
implementării tehnologiilor avansate

1. Elaborarea planului instituţional de
2016-2017
perspectivă de perfecţionare a cadrelor
didactice în cadrul
 Departamentului Studii,
Dezvoltare Curriculară şi Management al
Calităţii, ASEM, (profesorii debutanţi,
fara studii psihopedagogice),
 Centrului educaţional
ProDidactica,
 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
 Alte centre de formare
profesională.
2. Propagarea experienţei avansate a
profesorilor cu vechime de muncă în
domeniu, cu grade didactice prin ore
publice, portofolii.

3.Desfăşurarea semestrială a atelierelor
metodice în instituţie

2016-2021

2016-2021

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Metodist

Şefii de catedre
Metodistul

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Metodistul

Planul elaborat
Lista nominală a cadrelor
didactice solicitante si
beneficiare de formare
Locaţia de desfăşurare a
perfecţionării
Numărul de ore

Numărul de lecţii publice
Prezentări de informaţii
despre experienţa
acumulată la şedinţele
catedrelor, Consiliul
metodio- științific, şedinţe
ale catedrelor
Denumirea subiectului
abordat
Responsabilii
Perioada desfăşurării
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1.1.2 Promovarea
experienţei proprii şi
realizarea schimbului
de experienţă cu

4. Discutarea, în cadrul şedinţelor
Consiliilui Profesoral, Consiliului
metodico- științific, şedinţelor catedrelor,
a problemelor de pedagogie şi psihologie

2016-2021

Directorii adjuncţi,
Psihologul şcolar
Metodistul

1. Participarea cadrelor didactice şi
manageriale la stagii de formare continuă
în domeniul psihopedagogiei, managementului educaţional, a disciplinelor de
specialitate (Departamentului Studii,
Dezvoltare Curriculară şi Management al
Calităţii, ASEM, Centrul Educaţional
ProDidactica, Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei şi alte centre de formare
profesională).

2016-2017

Director adjunct
pentru instruire şi
educaţie
Metodistul

2. Organizarea cursurilor interne de
instruire a cadrelor didactice şi
manageriale în domeniul utilizării
tehnicii de calcul.

2017- 2021

Inginer,
programator

1. Organizarea atelierelor metodice
Organizarea în instituţie a Conferinţelor
Ştiinţifice şi metodice locale, cu
participarea profesorilor din alte colegii.

2017-2021

Directorii adjuncți
Director
Şefii de catedre
Director

Denumirea subiectului
abordat la Consiliul
Profesoral, Consiliul
metodico- științific sau la
şedinţele catedrei
Formatori/ raportori
Perioada desfăşurării
activităţii
Numărul de cadre formate
în psihopedagogie,
specialitate, management
Instituţia - organizatoare
Tematica stagiilor

Ponderea profesorilor care
utilizează tehnologii
avansate
Numărul de profesori
care utilizează tehnică de
calcul la lecţii
Gradul de corespundere a
serviciilor informaţionale
acordate de profesori
elevilor, în cadrul
lecţiilor prezentate
Numărul de participanţi
Tematica atelierelor
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instituţiile de profil din
România şi alte ţări

2.Participarea la Conferinţe Ştiinţifice şi
metodice zonale, republicane
internaţionale.

2018-2021

Şefii de catedre de
specialitate
Director adjunct
pentru activitate
didactică

Numărul de vizite
Scopul/ Aşteptările
Performanţe

3.Vizite de studiu în diverse instituţii de
profil din alte ţări

2017-2016

Şefii de catedre de
specialitate
Director adjunct
pentru activitate
didactică

Numărul de vizite
Scopul/ Aşteptările
Performanţe

3 Elaborarea de către profesori (potenţial
şi elevi) a publicaţiilor în cooperare cu
alţi parteneri

1.1.3. Activitatea
Consiliului metodicoștiințific pentru
iniţierea metodică a
profesorilor debutanţi,
formarea lor continuă,
precum şi pentru
oferirea de consultanţă
psiho-pedagogică

2017- 2021

Şefii de catedre de
specialitate
Director adjunct
Pentru activitate
didactică

1. Elaborarea Regulamentului de activitate 2017 - 2018
a Consiliului metodico- științifc.
Identificarea componenţei nominale a
membrilor.

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Metodistul

2. Elaborarea listei profesorilor debutanţi,
a profesorilor care solicită consultanţă.
Elaborarea planului de activităţi.

Directori adjuncți
Metodistul

3. Stabilirea relaţiilor de mentorat între
cadre didactice din instituţie.

2017-2018

Numărul de publicaţii
Numărul de profesori
care elaborează materiale
pentru publicaţii
Numărul de profesori
care au urmat cursuri de
pregătire în cadrul unor
programe europene
Numărul de cadre
didactice

Lista nominală a cadrelor
didactice
Planul
Responsabili/ Termene

Director adjunct
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3. Stabilirea de relaţii cu structurile
abilitate în formare continuă de la ASEM
şi alte instituţii din oraş

2017-2021

pentru activitate
didactică
Metodistul
Şefii de catedre

2017 -2021

Director

Denumirea modulelor
elaborate
Numărul de şedinţe
desfăşurate

Denumirea instituţiilor
4. Constituirea grupurilor de lucru şi
elaborarea graficului de formare continuă
5.Elaborarea anuală a programului de
training şi a materialelor necesare.
Activităţi de formare.

1.1.4 Colaborarea
1. Angajarea catedrelor calificate de la
profesorilor de la
ASEM .
catedrele de specialitate
din colegiu cu cei de la
catedrele de profil de la
ASEM
2. Desfăşurarea şedinţelor comune între
catedrele de specialitate de la CNC şi de
la ASEM pentru aplicarea în practică a
Planurilor de învăţământ în baza
Sistemului de Credite de Studii
Transferabile la 5 specialităţi (elaborate
cu catedrele de profil de la ASEM):

2017-2018

2017 -2021

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Director adjunct
pentru activitate
didactică
Metodistul
Şefii de catedre

2016-2017

Director

2017 -2018

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Şefii catedrelor de
specialitate

Numărul de cadre
didactice

Denumirea modulelor
elaborate
Numărul de şedinţe
desfăşurate
Numărul de cadre
Unităţile de curs/
modulele predate
Ponderea profesorilor
universitari în nr. total de
profesori
Nr. de activităţi
desfăşurate în comun
Tematica şedinţelor
Numărul de cadre din
colegiu
Numărul de activităţi
desfăşurate
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,,Comerţ", ,,Merceologie", ,,Tehnologia
alimentaţiei publice", ,,Turism",
,,Organizarea serviciilor în hoteluri şi
complexe turistice".

1.1.5 Dezvoltarea
competenţelor profesionale, în baza Standardului profesional de
calificare a specialistului pentru toate cele 6
specialităţi din colegiu

3. Elaborarea, discutare şi analiza a 5
Curricula pentru cele 5 specialităţi din
instituţie. Participarea în echipa pentru
elaborarea Curriculei și Planului la
specialitatea „Contabilitate” ( CFB)

2017-2018

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Şefii catedrelor de
specialitate

4. Organizarea diverselor activităţi
comune. Conferinţe stiinţifico - metodice.

2017- 2021

Directorii adjuncți
Şefii catedrelor de
specialitate

5. Elaborarea ghidurilor pentru studiul
individual al elevului, ghidat de profesor.

2017-2018

1. Implementarea Standardului
Profesional de Calificare a Specialistului
pentru cele 6 specialităţi.
2.Activităţi de iniţiere a cadrelor didactice
cu cerinţele SPCS , ierarhiza-rea
competenţelor.
3. Evaluarea competenţelor profesionale

2017-2018

Director adjunct
pentru activitate
didactică

2017- 2021

Director adjunct

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Şefii catedrelor de
specialitate

Numărul de curricule
analizate
Numărul de şedinţe
comune

Numărul de şedinţe
Numărul de cadre
didactice implicate
Numărul de ghiduri
pentru pentru studiul
individual ghidat de
profesor
Gradul de utilizare a
ghidurilor
Lista competenţelor
profesionale pentru toate
specialităţile
Numărul de profesori
implicaţi
Numărul de agenţi
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în cadrul stagiilor de practică

1.2 Sporirea calităţii
procesului educaţional
prin dezvoltarea
performanţelor şcolare
( cu 3-5 %, anual ) şi
prin implicare activă a
elevilor în activităţi
curriculare şi extracurriculare

1.2.1 Organizarea
procesului educaţional
în cheia educaţiei
centrate pe elev.
Crearea condiţiilor
pentru implementarea
învăţării centrate pe
elev

1. Aplicarea principiului individualizării şi 2017-2018
a diferenţierii în cadrul educaţiei centrate
pe elev.
2. Identificarea strategiilor de stimulare a 2017-2018
participării elevilor la concursuri,
olimpiade, expoziţii etc., implicarea lor în
activităţi de cercetare (conferinţe).

3. Organizarea consultaţiilor
suplimentare pentru elevii dotaţi.

4. Aplicarea diverselor strategii de
susţinere şi promovare a elevilor talentaţi
(lansări de cărţi, discuţii, promovarea
hobby-urilor etc. ), în scopul dezvoltării
spiritului lor creativ.
5. Implicarea elevilor în organizarea şi
desfăşurarea Decadelor catedrelor, a
conferinţelor, a Firmelor de Exerciţiu .

pentru acticitate
didactică
Şefii de catedre
Îndrumătorul
practicii de la locul
de desfăşurare a ei
Şefii de secţii
Şefii de catedre

economici,
Numărul de şedinţe
comune

Şefii de secţii,
şefii de catedre

Numărul de lucrări,
comuni-cări, conferinţe
ştiinţifice
Numărul de elevi
implicaţi
Profesorii - monitori
Performanţele elevilor participanţi

2017-2021

2017-2021

Director adjunct
pentru educaţie,
Şefa bibliotecii

2017-2021

Şefii de catedre
Coordonatorii
Firmelor de
Exerciţiu

Sporirea reuşitei

Numărul şi ponderea
elevilor dotaţi, deschişi
spre parteneriat
educaţional
Elaborarea chestionarelor
privind identificarea
stilurilor accesibile de
învăţare
Numărul de activităţi ,
Numărul de elevi
implicaţi
Profesorii - monitori
Performanţele elevilor
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1.2.2 Instituirea unui
sistem de participare a
elevilor în activităţi de
management

1.2.3 Instruirea unui
sistem de apreciere a
performanţelor şcolare

1.3 Reducerea pe
parcurs a 5 ani, cu

1.3.1 Adaptarea
proiectării anuale la

1. Includerea elevilor în comisii de
apreciere a calităţii managementului
educaţional şi a elaborării regulamentelor
instituţionale .

2017-2021

Director
Directori adjuncți

Numărul de comisii în
care au fost incluşi
Numărul de elevi
Eficienţa participării

2. Iniţierea unui parteneriat între
Consiliul Instituţional al elevilor şi
Consiliul de Administraţie pentru
soluţionarea problemelor elevilor.

2017-2021

Directorul adjunct
pentru educaţie

Numărul de probleme
soluţionate
Numărul de decizii
comune

3. Promovarea anuală a zilelor de
autoguvernare în colegiu.

2017-2021

Directorul adjunct
pentru educaţie

1. Gala Laureaţilor

2017-2021

2.Organizarea excursiilor cognitive la
Centrul Internaţional de Expoziţii Moldexpo şi la târguri naţionale şi internaţionale ale Firmelor de Exerciţiu.

2017-2021

Directorii adjuncți
Şefii secţii
Şefii de catedre de
specialitate
Coordonatorii FE

3.Identificarea și înaintarea elevilor la
acordarea burselor nominale .

2016-2021

Şefii de secţii

4. Expedierea scrisorilor de mulţumire, a
diplomelor adresate părinţilor, şcolii,
primăriei etc.

2016-2021

1. Efectuarea testării iniţiale de diagnoză,
analiză şi adaptare a proiectării

2016-2018

Numărul de elevi
implicaţi în procesul de
dirijare a instituţiei
Numărul de secţiuni
Numărul de elevi premiaţi
Numărul de excursii
Numărul de participări
Numărul de firme
premiate
Numărul de burse
identificate

Diriginţii
Şefii de secţii

Director adjunct
pentru activitate

Numărul de diplome,
scrisori
Anexă, aprobată la şedinţa
catedrei, proiectarea
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15 % a eşecului şcolar
înregistrat ca tendinţă,
prin oferirea
oportunităţilor de
instruire diferenţiată

disciplinele de studii/
unităţile de curs/
modulele cerinţelor
educaţionale ale tuturor elevilor, în vederea
prevenirii şi combaterii
eşecului şcolar

2. Elaborarea planurilor de activităţi pe
catedre, organizarea consultaţiilor şi a
ajutorului metodic, în vederea reducerii
eşecului şcolar
3. Aplicarea sarcinilor de lucru diferenţiat
la discipline / unităţi de curs.
4. Realizarea consultaţiilor de pregătire
suplimentară pentru lecţii pentru elevii cu
competenţe mai reduse.
5. Elaborarea de fişe individuale pentru
elevii cu ritm lent de învăţare.

