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CURRICULUM 

PLANURI OPERAŢIONALE 

Anul şcolar 2017– 2018 

 

1. Proiectarea calitativă a activităţii didactice 

 

Nr.crt. 
Obiective 

operaţionale 
Acţiuni 

Resurse 

Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare şi 

performanţă 
umane materiale timp 

1.  Proiectarea în 

conformitate 

cu curricula 

naţională 

Participarea la consfătuiri profesorii 

şcolii 

 septembrie 

2017 

- profesorii şcolii 

- responsabilii de 

catedre 

- echipa 

managerială 

Planificări 

calendaristice 

la termen Consultarea programei profesorii 

şcolii 

 permanent 

Cunoaşterea structurii 

noului an şcolar 

profesorii 

şcolii 

 permanent 

Abordarea inter, trans-

curriculară a problemelor 

cerute de curriculă 

profesorii 

şcolii 

 permanent 

Adaptarea proiectării la: - 

Nivelul fiecărei clase 

     - Cerinţele predării 

tradiţionale și moderne 

profesorii 

şcolii 

 permanent 

2.  Aplicarea 

unei evaluări 

continue, 

obiective, 

motivante 

pentru elevi 

Diversificarea metodelor 

de evaluare, punându-se 

accent pe evaluarea 

competenţelor 

profesorii 

şcolii 

 

 permanent - profesorii şcolii 

- responsabilii de 

catedre 

 

Creşterea 

obiectivităţii 

evaluării 

Concordanţa 

dintre 

evaluările la 

clasă şi 



evaluările la 

examene 

3.  Realizarea de 

mijloace de 

învăţământ 

auxiliare şi 

materiale 

didactice 

Realizarea de ghiduri, 

portofolii, fişe de lucru, 

variante de teste, DVD, 

softuri educaţionale etc. 

profesorii 

şcolii 

 

 permanent - profesorii şcolii 

- responsabilii de 

catedre 

 

Diferite tehnici 

de activare a 

clasei 

Bancă de fişe, 

teste, softuri 

etc. 

4.  Satisfacția 

educabililor 

Aplicarea de chestionare 

privind satisfacţia 

educabililor 

comisia pentru 

curriculum, 

CEAC 

chestionare sem.I 

sem.II 

comisia pentru 

curriculum, 

CEAC 

Date statistice 

 

 

 
2. Elaborarea CDŞ-ului 

Nr.crt. 
Obiective 

operaţionale 
Acţiuni 

Resurse 

Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare şi 

performanţă 
umane materiale timp 

1.  Dezvoltarea 

ofertei CDŞ 

Colectarea 

propunerilor de 

opţionale 

Cadre 

didactice 

Propuneri 

operaţionale 

15.12.2017 Director adjunct 

Responsabilul 

comisiei pentru 

curriculum 

Oferta CDŞ 

2.  Stabilirea CDŞ 

pentru fiecare 

clasă 

Prezentarea ofertei 

curriculare părinților, 

elevilor din clasele 

CP-VIII 

Învățători  

Diriginți  

Ofertă 

curriculară 

15.03.2018 Diriginți 

Învățători  

 

Procese verbale 

de la ședințele 

cu părinții 

Realizarea fişei de 

interese pentru 

educabili 

Director 

adjunct 

Oferta CDŞ 

Fişe de 

interese 

14 .03.2018 Director adjunct 

Responsabilul 

comisiei pentru 

curriculum 

Proiectul CDŞ 

Distribuirea fişelor 

elevilor tuturor 

claselor 

Director 

adjunct 

Fişe de 

interese 

15 .03.2018 

Completarea opţiunilor 

de către elevi 

Director 

adjunct 

Fişe de 

interese 

18 .03.2018 

Centralizarea datelor Director 

adjunct 

Opţiunile 

elevilor 

20 .03.2018 

Comunicarea 

rezultatelor 

Director 

adjunct 

Date 

centralizate 

20 .03.2018 



3.  Realizarea CDŞ Elaborarea 

programelor 

disciplinelor opţionale 

Cadrele 

didactice 

Materiale de 

specialitate 

20 .01.2018 Director 

Resp. Comisiilor 

metodice 

Resp. CCȘ 

Inspectori școlari 

de specialitate 

 

Programe 

opţionale 

avizate și 

aprobate Avizarea de către 

comisia metodică , 

comisia pentru 

curriculum şi 

conducerea şcolii 

CCȘ 

CM 

Director 

Programe 

opţionale 

30 .01.2018 

(CM) 

07.02. 2018 

 (CCȘ) 

10.02.2018  

Depunerea 

documentaţiei la 

inspectorii de 

specialitate pentru 

avizare 

Inspectorii de 

specialitate 

Programe 

opţionale 

20.02. 2018 

Aprobarea în CA a 

programelor 

CA Programe 

opţionale 

10 .03.2018 

Definirea CDȘ pentru 

anul școlar următor și 

aprobarea în CA 

CCȘ Lista 

disciplinelor 

opționale 

25 .03.2018 Resp. CCȘ 

Director 

 

Proiectul CDȘ 

pentru anul 

școlar următor 

4.  Iniţierea 

pilotării 

curriculumului 

Transmiterea către ISJ 

a listei CDȘ pentru 

anul școlar următor 

Resp. CCȘ 

 

Listă CDȘ 30 .03.2018 Director 

Director adjunct 

Lista CDȘ 

transmisă 

Realizarea încadrării 

pe orele CDŞ 

Director 

Director 

adjunct 

Proiectul CDŞ iunie 2018 Director 

Director adjunct 

Scheme orare 

Orarul şcolii 

Cuprinderea în 

schemele orare şi în 

orarul şcolii 

Director 

adjunct 

Comisia 

pentru 

întocmirea 

orarului 

Încadrarea 

fiecărui cadru 

didactic 

septembrie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Pregătirea pentru Evaluarea naţională şi bacalaureat 
 

Nr.crt. 
Obiective 

operaţionale 
Acţiuni 

Resurse 

Responsabilităţi 

Indicatori de 

realizare şi 

performanţă 
umane materiale timp 

1