1.3.2 Diversificarea
procesului educaţional
din perspectiva unui
învăţământ interactiv ,

didactică
Şefii de catedre

anuală cu indicarea
ajustărilor de rigoare

2016-2021

Şefii de catedre
Director adjunct
pentru activitate
didactică

Numărul de acţiuni, de
activităţi concrete la
fiecare disciplină/ unitate
de curs / modul

2016-2018

Profesorii
Şefi de catedre
Profesorii
Şefi de catedre

Numărul de teste, fişe
diferenţiate
Numărul de elevi care vor
frecventa orele de
consultaţii

2016-2021

2016-2018

Şefii de catedre

2016-2017
6. Elaborarea cerinţelor şi criteriilor unice
de evaluare a în baza Regulamen-tului de
organizare a studiilor în învăţă-mântul
profesional tehnic postsecundar şi
postsecundar nonterţiar în baza Sistemului
de Credite de Studii (25.03.2016).
7. Ateliere de formare pentru cadrele
2017- 2021
didactice la modulul ,,Evaluare "

Director adjunct
pentru activitate
didactică

1. Proiectarea demersului educaţional
zilnic în baza cadrului ERRE.

Director adjunct
pentru activitate
didactică

2016-2017

Director adjunct
pentru activitate
didactică

Ridicarea procentului de
promovare la fiecare
disciplină
Sistem de cerinţe unice
pentru toate disciplinele,
aprobat şi afişat la catedre
Numărul de ateliere
metodice
Numărul de cadre
didactice
Gradul de implementare a
competenţelor de evaluare
de la ateliere
Proiectarea secvenţială
obligatorie, stocată în
portofoliul cadrului
didactic
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centrat pe elev

1.3.3 Diversificarea
formelor de evaluare a
procesului educaţional

1.3.4 Dezvoltarea unui
sistem de monitorizare
a rezultatelor

2 . Iniţierea unor experimente didactice pe
grupuri de elevi de combatere a eşecului
şcolar.

2016-2018

Şefii de secţii

3. Asistenţe reciproce a cadrelor didactice la lecţii şi analiza lor. Mentoratul
didactic.

2016-2021

Şefi de catedre
Metodistul

4. Utilizarea metodelor interactive în
procesul educaţional zilnic.

2016-2021

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Metodistul

Identificarea a 2-3 grupuri
antrenate în experiment

1. Pregătirea cadrelor didactice pentru
aplicarea diverselor instrumente de
evaluare.

2016-2017

Director adjunct
pentru activitate
didactică

2. Discutarea la Consiliul Profesoral a
rezultatelor evaluării în baza noului
Regulamentului intern de evaluare.

2017-2021

Director adjunct
pentru activitate
didactică

3. Asistarea la orele tuturor cadrelor
didactice de către director, directori
adjuncţi, şefi de secţii, membrii
Consiliului metodico - ştiinţific, Comisiei
de Evaluare pe teren a Cadrelor Didactice.

2017-2021

1. Monitorizarea lunară a frecvenţei
elevilor.

2017-2021

Membrii
Consiliului de
Administraţie,
membrii Comisiei
de Atestare pe
Teren a cadrelor
didactice
Şefii de secţii

Calitatea proiectelor
zilnice
Fişa de asistenţă la ore
Eficienţa metodelor
utilizate
Prezentări la şedinţele
catedrelor
Rapoarte prezentate la
Con-siliul de
Administraţie
Calitatea procesului
educaţional: reuşita ,
frecvenţa
Numărul de lecţii publice
asistate
Toate cadrele didactice
vor fi evaluate prin
asistenţă la ore de cel
puţin 2 ori pe an
Registrul dirigintelui de
monitorizare lunară a
frecvenței
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academice ale elevilor

Reducerea cu 10 % a
numărului de absenţei
elevilor de la lecţii
2. Monitorizarea semestrială a reuşitei
elevilor.

3. Întâlniri cu părinţii elevilor care au
multe absenţe şi note mai mici de ,,5".
4. Implicarea elevilor în evaluarea
progresului şcolar

1.4 Îmbunătăţirea
calităţii managementului educaţional în
instituţie

5. Completarea şi perfecţionarea
Sistemului Instituţional Informaţional
(Baza de date a elevilor pe specialităţi)
1.4.1 Adaptarea
1. Revizuirea cadrului normativ al
permanentă a cadrului
activităţii instituţiei (organigramă,
normativ al instituţiei la subdiviziuni, fişe de post, regulamente
promovarea
interne etc.)
învăţământului de
calitate
2. Procurarea soft - ului educaţional
1.4.2 Formarea
continuă a cadrelor
manageriale

1.Stagii de formare continuă în
psihopedagogie, management educaţional

2017-2021

Şefii de secţii
Directorul adjunct
pentru activitate
didactică

2017-2019

Şefii de secţii
Şefii de secţii

2017- 2021

Director

2017-2021

2016-2021

2017-2021

2017-2021

Inginer programator
Şefii de secţii
Director

Inginer programator
Director
Director

Numărul de şedinţe ale
Consiliului de
Administraţie
Numărul de şedinţe ale
Consiliului Profesoral
Reducerea cu 15%
semestrial a numărului
notelor sub ,,5" faţă de
aceeaşi perioadă a anului
trecut
Numărul redus de
restanţieri - cu 15 %
Reducerea absenteismului
şi a eşecului şcolar
O bază de date funcţională
De revizuit,
Regulamentul intern al
colegiului,
Fişele de post a
personalului
Un soft funcţional
Numărul de cadre
manageriale formate în
psihopedagogie,
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1.4.3 Evaluarea
sistematică a calităţii
lecţiei la nivel de
catedre şi de instituţie

2. Atestarea pentru conferirea/
confirmarea gradelor manageriale

2017-2021

Comisia de
Atestare

1. Discutarea la Consiliul Profesoral, la
Consiliul de Administraţie a analizei
rezultatelor atestării, a rezultatelor
semestriale
2. Desfăşurarea lecţiilor publice ca
formă de bază a schimbului de experienţă
profesională.

2017-2019

Şefii de secţii
Metodist

3. Asistarea la orele profesorilor a
directorului, metodistului, membrilor
Consiliului de Administraţie.

2017-2019

4. Consultarea părinţilor/ elevilor în
vederea soluţionării problemelor de
nereuşită şcolară
1. Crearea sistemului de stimulare şi
sancţionare

2016-2019

management
Numărul personalului de
conducere cu grade
manageriale
Rapoarte semestriale pe
secţii
Numărul de lecţii publice

2017-2021

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Responsabilii
indicați
Psihologul şcolar
Director adjunct
pentru educaţie
Director

Toate cadrele didactice
vor avea asistenţi la ore,
cel puţin, de 2 ori pe
semestru.
Teste,chestionare, analize
Discuţii individuale
Un sistem de stimulare şi
sancţionare funcţional

1.4.4 Instituirea unui
2017-2018
sistem de stimulare şi
sancţionare a
angajaţilor
Obiectivul general 2. Formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale, axate pe respectul faţă de valorile general-umane, naţionale şi europene, pe
parteneriat profesional , inerent unui învăţământ de calitate
2.1 Sporirea
2.1.1 Instituirea unui
1. Elaborarea planului activităților
2016-2021
Director adjunct
Numărul de elevi implicaţi
responsabilităţii
sistem de activităţi
extracurriculare (Ziua Economistului,
pentru educaţie
Numărul de profesori
cadrelor didactice şi a
extracurriculare care ar Hramul colegiului, Un arbore pentru
Diriginţii
implicaţi
elevilor în raport cu
contribui la
dăinuirea noastră , Obiceiuri de iarnă,
necesitatea manifestării dezvoltarea
Paştele, Ziua Europei , conferințe,
ataşamentului personal ataşamentului personal concursuri etc. )
faţă de valorile şi
al fiecărui elev şi cadru 2. Repartizarea activităţilor
2016-2021
Director adjunct
Tematica activităţilor
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tradiţiile instituţiei:

- educaţia centrată pe
elev;
- valorificarea
experienţei profesionale avansate;
- cooperarea şi
parteneriatul
profesional;
- mentoratul didactic;
- cultivarea spiritului de
competiţie, în baza
recunoaşterii succesului
academic al
profesorilor şi elevilor;
- conducerea
participativă;
- valorificarea
potenţialului părinţilor
şi al comunităţii locale
(absolvenţi, oameni de
succes etc.)

didactic faţă de
valorile şi tradiţiile
instituţiei şi ale ţării

2.1.2 Constituirea
unui sistem de
activităţi, în scopul
formării continue a
diriginţilor

extracurriculare pentru un an de
învăţământ

pentru educaţie

Eficienţa activităţilor
desfăşurate
Impactul asupra elevilor

Director adjunct
pentru educaţie
Şefi catedre
Director adjunct
pentru educaţie
Şefi catedre
Director adjunct
educaţie
Directorii
adjuncți
Metodistul

Impactul asupra elevilor

3. Întâlnirea cu profesorii veterani ai
colegiului, întâlnire cu absolvenţii
instituţiei.
4. Crearea cercurilor pe interese (inclusiv
corul colegiului).

2017-2021

1. Elaborarea planului de perspectivă de
perfecţionare a diriginţilor.
2. Organizarea de atelierelor metodice
pentru diriginţi.

2016-2017

3. Şedinţe lunare cu diriginţii.
Completarea documentației diriginţilor
cu materiale didactice.

2016-2021

Director adjunct
pentru educaţie
Metodistul

4. Desfăşurarea săptămânală, conform
orarului, a orei de dirigenţie, în baza
Curriculumului la dirigenţie şi a orelor

2016-2021

Director adjunct
pentru educaţie
Metodistul

2017-2021

2017-2021

Numărul de cercuri
Gradul de implicare a
elevilor Impactul asupra lor
Numărul de cadre didactice
Numărul de
seminarii/ateliere metodice
organizate
Periodicitatea organizării
Numărul de participanţi
Grad acoperire a diriginţilor
în tematica seminariilor
Gradul de aplicare a
informaţiei noi în
activitatea dirigintelui
Eficienţa seminarelor
Numărul de şedinţe
Numărul de profesori
implicaţi
Eficienţa materialelor
elaborate
Numărul de ore publice
Numărul de profesori
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publice de dirigenţie.

2.2 Sporirea anuală a
numărului de elevi şi
cadre didactice care
promovează imaginea
profesiei alese în
instituţii şi în ţară

implicaţi
Eficienţa orelor
săptămânale şi a celor
publice
Registrul de evidenţă
Numărul de elevi testaţi
Numărul de grupuri create
Numărul de dezbateri,
întruniri
Criterii identificate

2.1.3 Constituirea unor
structuri nonformale
ale elevilor

1.Testarea intereselor elevilor.
2.Crearea grupurilor pe interese.
3.Organizarea dezbaterilor publice etc.

2016-2017

Psihologul şcolar
Pedagogul social

2.2.1 Dezvoltarea unei
culturi organizaţionale,
capabile să încurajeze
spiritul de iniţiativă şi
concurenţa profesională între cadrele didactice şi între elevi

1.Iniţierea ratingului anual al
profesorilor, elaborarea criteriilor
regulamentare pentru rating
2. Concursuri între specialităţi, redactarea
regulamentului pentru concurs

2017-2018

Director

2017-20119

Numărul de participanţi la
concurs

3. TVC - uri, redactarea regulamentului.

2017-2019

4. Iniţierea concursul "Cel mai bun în
profesie", redactarea regulamentului.

2017-2019

Director adjunct
pentru educaţie
Şefi de catedre
Director adjunct
pentru educaţie
Director adjunct
pentru educaţie

5. Întâlniri cu oameni de succes din
domeniu.

2017-2018

Şefii de secţie
Şefii de catedre

Invitaţi
Impactul asupra
participanţilor

6. Decadele catedrelor

2016 - 2021

Şefii de catedre

Tematica activităţilor
Impactul asupra
participanţilor

Numărul de activităţi TVC
Numărul de premianţi
Impactul asupra elevilor

Obiectivul general 3.
Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu părinţi, agenţi economici, ONG-uri, organizaţii statale, mediul academic etc.
3.1 Adaptarea ofertei
3.1.1 Elaborarea
1. Elaborarea Curriculei la
2016,
Director adjunct
Numărul curriculumurilor
educaţionale la
Curricula la fiecare
,,Comerţ"(coordonatori)
decembrie
pentru activitate
redactate
cerinţele pieţei forţei de specialitate, revizuirea
Participare în grupul de lucru pentru
didactică
Gradul de adaptare a
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muncă prin implicarea
periodică a agenţilor
economici (comitetele
sectoriale) elaborarea,
revizuirea Planurilor de
învăţământ, a
Curriculei la
specialitate, a
standardelor
profesionale la toate
specialităţile şi la
desfăşurarea tuturor
tipurilor de stagii de
practică ale elevilor

curriculumurilor pe
unităţi de curs/ module,
conform noilor Planuri
de învăţământ în baza
Sistemului de Credite
de Studii Transferabile
şi în conformitate cu
cerinţele actuale ale
societăţii
contemporane

3.1.2 Implementarea şi
propagarea experienţei
proprii prin parteneriat
constructiv cu agenţi
economici

Şefi de catedre

elaborarea Curriculei la ,,Contabilitate".

2. Elaborarea Curriculei pentru fiecare
din specialităţile: ,,Merceologie",
,,Tehnologia alimentaţiei publice",
,,Turism ", ,,Organizarea serviciilor în
hoteluri şi complexe turistice".
2. Implicarea agenţilor economici, a
comitetelor sectoriale în discuţii despre
cerinţele pentru pregătirea specialiştilor
aşteptaţi pe piaţa muncii.
3. Realizarea unui studiu privind
aşteptările angajatorilor

2017, martie Director adjunct
pentru activitate
didactică
Şefii de catedre
2016 -2021
Şefii de catedre

curriculum-urilor la
cerinţele Planurilor noi şi
ale pieţei forţei de muncă
Numărul de angajatori
intervievaţi
Comitete sectoriale
Grad de acoperire a
aşteptărilor angajatorului de
către absolventul CNC al
ASEM
Numărul de agenţi
economici

2017
Psihologul şcolar

1. Redactarea contractelor de colaborare
cu agenţii economici

2016-2017

Director adjunct
pentru activitate
didactică

2. Şedinţe comune cu îndrumătorii de la
stagiile de practică ale elevilor din
colegiu

2017-2021

Șefi catedre de
specialitate
Director adjunct
pentru activitate
didactică

Numărul de agenţi
economici
Impactul asupra
absolvenţilor
Numărul de vizite
organizate
Numărul de profesori,
specialişti implicaţi
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3. Vizite de studiu realizate de profesorii coordonatori ai stagiilor de practică la
întreprinderile partenere

2017-2021

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Șefii de catedre
de specialitate

4. Colaborarea cu agenţi economici în
vederea organizării calitative a practicii
tehnologice I şi I şi a stagiului de
practică ce anticipează absolvirea

2017-2021

5. Desfăşurarea excursiilor prealabile
semnării contractelor la întreprinderi

2017-2021

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Șefii de catedre
de specialitate
Director adjunct
pentru activitate
didactică
Șefii de catedre
de specialitate

6. Solicitarea ajutorului calificat, al
asistenţei informaţionale din partea
agenţilor economici

3.2 Asigurarea
mobilităţii academice
pentru elevi şi a

3.2.1 Colaborarea cu
cadre şi instituţii de
profil din ţară şi de

1. Realizarea vizitelor de studiu pentru
profesori şi elevi în instituţiile din ţară şi
de peste hotare (schimb de experienţă)

2017-2021

2017-2021

Director adjunct
pentru activitate
didactică
Șefii de catedre
de specialitate

Director
Directori adjuncţi

Gradul de utilitate a
cunoştinţelor acumulate în
cadrul vizitelor,
Gradul de aplicare a
cunoştinţelor acumulate la
ore.
Numărul de schimbări
operate în rezultatul
vizitelor
Numărul de agenţi
economici implicaţi
Numărul de şedinţe
organizate în parteneriat cu
agenţii economici
Numărul de elevi
repartizaţi la practică
Numărul de excursii
Impactul asupra elevilor
Numărul de excursii
Numărul de agenţi
economici implicaţi
Gradul de participare a
agenţilor economici în
acordarea consultanţei
elevilor - practicanţi
Numărul de vizite
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stagiilor de formare
profesională pentru
profesori prin
organizarea anuală a
diferitelor acţiuni
didactico-metodice în
parteneriat cu instituţii
de profil din ţară şi de
peste hotare

peste hotare

2. Participarea la expoziţii, proiecte,
olimpiade, conferinţe, mese rotunde,
emisiuni radio şi TV

2017 -2021

Directori adjuncţi

3.2.2 Promovarea
imaginii instituţiei prin
organizarea anuală a
diferitelor acţiuni de
orientare profesională
a elevilor din licee,
gimnazii din republică

1. Activităţi de orientare profesională
(catedre) Selectarea membrilor comisiei
de deplasare prin republică pentru
activităţi de orientare profesională
2. Analiza resurselor financiare pentru
deplasare, cazare etc.

2017-2021

Director adjunct
pentru educație
Director

Numărul de profesori şi
elevi care participă
Numărul de expoziţii
organizate
Numărul de diplome
obţinute
contacte cu autorităţile,
companiile locale, massmedia şi societatea
Numărul de schimburi de
experienţă
Adoptarea unor noi abordări
pedagogice preluate de la
parteneri
Schimb de materiale
didactice
Integrarea materialelor
obţinute de la colegii în
proiectul lecţiei
Numărul de convenţii cu
instituţii de profil din ţară
şi de peste hotare
Întâlniri cu cadrele
specializate
Numărul de şcoli vizitate şi
informate din republică
Graficul participării
profesorilor, elevilor
Numărul de copii orientaţi
spre studii în colegiu
Numărul de elevi care vin
la CNC din aceste şcoli
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3.3 Instituirea unui
3.3.1 Organizarea unei
parteneriat permanent
comunicări eficiente
şi eficient cu părinţii, în cu părinţii
scopul asigurării
continuităţii în educaţia
copiilor şi
minimalizarea
impactului standardelor
duble

3.3.2 Colaborarea cu
absolvenţii CNC,
specialişti în domeniu

1. Formarea Consiliului Părintesc
Implicarea părinţilor în luarea deciziilor
referitoare la formarea elevilor în colegiu

2017-2018

Director adjunct
pentru educaţie

Numărul de părinţi
implicaţi
Comunicarea regulată şi
participarea tuturor
părinţilor, prin rotaţie la
şedinţe
Gradul de implicare a
părinţilor în activităţi
extracurriculare

2. Invitarea părinţilor la şedinţele
Consiliului Profesoral, ale Consiliului de
Administraţie etc.

2017- 2021

Director

Numărul de participanţi la
şedinţe
Grad implicare în luare
deciziilor

1. Crearea unei baze de date a părinţilor absolvenţi şi a absolvenţilor CNC,
specialişti în domeniu

2017-2018

Inginerprogramator
Şefii de secţii

2. Implicarea părinţilor în activitatea
Consiliului de administraţie şi în cadrul
comisiilor din instituţie

2017 - 2021

Contacte cu părinţii absolvenţi, Absolvenții

Director
Implicarea acestora în
activitatea instituţiei
Schimbul de experienţă cu
părinţii
Impactul asupra demersului
educaţional al colegiului
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Obiectivul general 4.
Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului educaţional şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai a elevilor în cămine
4.1 Îmbunătăţirea
4.1.1 Dezvoltarea unei 1.Dotarea laboratoarelor, cabinetelor de
2017-2021
Director,
Numărul de utilaje
condiţiilor de trai a
baze tehnico-materiale, specialitate, a bibliotecii, sălilor de curs
directorii adjuncţi procurate
elevilor, a condiţiilor
racordate la noile
cu literatură şi material didactic necesar
Şefa bibliotecii
Tipul materialelor didactice
de desfăşurare a procerinţe ale forţei de
Şefii de catedre
Eficienţa în desfăşurarea
cesului educaţional,
muncă
2. Dotarea cabinetelor cu calculatoare
demersului educaţional
completarea bazei
Impactul asupra
tehnico-materiale a
performanţelor elevilor
instituţiei şi dotarea
Grad asigurare cu
laboratoarelor,
calculatoare a elevilor la
cabinetelor de speciali3. Dotarea sălilor de sport cu inventar
2017-2021
Director
orele de curs
tate, a bibliotecii,
necesar
Director adjunct
Numărul de activităţi
sălilor de curs cu
pentru educaţie
educaţionale desfăşurate în
literatură şi material
Profesori de
săli de sport
didactic necesar
educaţie fizică
impactul asupra sănătaţii
elevilor
Numărul de iniţiative venite
4 Asigurarea cu reactive a laboratorului de 2017-2018
Şeful de catedră
din partea cadrelor didactice
chimie
Profesorii de
chimie
Gradul asigurării elevilor cu
5. Procurarea utilajului pentru protecţia
reactive la orele practice şi
muncii şi a utilajului antiincendiar.
2016-2018
Administrator
la orele de curs
bloc ,,D"
6. Procurarea a 2 climatizoare pentru
Gradul de percepere a
cabinetele de studii
2016-2018
Director
rolului protecţiei muncii şi
sănătăţii elevilor la ore
4.1.2 Dotarea
bibliotecii cu literatură
de specialitate,
literatură metodică, cu

1. Asigurarea bibliotecii cu literatură de
specialitate, materiale didactice etc.
2. Procurarea calculatoarelor şi a softului
educaţional

2016-2021

Şefa bibliotecii

2017- 2018

Director
Inginer-

Numărul de titluri de cărţi
Numărul de calculatoare
Un soft funcţional
Numărul de elevi şi
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calculatoare şi soft

4.2. Valorificarea
sistematică a
posibilităţilor de
suplimentare a
resurselor financiare
existente prin oferirea
de servicii noi cu
implicarea activă a
elevilor şi angajaţilor
instituţiei
4.3 Optimizarea
condiţiilor de trai în
cămine, de odihnă a
elevilor şi angajaţilor

programator

4.2.1 Instituirea unui
sistem de servicii de
consultanţă pentru cei
interesaţi

1. Identificarea persoanelor interesate

2017-2018

Directorii
adjuncți

2. Consultarea în diferite domenii
(pedagogie, psihopedagogie, alimentaţie
publică etc.)

2018-2021

4.3.1 Crearea
condiţiilor de
practicare a sportului,
de organizare a
odihnei elevilor şi
angajaţilor

1. Amenajarea camerei de agrement din
cămin.
2. Dotarea sălii de meditaţie din cămin .

2017 - 2018

Un potențial
responsabil de
sector
Metodistul
Director
Intendent
Pedagog social

3. Îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi
metodice, a Cancelariei (222, bl. ,,D" şi a
Cabinetului metodic 413, bl. ,,C" ).

2017 -2021

Director
Administratori
bloc "D" şi "C"
Şefii de catedre

4.3.2 Optimizarea
condiţiilor de trai din
cămine în baza
normelor şi
standardelor existente.

1. Reparaţii curente în odăi
2. Dotarea cu mobilier

2016- 2021

4.3.3 Amenajarea
spaţiilor adecvate
procesului educaţional,
axat pe normele şi
standardele în vigoare

3. Reparaţii în săli de curs
4. Dotarea cabinetelor catedrelor.
5. Îmbunătăţire condiţiilor materiale din
cabinetul Consiliului Instituţional al
Elevilor.
6. Amenajarea Muzeului colegiului.

2017- 2021

Prim - prorector
ASEM cu
activitate
gospodărească
Intendent căminul
7
Administrator
bloc ,,D" şi bloc
"C"
Director adjunct
educaţie

profesori care beneficiază
de serviciile bibliotecii
Numărul de contracte
semnate
Numărul de solicitanţi de
consultanţă
Tipul consultanţei
Frecvenţa consultanţei
Ponderea elevilor, care
utilizează spaţiile;
gradul de acoperire a
solicitărilor
Ponderea profesorilor care
beneficiază de spaţiile de
formare metodică

Numărul de odăi amenajate
Numărul de elevi implicaţi

Numărul de spaţii reparate
Numărul de elevi şi
profesori beneficiari
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VII. PLANUL DE ACTIVITĂŢI
Etapele de implementare a Planului de Dezvoltare Strategică a instituţiei pe ani de
învăţământ
Anul de învăţământ 2016-2017
Crearea unui sistem de învăţare centrat pe elev, axat pe principiul individualizării învăţării
Constituirea unei Consiliului metodico- științific, care ar oferi formare şi consultanţă cadrelor
didactice din colegiu;
Activitatea coordonată a diriginţilor, care ar ajuta diriginţii - cadre didactice debutante în
stabilirea priorităţilor educaţionale în grupele academice;
Constituirea unui sistem de formare pentru diriginţi;
Elaborarea tuturor documentelor reglatorii a activităţii educaţionale din instituţie;
Revizuirea cadrului normativ intern;
Elaborarea Curricula pe specialităţi; a Curriculumurilor pe unităţi de curs/ module;
Formarea continuă a cadrelor didactice, stimularea spre ascensiune profesională, prin atestare la
disciplina predată;
Încurajarea cadrelor didactice de a elabora şi publica din experienţa pedagogică;
Organizarea acţiunilor de orientare profesională;
Instituirea unui sistem de activităţi extracurriculare, axat pe valorile general - umane, tradiţii
naţionale, instituţionale;
Eluarea sistematică a calităţii lecţiilor teoretice şi practice;
Conferinţe ştiinţifice locale şi zonale;
Elaborarea Curricula la toate cele 6 specialităţi din instituţie;
Dezvoltarea bazei tehnico - materiale.
Anul de învăţământ 2017-2018
Implicarea agenţilor economici în orientarea profesională a elevilor, şi în procesul de formare
a tinerilor specialişti;
Colaborarea cu Departamentul de Management al Calităţii şi Dezvoltare Curriculară de la
ASEM, în scopul participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă;
Dotarea bibliotecii, completarea ei periodică cu literatură de specialitate şi metodică;
Crearea unui sistem de stimulare şi sancţionare, în scopul respectării disciplinei muncii;
Diversificarea procesului educaţional centrat pe ele;
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Implementarea unui sistem complex de măsuri şi elaborarea cerinţelor unice faţă de elevi , în
scopul combaterii eşecului şcolar;
Crearea unui sistem de stimulare a performanţelor obţinute de elevi;
Implicarea elevilor în activităţi de management;
Colaborarea elevilor şi a profesorilor cu cadre competente, specializate de la ASEM;
Organizarea acţiunilor de orientarea profesională;
Monitorizarea procesului de formare psihopedagogică a diriginţilor;
Dezvoltarea planului de activităţi extracurriculare, axat pe valorile general - umane, tradiţii
instituţionale şi naţionale;
Evaluarea sistematică a calităţii lecţiilor teoretice şi practice;
Implementarea noilor Curricula la specialităţi;
Elaborarea Ghidurilor metodice pentru Curricula la fiecare din cele 6 specialităţi.
Anul de învăţământ 2018-2019
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
Colaborarea cu absolvenţii colegiului, cu specialişti în domeniu;
Formarea cadrelor didactice şi acordarea de consultanţă prin intermediul Consiliului metodicoștiințific şi a Departamentului de Management al Calităţii şi Dezvoltare Curriculară de la ASEM;
Instituirea culturii organizaţionale bazate pe valori general - umane;
Dezvoltarea sistemului de monitorizare a eşecului şcolar;
Înfiinţarea de structuri nonformale ale elevilor;
Diversificarea procesului de evaluare;
Organizarea unui sistem de lucru cu părinţii;
Realizarea studiului ,,Aşteptările angajatorilor";
Dezvoltarea sistemului de formare pentru diriginţi;
Diversificarea sistemului de activităţi extracurriculare, axat pe valorile general - umane;
Evaluarea sistematică a calităţii lecţiilor teoretice şi practice;
Diversificarea formelor de desfăşurare a Studiului individual al elevilor, ghidat de profesor;
Publicarea suporturilor metodice pentru fiecare Curricula la fiecare din cele 6 specialităţi.
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Anul de învăţământ 2019-2020
Dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale;
Desfăşurarea lecţiilor într - un singur bloc de studii;
Colaborarea cu absolvenţii colegiului, cu specialişti în domeniu;
Formarea cadrelor didactice şi acordarea de consultanţă prin intermediul Consiliului metodicoștiințific şi a Departamentului de Management al Calităţii şi Dezvoltare Curriculară de la ASEM;
Vizite de studiu în ţară şi peste hotare;
Instruiri pentru angajați pentru formarea și perfecționarea abilităților de lucru la calculator;
Colaborarea cu instituţii de învăţământ din ţară şi de peste hotare;
Completarea bugetului prin creare de produse şi prestate de servicii;
Stabilirea de parteneriat cu agenţi economici;
Dezvoltarea sistemului de formare pentru diriginţi;
Crearea sălilor de agrement pentru profesori şi elevi;
Dezvoltarea unui sistem de lucru cu părinţii;
Perfecţionarea sistemului de activităţi extracurriculare axat pe valorile general - umane;
Evaluarea sistematică a calităţii lecţiilor teoretice şi practice;
Publicaţii ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice.

Anul de învăţământ 2020-2021
Împărtăşirea experienţei avansate (conferinţe, publicaţii etc.);
Mentorat calitativ
Colaborarea cu instituţii de învăţământ din ţară şi de peste hotare;
Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, didactice a instituţiei;
Stabilirea de parteneriat cu agenţi economici;
Perfecţionarea sistemului de lucru cu părinţii;
Perfecţionarea sistemului de formare pentru diriginţi;
Diversificarea sistemului de activităţi extracurriculare, axat pe valorile general - umane şi
tehnologii informaţionale;
Evaluarea sistematică a calităţii lecţiilor teoretice şi practice;
Conferinţe ştiinţifice republicane şi internaţionale.
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Planul de acţiuni de realizare a planului operațional
Anul de învățământ 2016-2017
Obiectivul general 1. Sporirea calității serviciilor educaționale oferite.
1.1.1. Formarea continuă a cadrelor didactice în cheia exigenţelor învăţământului modern,
centrat pe elev domeniul implementării tehnologiilor avansate.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Discutarea, în cadrul şedinţelor Consiliului
Lunar
Director adjunct pentru
Profesoral, Consiliului metodico – științific,
activitate didactică
şedinţelor catedrelor, a problemelor de
Metodist
pedagogie şi psihologie
Şefi catedre
2.
Stagii de formare continuă în domeniul:
Pe parcursul anului
Director adjunct pentru
- psihopedagogiei,
de învățământ
activitate didactică
- specialității,
Metodist
- managementului educațional
3.
Elaborarea planului instituţional de
Septembrie
Director adjunct pentru
perspectivă de perfecţionare a cadrelor
activitate didactică
didactice în cadrul
Metodist
 Departamentului Studii, Dezvoltare
Curriculară şi Management al Calităţii,
ASEM, (profesorii debutanţi, fără studii
psihopedagogice)
 Centrului educaţional ProDidactica,
 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 Alte centre de formare profesională .
4.

5.

Propagarea experienţei avansate a
profesorilor cu vechime de muncă în
domeniu, cu grade didactice prin ore
publice, portofolii.
Desfăşurarea semestrială a atelierelor
metodice în instituţie

Pe parcursul anului
de învățământ

Şefii de catedre
Metodist

Semestrial

Director adjunct pentru
activitate didactică
Metodist

1.1.3 Activitatea Consiliului metodico- științific pentru iniţierea metodică a profesorilor
debutanţi, formarea lor continuă, precum şi pentru oferirea de consultant psihopedagogică.
Nr. Activități
1.
Componența și Planul de activitate al
Consiliului metodico- științific
Şedinţe lunare

Termen
Ianuarie

Responsabili
Director adjunct pentru
activitate didactică

1.1.4 Colaborarea profesorilor de la catedrele de specialitate din colegiu cu cei de la catedrele
de profil de la ASEM.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Angajarea catedrelor calificate de la ASEM
septembrie
Director
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1.1.5 Dezvoltarea competenţelor profesionale, în baza Standardului profesional de calificare a
specialistului pentru toate cele 6 specialităţi din colegiu.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Elaborarea formatului unic pentru
Martie
Director adjunct pentru
determinarea competențelor profesionale ale
activitate didactică
specialiștilor
2.
Activități de inițiere a cadrelor didactice
Februarie
Director adjunct pentru
debutante în stabilirea competențelor
activitate didactică
profesionale și acționale
3.
Ședințe de lucru pentru stabilirea
Februarie – Martie
Director adjunct pentru
competențelor profesionale în parteneriat cu
activitate didactică
agenții economici
Şefii de catedre
1.2.1 Organizarea procesului educaţional în cheia educaţiei centrate pe elev. Crearea condiţiilor
pentru implementarea învăţării centrate pe elev.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Implicarea elevilor în activități de cercetare
Pe parcursul anului
Şefii de catedre
2.
Consultații de pregătire suplimentară a
Pe parcursul anului
Şefii de catedre
elevilor dotați
Șefii de secții
3.
Selectarea elevilor cu aptitudini și
Pe parcursul anului
Şefii de catedre
implicarea lor în procesul de organizare a
Șefii de secții
învățării
4.
Ghidarea elevilor în descoperirea modalității Pe parcursul anului
Şefii de catedre
în care învață cel mai bine
Șefii de secții
1.3.1 Adaptarea proiectării anuale la disciplinele de studii/ unităţile de curs/ modulele
cerinţelor educaţionale ale tuturor elevilor, în vederea prevenirii şi combaterii eşecului şcolar.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Efectuarea testării iniţiale de diagnoză,
La început de an
Director adjunct pentru
analiză şi adaptare a proiectării
activitate didactică
Şefii de catedre
2.
Elaborarea planurilor de activităţi pe catedre, Septembrie
Şefii de catedre
organizarea consultaţiilor şi a ajutorului
Director adjunct pentru
metodic, în vederea reducerii eşecului şcolar
activitate didactică
3.
Aplicarea sarcinilor de lucru diferenţiat la
Pe parcursul anului
Profesorii
discipline/ unităţii de curs.
Şefii de catedre
4.
Realizarea consultaţiilor de pregătire
Săptămânal
Profesorii
suplimentară pentru lecţii pentru elevii cu
Şefii de catedre
competenţe mai reduse.
5.
Elaborarea de fişe individuale pentru elevii Lunar
Profesorii
cu ritm lent de învăţare.
Şefii de catedre
6.
Elaborarea cerinţelor şi criteriilor unice de
Septembrie
Şefii de catedre
evaluare în baza Regulamentului de
Director adjunct pentru
organizare a studiilor în învăţământul
activitate didactică
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de
Credite de Studii Transferabile (25.03.2016).
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1.3.2 Diversificarea procesului educaţional din perspectiva unui învăţământ interactiv, centrat
pe elev.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Proiectarea demersului educaţional zilnic în Septembrie
Director adjunct pentru
baza cadrului ERRE.
activitate didactică
2.
Iniţierea unor experimente didactice pe
Ianuarie
Şefii de secţii
grupuri de elevi în scopul combaterii
eşecului şcolar.
3.
Asistenţe reciproce ale cadrelor didactice
Pe parcursul anului
Şefii de catedre
la lecţii şi analiza lor . Mentoratul didactic.
de învăţământ
Metodist
4.

Utilizarea metodelor interactive în procesul
educational zilnic.

Pe parcursul anului
de învăţământ

Director adjunct pentru
activitate didactică
Metodist

1.4.1 Adaptarea permanentă a cadrului normativ al instituţiei la promovarea învăţământului de
calitate.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Revizuirea cadrului normativ al activității
Februarie – Martie
Director
instituției (organigramă, subdiviziuni,
componența, responsabilități, fișe de post
etc.)
2.
Procurarea softului educațional
Ianuarie – Martie
Inginer - programator
Director
1.4.2 Formarea continuă a cadrelor manageriale.
Nr. Activități
1.
Stagii de formare continuă în domeniul
psihopedagogiei șia managementului
educațional
2.

Atestarea pentru conferirea/ confirmarea
gradelor manageriale

Termen
Conform planului
de activitate al
instituției abilitate
de formare
Martie

Responsabili
Director adjunct pentru
instruire şi educaţie

Comisia de Atestare pe
Teren a cadrelor
didactice și
manageriale

1.4.3 Evaluarea sistemică a calității lecților i la nivel de catedre și de instituție.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Prezentarea și analiza la Consiliul
Semestrial
Șefii de secții
Profesoral a rezultatelor activității
educaționale la finele fiecărui semestru
2.
Organizarea de lecții publice și schimb de
Conform graficelor Director adjunct pentru
experiență
elaborate de șefii
activitate didactică
catedrelor
3.
Asistarea la ore de către director, directori
Conform graficelor Director adjunct pentru
adjuncți, membrii Consiliului metodico de asistență a
activitate didactică
științific și șefi de catedre
Consiliului
metodico- științific
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4.

Consultarea opiniei părinților/ elevilor în
vederea satisfacerii așteptărilor cu referință
la calitatea studiilor în instituție

Semestrial

Director adjunct pentru
activitate didactică
Şefii de secție

Obiectivul general 2. Formarea și dezvoltarea unei culturi organizaționale axate pe
respectul față de valorile general - umane și europene care încurajează spiritul de
întreprinzător și concurența loială în mediu profesoral și școlar.
2.1.1 Instituirea unui sistem de activităţi extracurriculare care ar contribui la dezvoltarea
ataşamentului personal al fiecărui elev şi cadru didactic faţă de valorile şi tradiţiile instituţiei şi
ale ţării.
Nr. Activități
1.
Elaborarea planului educativ (Ziua ușilor
deschise, Hramul colegiului, Sărbătorii de
iarnă, Ziua sănătății)
2.
Repartizarea activităților educative
planificate pentru anul de învățământ
3.
Întâlnirea cu profesorii veterani ai colegiului

4.

Crearea cercului de interese etc.

5.

Organizarea orelor tematice de dirigenție

Termen
Conform planului

Conform planului

Director adjunct
pentru educație
Mai
Director adjunct
pentru activitate
didactică
La începutul fiecărui Director adjunct
semestru
pentru educație
O oră în săptămână Director adjunct
pentru educație

2.1.2 Constituirea unui sistem de activităţi, în scopul formării continue a
Nr. Activități
Termen
1.
2. Organizarea atelierelor metodice pentru
Trimestrial
diriginţi
2.

3. Şedinţe lunare ale diriginţilor

3.

Distribuirea în permanenţă a materialelor
Permanent
didactice, regulamentere, necesare pentru
diriginți.
Desfăşurarea săptămânală, conform orarului, Săptămânal
a orei de dirigenţie, în baza Curriculumului la
dirigenţie şi a orelor publice de dirigenţie

4.

Lunar

2.1.3 Constituirea unor structuri nonformale ale elevilor.
Nr. Activități
Termen
1.
1.Testarea intereselor elevilor.
septembrie

2.

2.Crearea grupurilor pe interese.

Responsabili
Director adjunct
pentru educație

septembrie

diriginţilor.
Responsabili
Director adjunct pentru
educaţie
Metodist
Director adjunct
pentru educaţie
Metodist
Director adjunct
pentru educaţie
Metodist
Director adjunct pentru
educaţie
Metodist

Responsabili
Director adjunct
pentru educație
Psihologul şcolar
Pedagogul social
Director adjunct
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3.

3.Organizarea dezbaterilor publice etc.

pe parcursul anului

pentru educație
Psihologul şcolar
Pedagogul social
Director adjunct
pentru educație
Psihologul şcolar
Pedagogul social

Obiectivul general 3. Promovarea imaginii instituției prin parteneriat de calitate cu
părinții, agenții economici, ONG-uri, organizații statale, mediul academic etc.
3.1.1 Elaborarea Curriculei la fiecare specialitate, revizuirea curriculumurilor pe unităţi de
curs/module, conform noilor Planuri de învăţământ în baza Sistemului de Credite de Studii
Transferabile şi în conformitate cu cerinţele actuale ale pieței muncii, societăţii contemporane.
Nr. Activități
1.
Elaborarea Curriculei la ,,Comerţ"
(coordonatori) Participare în grupul de lucru
pentru elaborarea Curriculei la
,,Contabilitate".

Termen
Decembrie

Responsabili
Director adjunct
pentru activitate
didactică
Şefii de catedre
respective de
specialitate
Şefii catedrelor de
specialitate

Implicarea agenţilor economici, a
Pe parcursul anului
comitetelor sectoriale în discuţii despre
cerinţele pentru pregătirea specialiştilor
aşteptaţi pe piaţa muncii.
3.
Realizarea unui studiu privind aşteptările
Martie
Psihologul şcolar
angajatorilor
3.1.2 Implementarea și propagarea experienței proprii prin parteneriat constructiv cu agenții
economici.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Redactarea și inițierea contractelor de
Semestrul II
Director
colaborare cu agenții economici
Şefii de catedre de
specialitate
3.1.3 Organizarea unei comunicări eficiente cu părinții.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Formarea Consiliului Părintesc
Aprilie
Director adjunct pentru
educaţie
2.
Implicarea părinților în luarea deciziilor
Pe parcursul anului
Director adjunct pentru
educaţie
3.
Participarea părinților la Consiliul
Conform Planului de Director
Profesoral, Consiliul de Administrație
activitate a
Consiliului profesoral și al Consiliului
de administrație
2.
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Obiectivul General 4. Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului
educațional și îmbunătățirea condițiilor de trai a elevilor în cămine.
4.1.1 Dezvoltarea unei baze tehnico-materiale, racordate la noile cerințe sociale și ale pieței
muncii.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Procurarea utilajului pentru protecţia muncii Iunie
Administrator bloc ,,D"
şi a utilajului antiincendiar.
2.
Procurarea a 2 climatizoare pentru
Mai
Director
cabinetele de studii
4.1.2 Dotarea bibliotecii cu literatură de specialitate, literatură metodică și cu calculatoare și
soft.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Asigurarea bibliotecii cu literatură de
Decembrie - aprilie
Bibliotecar principal
specialitate, materiale didactice, calculator
4.3.2 Optimizarea condiţiilor de trai din cămine, în baza normelor şi standardelor existente.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Reparaţii curente în odăi
August
Prim - prorector ASEM
cu activitate
gospodărească
Intendent căminul 7
2.
Dotarea cu mobilier a odăilor
La momentul
Prim - prorector ASEM
achiziţiei
cu activitate
gospodărească
Intendent căminul 7
Anul de învățământ 2017 – 2018
Obiectivul general I. Sporirea calității serviciilor educaționale oferite.
1.1.1Formarea continuă a cadrelor didactice în cheia exigenţelor învăţământului modern,
centrat pe elev și al implementării tehnologiilor avansate.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Semnarea contractelor cu instituțiile de stat
Septembrie, ianuarie Director
și ONG-uri abilitate în formare continuă
2.
Organizarea cursurilor interne de instruire a Trimestrial
Inginer- programator
cadrelor didactice şi manageriale în
domeniul utilizării tehnicii de calcul
3.
Propagarea experienţei avansate a
Pe parcursul anului
Şefii de catedre
profesorilor cu vechime de muncă în
şi în cadrul
Metodist
domeniu, cu grade didactice prin ore
Decadelor
publice, portofolii.
4.
Desfăşurarea semestrială a atelierelor
semestrial
Director adjunct pentru
metodice în instituţie
activitate didactică
Metodist
5.
Discutarea, în cadrul şedinţelor Consiliului
Lunar - la catedre
Director adjunct pentru
profesoral, ale Consiliului metodico Conform planurilor
activitate didactică
59

PLANUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL CNC AL ASEM PENTRU ANII 2016-2021

ştiințific, şedinţelor catedrelor, a
problemelor de pedagogie şi psihologie

de activitate

Metodist

1.1.2 Promovarea experienţei proprii şi realizarea schimbului de experienţă cu instituţiile de
profil din România şi alte ţări.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Organizarea atelierelor metodice
Pe parcursul anului
Director adjunct pentru
Organizarea în instituţie a Conferinţelor
activitate didactică
stiinţifice şi metodice locale, cu participarea
Şefii de catedre
profesorilor din alte colegii.
2.
Participarea la Conferinţe stiinţifice şi
Pe parcursul anului
Directorii adjuncți
metodice zonale, republicane internaţionale.
Şefii de catedre
3.
Elaborarea de către profesori (potenţial şi
Pe parcursul anului
Şefii de catedre
elevi) a publicaţiilor în cooperare cu alţi
Directorii adjuncți
parteneri
1.1.3 Activitatea Consiliului metodico – științific pentru iniţierea metodică a profesorilor
debutanţi, formarea lor continuă, precum şi pentru oferirea de consultanţă psihopedagogică.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Elaborarea listei tinerilor specialiști fără
La începutul anului
Director adjunct pentru
studii psihopedagogice
activitate didactică
2.
Stabilirea relațiilor cu instituțiile abilitate în Permanent
Director
formare continuă
4.
Dezvoltarea relaţiilor de mentorat între
Permanent
Director adjunct pentru
cadre didactice din instituţie.
activitate didactică
Metodist
Şefii de catedre
5.
Constituirea grupurilor de lucru şi
August
Director adjunct
elaborarea graficului de formare continuă
Activitate didactică
Metodist
6.
Elaborarea anuală a programului de
Septembrie
Director adjunct
training şi a materialelor necesare.
pentru activitate
Activităţi de formare.
didactică
Metodist
Şefii de catedre
1.1.4 Colaborarea profesorilor de la catedrele de specialitate din colegiu cu cei de la catedrele
de profil de la ASEM.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Angajarea cadrelor calificate de la ASEM
August
Director
2.
Ședințe comune între cadrele de specialitate
Permanent
Director adjunct pentru
de la CNC și de la ASEM
activitate didactică
3.
Activități comune de diferit gen
Conform planului de Director adjunct pentru
activitate
activitate didactică
4.
Crearea Ghidurilor pentru elevi
Martie
Director adjunct pentru
activitate didactică
Șefii de secții
5.
Elaborarea ghidurilor pentru definirea
2017-2018
Director adjunct pentru
cerințelor pentru Studiul individual al
activitate didactică
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elevului, ghidat de profesor
6.

2. Desfăşurarea şedinţelor comune între
August
catedrele de specialitate de la CNC şi de la
ASEM pentru aplicarea în practică a
Planurilor de învăţământ în baza Sistemului
de Credite de Studii la 5 specialităţi
(elaborate cu catedrele de profil de la ASEM
): ,,Comerţ ,", ,,Merceologie ", ,,Tehnologia
alimentaţiei publice", ,,Turism ",
,,Organizarea serviciilor în hoteluri şi
complexe turistice"

Şefii catedrelor de
specialitate
Director adjunct
activitate didactică
Şefii catedrelor de
specialitate

1.1.5 Dezvoltarea competenţelor profesionale, în baza Standardului Profesional de Calificare a
Specialistului pentru toate cele 6 specialităţi din colegiu.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
1. Implementarea Standardului Profesional Septembrie
Director adjunct pentru
de Calificare a Specialistului pentru cele 6
activitate didactică
specialităţi.
2.
Activităţi de iniţiere a cadrelor didactice cu
Septembrie
Director adjunct pentru
cerinţele SPCS, ierarhizarea
activitate didactică
competenţelor.
3.
Evaluarea competenţelor profesionale în
Aprilie - iunie
Director adjunct pentru
cadrul stagiilor de practică
activitate didactică
Conducătorul de
practică
Îndrumătorul practicii
de la locul de
desfăşurare a ei
1.2.1 Organizarea procesului educaţional în cheia educaţiei centrate pe elev. Crearea condiţiilor
pentru implementarea învăţării centrate pe elev.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
Decembrie -februarie
1.
Elaborarea activităților ce presupun
Director adjunct pentru
aplicarea principiului individualizării și al
activitate didactică
diferențierii în învățare
Șefii de secții
2.
Identificarea strategiilor de stimulare a
la început de
Director adjunct pentru
participării elevilor la concursuri,
semestru
educație
olimpiade, expoziţii etc., implicarea lor în
Şefii de secţii
activităţi de cercetare (conferinţe).
Șefii de catedre
3.

4.

Aplicarea diverselor strategii de susţinere
şi promovare a elevilor talentaţi (lansări de
cărţi, discuţii, promovarea hobby-urilor
etc.), în scopul dezvoltării spiritului lor
creativ.
Implicarea elevilor în organizarea şi
desfăşurarea Decadelor catedrelor, a

Pe parcursul anului

Director adjunct pentru
educaţie,
Bibliotecar principal

În cadrul decadelor

Şefii de catedre
Coordonatorul
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conferinţelor, a Firmelor de Exerciţiu.

Firmelor de Exerciţiu

1.2.2 Instituirea unui sistem de participare a elevilor în activităţi de management.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Includerea elevilor în comisii de apreciere a Conform agendei de Directorii adjuncți
calităţii managementului educaţional şi a
lucru a comisiei
elaborării regulamentelor instituţionale.
2.
Iniţierea unui parteneriat între Consiliul
La începutul anului
Directorii adjuncţi
Instituţional al elevilor şi Consiliul de
de învățământ
administraţie pentru soluţionarea
problemelor elevilor.
3.
Promovarea anuală a zilelor de
5 octombrie
Director adjunct pentru
autoguvernare în colegiu.
educaţie
1.2.3 Instruirea unui sistem de apreciere a performanţelor şcolare.
Nr. Activități
Termen
1.
Gala Laureaților
Mai
2.

Acordarea Burselor nominale

3.

Scrisori de mulțumire pentru părinți, școală,
primărie etc.
Aplicarea unor metode de dezvoltare a
creativității

4.

La început de
semestru
La sfârșit de
semestru, an școlar
La fiecare oră, în
funcție de
competența
profesională a
fiecărui cadru
didactic

Responsabili
Directorii adjuncți
Șefii de secții
Șefii de secții
Director adjunct pentru
activitate didactică
Șefii de catedre

1.3.1 Adaptarea proiectării anuale la disciplinele de studii/ unităţile de curs/ modulele cerinţelor
educaţionale ale tuturor elevilor, în vederea prevenirii şi combaterii eşecului şcolar.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Elaborarea planurilor de activitate și de
La începutul fiecărui Director adjunct pentru
remedieri pe catedre, în vederea reducerii
semestru
activitate didactică
eșecului școlar
Şefii de catedre
2.
Aplicarea sarcinilor de lucru diferențiat
La fiecare oră de
Șefii de catedre
curs
3.
Efectuarea consultațiilor de pregătire
Două ore
Șefii de secții
suplimentară pentru elevii cu ritm lent de
săptămânal, fiecare
Șefii de catedre
învățare
cadru didactic
4.
Elaborarea de Fișe individuale pentru elevii Permanent
Șefii de catedre
cu ritm lent de învățare
5.
Elaborarea cerințelor și criteriilor unice de
La începutul anului
Metodistul
evaluare
de învățământ
6.
Ateliere de formare pentru cadrele didactice Semestrial
Director adjunct pentru
la modulul ,,Evaluare "
activitate didactică
1.3.2 Diversificarea procesului educaţional din perspectiva unui învăţământ interactiv, centrat
pe elev.
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Nr. Activități
1.
Inițierea unor experimente didactice pe
grupuri de elevi, în scopul combaterii
eșecului școlar
2.
Asistențe reciproce la nivel de profesori și
catedre
3.

Utilizarea noilor metode de predare –
învățare - evaluare

Termen
La inițiativa unor
profesori

Responsabili
Șefii de secții
Șefii de catedre

Conform graficului
individual de
asistență
Permanent

Șefii de catedre
Metodistul
Director adjunct pentru
activitate didactică
Metodist

1.4.1 Adaptarea permanentă a cadrului normativ al instituţiei la promovarea învăţământului de
calitate.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Revizuirea cadrului normativ al activității
Februarie – martie
Director
instituției (organigramă, subdiviziuni,
componența, responsabilități, fișe de post
etc.)
1.4.2 Formarea continuă a cadrelor manageriale.
Nr. Activități
1.
Stagii de formare continuă în domeniul
psihopedagogiei și al managemenului
educațional

Termen
Conform planului
de activitate al
instituției abilitate

Responsabili
Director adjunct pentru
activitate didactică
Metodist

2.

Martie

Comisia de Atestare pe
Teren a cadrelor
didactice/ manageriale

Atestarea pentru conferirea/ confirmarea
gradelor manageriale

1.4.4 Instituirea unui sistem de stimulare și sancționare a angajaților.
Nr. Activități
Termen
1.
Crearea sistemului de stimulare și
Noiembrie
sancționare

Responsabili
Director
Şef resurse umane
ASEM

Obiectivul general 2. Formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale, axate pe
respectul faţă de valorile general-umane, naţionale şi europene, pe parteneriat profesional,
inerent unui învăţământ de calitate.
2.1.1 Instituirea unui sistem de activităţi extracurriculare care ar contribui la dezvoltarea
ataşamentului personal al fiecărui elev şi cadru didactic faţă de valorile şi tradiţiile instituţiei şi
ale ţării.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Elaborarea planului educativ (Ziua ușilor
Conform planului
Director adjunct pentru
deschise, Hramul colegiului, Sărbători de
educaţie
iarnă, Ziua sănătății)
2.
Repartizarea activităților educative
Conform planului
Director adjunct pentru
planificate pentru anul de învățământ
educaţie
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3.

Întâlnirea cu profesorii, veterani ai colegiului

4.

Crearea cercurilor de interese etc.

5.

Organizarea orelor tematice de dirigenție

Mai

Director adjunct pentru
educaţie
La începutul fiecărui Director adjunct pentru
semestru
educaţie
O oră în săptămână Director adjunct pentru
educaţie

2.1.2 Constituirea unui sistem de activităţi, în scopul formării continue a
Nr. Activități
Termen
1.
2. Organizarea atelierelor metodice pentru
Trimestrial
diriginţi
2.

3. Şedinţe lunare ale diriginţilor

Lunar

3.

Distribuirea, elaborarea în permanenţă a
materialelor didactice de/ pentru diriginți

Permanent

4.

Desfăşurarea săptămânală, conform orarului, Săptămânal
a orei de dirigenţie, în baza Curriculumului la
dirigenţie şi a orelor publice de dirigenţie

diriginţilor.
Responsabili
Directori adjuncți
Metodist
Director adjunct pentru
educaţie
Metodist
Director adjunct
pentru educaţie
Metodist
Director adjunct pentru
educaţie
Metodist

2.2.1 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale, capabile să încurajeze spiritul de iniţiativă şi
concurenţa profesională între cadrele didactice şi între elevi
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Iniţierea evaluării anuale a profesorilor,
Iunie, octombrie
Director
elaborarea criteriilor Ratingului cadrelor
didactice
2.
Concursuri între specialităţi, redactarea
Martie
Director adjunct
regulamentului pentru concurs
educaţie
Şefii de catedre
Şefii de secţii
3.
TVC - uri, redactarea regulamentului
Aprilie
Director adjunct pentru
educaţie
Şefii de catedre
Şefii de secţii
4.
Iniţierea concursul ,,Cel mai bun în profesie", Februarie
Director adjunct pentru
redactarea regulamentului
educaţie
Şefii de catedre
Şefii de secţii
5.
Întâlniri cu oameni de succes din domeniu.
Mai
Şefii de catedre
6.
Decadele catedrelor
Conform planului de Şefii de catedre
activitate a
catedrelor
Obiectivul general 3. Promovarea imaginii instituției prin parteneriat de calitate cu
părinții, agenții economici, organizații statale, mediul academic etc.
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3.1.1 Elaborarea Curricula la fiecare specialitate, revizuirea curriculumurilor pe unităţi de
curs/module, conform noilor Planuri de învăţământ în baza Sistemului de Credite de Studii
Transferabile şi în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii contemporane.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Revizuirea anuală a curriculelor la
August - Septembrie Director adjunct pentru
disciplinele de specialitate
activitate didactică
2.
Implicarea agenţilor economici, a
August – Septembrie Şefii de catedre
comitetelor sectoriale în discuţii despre
Iunie
cerinţele pentru pregătirea specialiştilor
aşteptaţi pe piaţa muncii.
3.1.2 Implementarea şi propagarea experienţei proprii prin parteneriat constructiv cu agenţii
economici.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Şedinţe comune cu îndrumătorii de la
Martie - aprilie
Director adjunct pentru
stagiile de practică ale elevilor din colegiu
instruire și educație
Şefii catedrelor de
specialitate
2.
Vizite de studiu realizate de profesorii Aprilie - iunie
Director adjunct pentru
coordonatori ai stagiilor de practică la
instruire și educație
întreprinderile partenere
Şefii catedrelor de
specialitate
3.
Colaborarea cu agenţi economici, în
Conform planului
Director adjunct pentru
vederea organizării calitative a practicii
catedrelor
instruire și educație
tehnologice I şi I şi a stagiului de practică
Şefii catedrelor de
ce anticipează absolvirea
specialitate
4.
Desfăşurarea excursiilor prealabile semnării Pe parcursul
Director adjunct pentru
contractelor la întreprinderi
semestrului II
instruire și educație
Şefii catedrelor de
specialitate
5.
Solicitarea ajutorului calificat , al asistenţei
Anual
Director adjunct pentru
informaţionale din partea agenţilor
instruire și educație
economici
Şefii catedrelor de
specialitate
3.2.1 Colaborarea cu cadre şi instituţii de profil din ţară şi de peste hotare.
Nr. Activități
Termen
1.
Realizarea vizitelor de studiu pentru
Proiect,
profesori şi elevi în instituţiile din ţară şi de stabilirea relaţiilor
peste hotare (schimb de experienţă)
2.
Participarea la expoziţii, proiecte,
pe parcursul anului
olimpiade, conferinţe, mese rotunde,
emisiuni radio şi TV
3.3.1 Organizarea unei comunicări eficiente cu părinţii.
Nr. Activități
Termen
1.
Formarea Consiliului Părintesc
septembrie
Implicarea părinţilor în luarea deciziilor
referitoare la formarea elevilor în colegiu
2.
Invitarea părinţilor la şedinţele Consiliului
conform Planului de

Responsabili
Director
Directori adjuncţi
Directori adjuncţi

Responsabili
Director adjunct pentru
instruire şi educaţie
Director
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Profesoral, ale Consiliului de Administraţie

activitate a CP şi CA

3.3.2 Colaborarea cu absolvenţii CNC, specialişti în domeniu.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Crearea unei baze de date a părinţilor mai
Inginer programator
absolvenţi şi cu absolvenţi ai CNC,
Şefi secţii
specialişti în domeniu
Obiectivul general 4. Crearea condițiilor optime de învățare și de trai.
4.1.1 Dezvoltarea unei baze tehnico-materiale racordate la noile cerinţe ale forţei de muncă.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Asigurarea cu reactive a laboratorului de
septembrie
Şef catedra
chimie
Profesori de chimie
2.
Dotarea laboratoarelor, cabinetelor de
anual
Director
specialitate, a bibliotecii, sălilor de curs cu
directori adjuncţi
literatură şi material didactic necesar
Şefa bibliotecii
Şefi catedre
4.1.2 Dotarea bibliotecii cu literatură de specialitate, literatură metodică, cu calculatoare și soft.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Asigurarea bibliotecii cu literatură de
octombrie Șef bibliotecă
specialitate, materiale didactice
noiembrie
2.
Procurarea calculatoarelor și soft-ului
octombrie
Inginer programator
corespunzător
ianuarie - martie
4.2.1 Instituirea unui sistem de servicii de consultanţă pentru cei interesaţi.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Identificarea persoanelor interesate
proiect
Director adjunct pentru
practică şi producere
4.3.1 Crearea condiţiilor de practicare a sportului, de organizare a odihnei elevilor şi
angajaţilor.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Amenajarea camerelor de agrement din
august
Director
cămin.
Intendent
Pedagog social
2.
Dotarea sălii de meditaţie din cămin
octombrie
Director
Intendent
Pedagog social
3.
Îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi
În funcţie de
Director
metodice a Cancelariei (222, bl. ,,D" şi a
acumulările
Administrator bloc ,,D"
Cabinetului metodic 413, bl. ,,C" ).
financiare
şi ,,C"
Şefii de catedre
4.3.2 Optimizarea condiţiilor de trai din cămine , în baza normelor şi standardelor existente.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Reparaţii curente în odăi
August
Prim - prorector ASEM
cu activitate
gospodărească.
Intendentul căminul 7
2.
Dotarea cu mobilier
august
Prim - prorector ASEM
cu activitate
gospodărească
Intendentul căminul 7
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4.3.3 Amenajarea spaţiilor adecvate procesului educaţional, axat pe normele şi standardele în
vigoare.
1.
Reparaţii cosmetice în sălile de curs
August
Administrator bloc,,D"
şi bloc ,,C"
2.
Dotarea cabinetelor catedrelor
În funcţie de
Administrator bloc,,D"
acumulările
şi bloc ,,C"
financiare
3.
Îmbunătăţirea condiţiilor materiale din
În funcţie de
Director
cabinetul Consiliului Instituţional al elevilor acumulările
financiare
4.
Amenajarea Muzeului colegiului
În funcţie de
Director
acumulările
financiare
Anul de învățământ 2018 – 2019
Obiectivul general 1. Sporirea calității serviciilor educaționale oferite
1.1.1 Formarea continuă a cadrelor didactice în cheia exigenţelor învăţământului modern,
centrat pe elev, pe domeniul implementării tehnologiilor avansate.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Elaborarea unui plan de perfecționare
Septembrie
Metodist
continua a cadrelor didactice din
perspectiva implementării strategiilor
centrate pe activitatea elevului
2.
Desfăşurarea semestrială a atelierelor
Semestrial
Director adjunct pentru
metodice în instituţie
activitate didactică
Metodist
3.
Organizarea formărilor interne de instruire a Ianuarie
Inginer- programator
cadrelor didactice şi manageriale, în
ASEM
domeniul utilizării tehnicii de calcul
1.1.2 Promovarea experienţei proprii şi realizarea schimbului de experienţă cu instituţiile de
profil din România şi din alte ţări.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
Organizarea atelierelor metodice
Pe parcursul anului
Directorii adjuncți
1.
Organizarea în instituţie a Conferinţelor
Şefii de catedre
știinţifice şi metodice locale , cu
participarea profesorilor din alte colegii.
Participarea la Conferinţe stiinţifice şi
Pe parcursul anului
Director adjunct pentru
2.
metodice zonale, republicane internaţionale.
activitate didactică,
Șefii de catedre
1.1.3 Activitatea Consiliului metodico - științific pentru iniţierea metodică a profesorilor
debutanţi, formarea lor continuă, precum şi pentru oferirea de consultanţă psihopedagogică.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Constituirea grupelor și a graficului de
Septembrie
Director adjunct pentru
formare
activitate didactică
Metodist
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2.
3.
4.

Elaborarea programului de trening metodic
și a materialelor necesare
Activități de formare continuă pentru
profesori
Stabilirea relaţiilor de mentorat între
cadrele didactice din instituţie.

Septembrie

Metodist

Pe parcursul anului

Metodist

Permanent

Director adjunct pentru
activitate didactică
Metodist
Şefii de catedre
Director

Stabilirea de relaţii cu structurile abilitate în Pe parcursul anului
formare continuă de la ASEM şi alte
instituţii din oraş
1.2.2 Instituirea unui sistem de participare a elevilor în activităţi de management.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Includerea elevilor în comisii de apreciere a Conform agendei de Directorii adjuncți
calităţii managementului educaţional şi a
lucru a comisiei
elaborării regulamentelor instituţionale .
2.
Iniţierea unui parteneriat între Consiliul
La începutul anului
Directorii adjuncți
Instituţional al elevilor şi Consiliul de
administraţie pentru soluţionarea
problemelor elevilor.
3.
Promovarea anuală a zilelor de
5 octombrie
Director adjunct pentru
autoguvernare în colegiu.
educaţie
1.2.3 Instruirea unui sistem de apreciere a performanţelor şcolare.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Gala laureaților
Mai
Directori adjuncți
Excursii
Pe parcursul anului
2.
Acordarea Burselor nominale
La început de
Șefii de secții
semestru
3.
Scrisori de mulțumire pentru părinți, școală, La sfârșit de
Șefii de secții
primărie etc. Scrisori de informare cu
semestru și de an de
situația copiilor.
învățământ
4.
Organizarea excursiilor cognitive la
Pe parcursul anului
Şefii de secţii
Centrul Internaţional de Expoziţii Moldde învățământ, în
Şefii de catedre de
expo şi la târguri naţionale şi internaţio-nale funcție de program
specialitate
ale Firmelor de Exerciţiu.
Coordonatorul FE
5.

1.3.3 Diversificarea formelor de evaluare a procesului educaţional.
Nr. Activități
Termen
1.
Pregătirea cadrelor didactice pentru
Conform planului de
aplicarea diverselor strategii și instrumente activitate a
de evaluare
metodistului, ședințe
de catedre tematice
2.
Discutarea la Consiliul profesoral a
Semestrial
rezultatelor evaluării în baza
Regulamentului instituțional de evaluare
3.
Asistarea la ore de către director, membrii
Conform graficului
Comisiei Interne de Evaluare Internă și
de asistență
Asigurare a calității și șeful catedrei, în
vederea monitorizării aplicării

Responsabili
Metodist

Director adjunct pentru
activitate didactică
Membrii Consiliului de
administraţie,
Membrii Comisiei de
Evaluare Internă și
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4.

5.

Regulamentului de evaluare
Informarea părinților/elevilor despre
condițiile Regulamentului și rezultatelor
elevilor
Discutarea la Consiliul profesoral a
rezultatelor evaluării în baza noului
Regulament intern de evaluare.

Semestrial

Septembrie

Asigurare a Calității
Directorii adjuncți
Șefii de secții
Director adjunct pentru
activitate didactică

1.3.4 Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a rezultatelor academice ale elevilor.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Monitorizarea lunară a reușitei școlare.
Lunar
Șefii de secții
Testări. Chestionare despre probleme
CEIAC
2.
Monitorizarea lunară a frecvenței elevilor
Săptămânal, lunar
Şefii de secţii
3.

Lectorate cu părinții elevilor care au multe
absențe și note negative

După necesitate

4.

Implicarea elevilor în evaluarea progresului
școlar
Crearea bazei de date pentru toate
subdiviziunile

Sistematic

5.

Semestrul I

Director adjunct pentru
activitate didactică
Șefii de secții
Director
CEIAC
Inginer - programator
ASEM
Şefii de secţii

1.4.1 Adaptarea permanentă a cadrului normativ al instituţiei la promovarea învăţământului de
calitate.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Revizuirea cadrului normativ al activității
Februarie – Martie
Director
instituției (organigramă, subdiviziuni,
componența, responsabilități, fișe de post
etc.)
2.
Procurarea softului educațional
Ianuarie – martie
Inginer- programator
ASEM
Director
1.4.2 Formarea continuă a cadrelor manageriale.
Nr. Activități
1.
Stagii de formare continuă în psihopedagogie
și management educațional
2.

Atestarea pentru conferirea/ confirmarea
gradelor manageriale

Termen
Conform planului
de activitate al
instituției abilitate
Martie

1.4.4 Instruirea unui sistem de stimulare și sancționare a angajaților
Nr. Activități
Termen
1.
Implementarea și analiza modului de
Iunie - august
funcționare a sistemului de stimulare și
sancționare a angajaților

Responsabili
Director adjunct pentru
activitate didactică
Comisia de Atestare pe
Teren a cadrelor
didactice/ manageriale

Responsabili
Director
Şef resurse umane,
ASEM
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Obiectivul general 2. Formarea și dezvoltarea unei culturi organizaționale, axate pe
respectul față de valorile general-umane, naționale și europene, care încurajează spiritul
de întreprinzător și concurența loială în mediul educational.
2.1.3 Constituirea unor structuri nonformale ale elevilor.
Nr.
Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Evidenţa elevilor care fac parte din ONGAnual
Director adjunct pentru
uri, organizaţii de tineret, voluntariat etc.
educaţie
2.
Testarea intereselor elevilor
La începutul anului
Director adjunct pentru
educaţie
Psihologul școlar
3.
Crearea grupurilor pe interese
Octombrie
Director adjunct pentru
educaţie
Psihologul școlar
4.
Organizarea dezbaterilor publice, etc.
De două ori pe
Director adjunct pentru
semestru
educaţie
2.2.1 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale, capabile să încurajeze spiritul de iniţiativă şi
concurenţa profesională între cadrele didactice şi între elevi.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Evaluarea internă anuală a cadrelor didactice Anual
Metodistul
2.
Analiza și redactarea criteriilor pentru
Semestrial
Director
evaluarea internă a profesorilor
3.
Concursul între specialități
Anual
Director adjunct pentru
educaţie
4.
Întâlniri cu oameni de succes în domeniu
Mai
Director adjunct pentru
educaţie
Șefii catedrelor de
specialitate
Obiectivul general 3. Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu
părinţi, agenţi economici, ONG-uri, organizaţii statale, mediul academic etc.
3.1.1. Elaborarea Curricula la fiecare specialitate, revizuirea curriculumurilor pe unităţi de
curs/module, conform noilor Planuri de învăţământ în baza Sistemului de Credite de Studii
Transferabile şi în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii contemporane.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Realizarea unui studiu privind aşteptările
Martie - iunie
Psihologul școlar
angajatorilor
2.
Implicarea permanent a agenţilor
August –
Directorii adjuncți
economici, a comitetelor sectoriale în
septembrie
Şefii catedrelor de
discuţii despre cerinţele pentru pregătirea
specialitate
specialiştilor aşteptaţi pe piaţa muncii.
3.2.1 Colaborarea cu cadre didactice şi instituţii de profil din ţară şi de peste hotare.
Nr. Activități
1.
Realizarea vizitelor de studiu pentru
profesori şi elevi în instituţiile din ţară şi de
peste hotare (schimb de experienţă)
2.
Participarea la expoziţii, proiecte,

Termen
Implementarea
proiectului

Responsabili
Director
Directorii adjuncţi

Pe parcursul anului

Directorii adjuncţi
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olimpiade, conferinţe, mese rotunde,
emisiuni radio şi TV
3.2.2 Promovarea imaginii instituţiei prin organizarea anuală a diferitelor acţiuni de orientare
profesională a elevilor din gimnazii din republică
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Activităţi de orientare profesională (catedre) Mai
Director adjunct pentru
Selectarea membrilor comisiei de deplasare
educație
prin republică pentru activităţi de orientare
profesională
2.
Analiza resurselor financiare pentru
Aprilie
Serviciul Planificare
deplasare, cazare etc.
ASEM
Director
3.3.1Organizarea unei comunicări eficiente cu părinţii
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Invitarea părinţilor la şedinţele Consiliului
Conform planului de Director
profesoral, ale Consiliului de administraţie
activitate a CP şi CA
3.3.2 Colaborarea cu absolvenţii CNC, specialişti în domeniu
Nr. Activităţi
Termen
1.
Crearea unei baze de date cu părinţii,
La admitere
absolvenţi ai CNC care activează în
domeniu

Responsabili
Inginer -programator
Secretar Comisie de
Admitere

Obiectivul general 4. Crearea condiţiilor optime de învăţare şi de trai pentru elevi.
4.1.1. Dezvoltarea unei baze tehnico-materiale , racordare la noile cerinţe ale pieţei forţei de
muncă.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Dotarea sălilor de studii
În funcţie de
Director
acumulările
Administrator bloc
financiare
2.
Asigurarea cu reactive a laboratorului de
Septembrie
Şef cabinet chimie
chimie
3.
Dotarea cabinetelor cu calculatoare
În funcţie de
Director
acumulările
Serviciul Planificare
financiare
ASEM
4.
Dotarea sălilor de sport cu inventar necesar În funcţie de
Director
acumulările
Profesori de educaţie
financiare
fizică
4.2.1 Instituirea unui sistem de servicii de consultanţă pentru cei interesaţi.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Consultarea în diferite domenii (pedagogie, Implementarea
Metodist
psihopedagogie, alimentaţie publică etc.)
proiectului, în
Potențial responsabil de
funcție de mijloace
serviciul de consultare
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4.3.1 Crearea condiţiilor de practicare a sportului, de organizare a odihnei elevilor şi
angajaţilor.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Îmbunătăţirea condiţiilor materiale şi
În funcţie de
Director
metodice a Cancelariei (222, bl. ,,D" şi a
acumulările
Administrator bloc ,,D"
Cabinetului metodic 413, bl. ,,C" ).
financiare
şi ..C"
Şefii de catedre
4.3.2 Optimizarea condiţiilor de trai din cămine, în baza normelor şi standardelor existente.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Reparaţii curente în odăi
August
Prim - prorector ASEM
cu activitate gospod.
Intendentul căminului 7
2.
Dotarea cu mobilier a odăilor din cămin
În funcţie de
Prim - prorector ASEM
acumulările
cu activitate gospod.
financiare
Intendentul căminul 7
4.3.3 Amenajarea spaţiilor adecvate procesului educaţional, axat pe normele şi standardele în
vigoare.
1.
Reparaţii în săli de curs
August
Administrator bloc,,D"
şi bloc ,,C"
2.
Dotarea cabinetelor catedrelo.
În funcţie de
Administrator bloc,,D"
acumulările
şi bloc ,,C"
financiare
3.
Îmbunătăţirea condiţiilor materiale din
În funcţie de
Director
cabinetul Consiliului Instituţional al
acumulările
Elevilor.
financiare
4.
Amenajarea Muzeului colegiului
În funcţie de
Director
acumulările
financiare
Anul de învăţământ 2019-2020
Obiectivul general 1. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite.
1.1.1 Formarea continuă a cadrelor didactice în cheia exigenţelor învăţământului modern ,
centrat pe elev, pe domeniul implementării tehnologiilor avansate.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Împărtăşirea experienţei profesorilor
De două ori în
Potențial coordonator
formaţi în cadrul proiectelor
semestru
grup proiect
2.
Discutarea în cadrul şedinţelor Consiliului
Conform Planurilor
Director adjunct pentru
profesoral, Consiliului metodico- științific, de activitate
activitate didactică
şedinţelor catedrelor, a problemelor de
Metodist
pedagogie şi psihologie
3.
Testarea competențelor personalului
La finele instruirii
Inginer- programator
didactic instruit în utilizarea tehnicii de
calcul
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1.1.2 Promovarea experienţei proprii şi realizarea schimbului de experienţă cu instituţiile de
profil din România şi alte ţări.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Vizite de studiu
În funcţie de ofertă
Director
2
Elaborarea de către profesori (potenţial şi
Pe parcursul anului
Director adjunct pentru
elevi) a publicaţiilor în cooperare cu alţi
activitate didactică
parteneri
Şefii de catedre de
specialitate

1.1.3 Activitatea Consiliului metodico- științific pentru iniţierea metodică a profesorilor
debutanţi, formarea lor continuă, precum şi pentru oferirea de consultanţă psihopedagogică.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Elaborarea listei tinerilor specialiști fără
La începutul anului
Director adjunct pentru
studii psihopedagogice
activitate didactică
2.
Stabilirea relațiilor cu instituțiile abilitate în Permanent
Echipa managerială
formare continuă
3.
Dezvoltaterea relaţiilor de mentorat între
Permanent
Director adjunct pentru
cadre didactice din instituţie.
activitate didactică
Metodist
Şefii de catedre
4.
Elaborarea anuală a programului de
Semestrial
Director adjunct
training şi a materialelor necesare.
pentru activitate
Activităţi de formare.
didactică
1.2.2 Instituirea unui sistem de participare a elevilor în activităţi de management.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Includerea elevilor în comisii de apreciere a Conform agendei de Directorii adjuncți
calităţii managementului educaţional şi a
lucru a comisiei
elaborării regulamentelor instituţionale .
2.
Dezvoltarea parteneriatului între Consiliul Anual
Directorii adjuncți
Instituţional al elevilor şi Consiliul de
administraţie pentru soluţionarea
problemelor elevilor.
3.
Promovarea anuală a zilelor de
5 octombrie
Director adjunct pentru
autoguvernare în colegiu.
educaţie
1.4.1 Adaptarea permanentă a cadrului normativ al instituției o dezvoltare de calitate.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Revizuirea cadrului normativ al activității
Februarie – martie
Director
instituției (organigramă, subdiviziuni,
componența, responsabilități, fișe de post
etc.)
2.
Aplicarea softului educațional
În funcţie de acumu- Inginer - programator
lările financiare
Director
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Obiectivul general 2. Formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale, axate pe
respectul faţă de valorile general-umane, naţionale şi europene, pe parteneriat profesional,
inerent unui învăţământ de calitate.
2.1.1 Instituirea unui sistem de activităţi extracurriculare care ar contribui la dezvoltarea
ataşamentului personal al fiecărui elev şi cadru didactic faţă de valorile şi tradiţiile instituţiei şi
ale ţării.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Elaborarea anuală a planului activităților
Conform planului
Director adjunct pentru
extracurriculare (Ziua ușilor deschise, Ziua
educaţie
economistului , Ziua fondării colegiului,
Hramul colegiului, Sărbători de iarnă,
Întâlnire cu absolvenții )
2.
Repartizarea activităților extracurriculare
Conform planului
Director adjunct pentru
planificate pentru anul de învățământ
educaţie
3.
Întâlnirea cu profesorii, veterani ai
Mai
Director adjunct pentru
colegiului
educaţie
4.
Crearea cercurilor pe interese etc.
la începutul fiecărui Director adjunct pentru
semestru
instruire şi educaţie
5.
Organizarea orelor tematice de dirigenție
O oră tematică în
Director adjunct pentru
săptămână
educaţie
2.1.2 Constituirea unui sistem de activităţi, în scopul formării continue a
Nr. Activități
Termen
1.
2. Organizarea de atelierelor metodice
Trimestrial
pentru diriginţi

2.

3. Şedinţe lunare cu diriginţii

Lunar

3.

Îmbunătățirea fondului metodic elaborat și
destinat diriginţilor

Permanent

4.

Desfăşurarea săptămânală , conform orarului, Săptămânal
a orei de dirigenţie, în baza Curriculumului la
dirigenţie şi a orelor publice de dirigenţie

diriginţilor.
Responsabili
Director adjunct pentru
educaţie
Metodist
Director adjunct
pentru educaţie
Metodist
Director adjunct
pentru educaţie
Metodist
Director adjunct pentru
educaţie
Metodist

Obiectivul general 3. Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu
părinţii, agenţii economici, ONG-uri, organizaţii statale, cu mediul academic etc.
3.1.2 Implementarea şi propagarea experienţei proprii prin parteneriat constructiv cu agenţi
economici.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Crearea de convenţie de colaborare cu agenţii Semestrul II
Director
economici
Directorii adjuncți
2.
Şedinţe comune cu reprezentanţii agenţilor
Anual
Director adjunct
economici
pentru activitate
didactică
3.
Vizite de studiu realizate de profesori la
Conform planurilor Directorii adjuncți
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întreprinderile partenere
4.

Desfăşurarea tuturor tipurilor de practică, a
lecţiilor, excursiilor la întreprinderi

de lucru ale
catedrelor
Conform planurilor
de activitate a
catedrelor

Şefii catedrelor de
specialitate
Directori adjuncți
Şefii catedrelor de
specialitate

3.2.1 Colaborarea cu cadrele şi instituţiile de profil din ţară şi de peste hotare.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Realizarea vizitelor de studiu pentru
În funcţie de ofertă
Director
profesori şi elevi în instituţii din ţară şi de
peste hotare (schimb de experienţă)
2.
Participarea la expoziţii, proiecte, olimpiade, În funcţie de ofertă
Directori adjuncți
conferinţe, mese rotunde, emisiuni radio şi
TV
3.3.1Organizarea unei comunicări eficiente cu părinţii.
Nr. Activități
Termen
1.
Invitarea părinţilor la adunările de parinți din Conform Planului
noiembrie, la şedinţele Consiliului
de activitate a CP şi
profesoral, ale Consiliului de administraţie
CA

Responsabili
Director

3.3.2 Colaborarea cu absolvenţii CNC, specialişti în domeniu.
Nr. Activități
Termen
1.
Implicarea părinţilor în activitatea Consiliului Conform Planului de
de administraţie şi în cadrul comisiilor din
activitate a CP şi
instituţie
CA

Responsabili
Director

Obiectivul general 4. Crearea condiţiilor optime de învăţare şi de trai pentru elevi
4.1.1 Dezvoltarea unei baze tehnico-materiale, racordate la noile cerinţe ale pieţei forţei de
muncă.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Dotarea catedrelor cu calculatoare,
Conform planului de Director
imprimante etc.
achiziţii
Şefii de catedre
2.
Procurarea utilajului pentru protecţia muncii Conform planului de Director
şi a utilajului anti incendiar
achiziţii
4.2.1 Instituirea unui sistem de servicii de consultanţă pentru cei interesaţi.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Identificarea persoanelor interesate
Implementarea
Potențial responsabil
proiectului
de serviciu
4.3.3 Amenajarea spaţiilor adecvate procesului educaţional, axat pe normele şi standardele în
vigoare.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Reparaţii în săli de curs
August
Administrator bloc,,D"
şi bloc "C"
2.
Dotarea cabinetelor catedrelor.
Conform planului de Administrator bloc,,D"
achiziţii
şi bloc ,,C"
3.
Îmbunătăţirea condiţiilor materiale din
Conform planului de Director
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4.

cabinetul Consiliului Instituţional al Elevilor
Amenajarea Muzeului colegiului

achiziţii
In funcţie de acumulările financiare

Director

Anul de învăţământ 2020-2021
Obiectivul general 1. Sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite.
1.1.2 Promovarea experienţei proprii şi realizarea schimbului de experienţă cu instituţiile de
profil din România şi alte ţări.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Participarea și organizarea conferinţelor
Anual
Director adjunct
metodico- științifice , a conferințelor
pentru activitate
științifice cu tematici diverse
didactică
Metodist
2.
Elaborarea publicaţiilor în cooperare cu alţi
Anual
Directorii adjuncți
parteneri
1.4.1 Adaptarea permanentă a cadrului normativ al instituţiei la promovarea învăţământului de
calitate.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Revizuirea cadrului normativ al activității
Septembrie
Director
instituției (organigramă, subdiviziuni,
componența, responsabilități, fișe de post
etc.)
2.
Implementarea și utilizarea softului
Conform Planului
Inginer - programator
educațional
de achiziţii
Director
1.4.2 Formarea continuă a cadrelor manageriale.
Nr. Activități
1.
Stagii de formare continuă în domeniul
psihopedagogiei și a managemenului
educațional
2.
Atestarea pentru conferirea/ confirmarea
gradelor manageriale

Termen
Conform planului
de activitate al
instituției abilitate
Martie

1.4.3 Evaluarea sistematică a calităţii lecţiei la nivel de catedre şi instituţie.
Nr. Activităţi
Termen
1.
Prezentarea și analiza la Consiliul
Semestrial
profesoral a rezultatelor activității
educaționale semestriale.
2.
Organizarea lecţiilor publice şi a
Conform planului de
schimbului de experienţă în instituție
lucru al catedrei
3.

Asistarea la ore de către director, membrii
comisilor de evaluare a calităţii, comisiilor
pentru controlul frontal şi şeful catedrei

Conform graficului
de lucru al
comisiilor/
grupurilor de lucru

Responsabili
Director adjunct pentru
activitate didactică
Comisia de Atestare pe
Teren a cadrelor
didactice/ manageriale

Responsabili
Directorii adjuncți

Directorii adjuncți
Șefii de catedre
Director adjunct
pentru activitate
didactică
Metodistul
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Obiectivul general 2. Formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale, axate pe
respectul faţă de valorile general-umane, naţionale şi europene, care încurajează spiritul
de întreprinzător şi concurenţa loială în mediul educaţional.
2.1.1 Instituirea unui sistem de activităţi extracurriculare, care ar contribui la dezvoltarea
ataşamentului personal al fiecărui elev şi cadru didactic faţă de valorile şi tradiţiile instituţiei şi
ale ţării.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Elaborarea anuală a planului activităților
Până la 10
Director adjunct
educaționale extacurriculare (Ziua
septembrie
pentru educaţie
Economistului, Hramul colegiului, Ziua
fondării instituției etc.)
2.
Repartizarea activităţilor educaționale
Septembrie
Director adjunct
extracurriculare principale pentru anul de
pentru educaţie
învățământ
3.
Întâlnirea cu absolvenţii colegiului
Februarie
Director adjunct
pentru educaţie
4.
Întâlnirea cu profesorii veterani ai colegiului Mai
Director adjunct
pentru educaţie
5.
Crearea cercurilor pe interese etc.
Septembrie
Director adjunct
pentru educaţie
2.1.2 Constituirea unui sistem de activităţi, în scopul formării continue a
Nr. Activităţi
Termen
1.
Organizarea de formări metodice pentru
Noiembrie
diriginţi
2.

3.

4.

Completarea și îmbunătățirea fondului
Septembrie
metodic pentru diriginți
Portofoliile diriginților
Delegarea diriginţilor la cursuri de formare.
În funcţie de ofertă
Ateliere de informare și schimb de informație
după formări
Organizarea orelor tematice de dirigenţie
O oră tematică
lunară

diriginţilor.
Responsabili
Director adjunct
pentru educaţie
Metodistul
Director adjunct
pentru educaţie
Metodist
Director adjunct
pentru educaţie
Metodist
Director adjunct
pentru educaţie
Metodist

Obiectivul general 3. Promovarea imaginii instituţiei prin parteneriat de calitate cu
părinţi, agenţi economici, ONG-uri, organizaţii statale, mediul academic etc.
3.1.1 Elaborarea Curricula la fiecare specialitate, revizuirea curriculum urilor pe unităţi de curs/
module, conform noilor Planuri de învăţământ în baza Sistemului de Credite de Studii
Transferabile şi în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii contemporane.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Revizuirea anuală a curricula la diferite
La început de an
Director adjunct pentru
specialităţi
activitate didactică
Șefii de catedre de
specialitate
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3.1.2 Implementarea şi propagarea experienţei proprii prin parteneriat constructiv cu agenţi
economici.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Colaborarea cu agenţi economici, în vederea Ianuarie - martie
Director adjunct pentru
organizării practicii ce anticipează proba de
activitate didactică
absolvire
2.
Solicitarea asistenţei profesionale din partea La necesitate
Director
agenţilor economici
3.2.1 Colaborarea cu cadre şi instituţii de profil din ţară şi de peste hotare.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Participarea la expoziţii, proiecte, olimpiade, Conform ofertelor
Membrii Consiliului de
conferinţe, mese rotunde, emisiuni radio şi
administrație
TV
3.2.2 Promovarea imaginii instituţiei prin organizarea anuală a diferitelor acţiuni de orientare
profesională a elevilor din licee, gimnazii din republică.
Nr. Activităţi
Termen
Responsabili
1.
Activităţi orientare profesională (catedre)
Noiembrie
Director adjunct pentru
educaţie
3.
Postarea informației pe pagina colegiului, pe Martie - iunie
Directorii adjuncți,
Facebook, multiplicarea materialelor
Șefii de secție
informaționale despre CNC al ASEM
3.3.1 Organizarea unei comunicări eficiente cu părinții.
Nr. Activități
Termen
1.
Activitatea Consiliului părintesc
Noiembrie
2.

Implicarea părinților în luarea deciziilor

Pe parcursul anului

3.

Participarea părinților la Consiliul profesoral,
Consiliul de administrație

Conform Planului
de activitate a
Consiliului
Profesoral și a
Consiliului de
Administrație

Responsabili
Director adjunct pentru
educație
Director adjunct pentru
educație
Director adjunct pentru
educație

Obiectivul general 4. Crearea condițiilor optime de învățare și de trai.
4.3.1 Crearea condițiilor de sport și de odihnă pentru elevi și angajați.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Amenajarea camerelor de agrement din
Anual
Director adjunct pentru
cămine
educaţie
Intendent camin 7, alte
cămine ale ASEM
4.3.2 Îmbunătățirea condiţiilor de trai din cămine, în baza normelor şi standardelor existente.
Nr. Activități
Termen
Responsabili
1.
Reparaţii curente în odăi
August
Prim - prorector ASEM
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3.

Dotarea cu mobilier a odăilor din cămine

Conform Planului
de achiziţii

cu activitate gospod.
Intendent căminul 7
Prim - prorector ASEM
cu activitate gospod.
Intendent căminul 7 și
alte cămine ASEM

4.3.3 Amenajarea spaţiilor adecvate procesului educaţional, axat pe normele şi standardele în
vigoare.
1.
Reparaţii în săli de curs
August
Administrator bloc,,D"
şi bloc ,,C"
2.
Dotarea cabinetelor catedrelor.
În funcţie de
Administrator bloc,,D"
acumulările
şi bloc ,,C"
financiare
3.
Îmbunătăţirea condiţiilor materiale din
În funcţie de
Director
cabinetul Consiliului Instituţional al elevilor. acumulările
financiare
4.
Amenajarea Muzeului colegiului
În funcţie de
Director
acumulările
financiare
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VIII. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII
PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ AL CNC AL
ASEM
După elaborarea Planului de dezvoltare strategică de echipa managerială și aprobarea lui
de Consiliul profesoral, el devine documentul de bază al instituției. Pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea continuă a calităţii se va realiza monitorizarea permanentă a implementării
activităţilor proiectate.
Implementarea eficientă a Planului de Dezvoltare a Strategică va fi realizată de către
personalul didactic şi auxiliar prin:
• selectarea activităților prioritare pentru fiecare an de studii;
• şedinţe de lucru pentru informare, actualizare, feed-back lunar;
• rapoarte semestriale de progres pentru operarea ajustărilor corespunzătoare în procesul
implementării şi prezentarea lor la Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, catedre;
• includerea acţiunilor specifice în planurile de activitate ale Consiliului Profesoral,
Consiliului de Administraţie, planul de activitate al catedrelor;
• Consiliul Profesoral va monitoriza anual atingerea obiectivelor generale;
• monitorizarea se va organiza sistematic, planificat pentru a identifica modul în care se
desfăşoară activitatea, a depista la timp neajunsurile şi a interveni cu acţiuni corective;
• informarea factorilor interesaţi (parteneri, manageri, agenţi economici etc.) asupra
rezultatelor implementării prezentului Plan de Dezvoltare Strategică.
Anual, se vor întocmi rapoarte de evaluare a Planului de Dezvoltare Strategică, în care vor
fi incluse propuneri privind modificările necesare pentru perioada următoare.
În procesul de evaluare și monitorizare se vor folosi diverse metode, tehnici și instrumente:
analiza SWOT, observarea, bilanțul, chestionarul, studiul de caz etc.
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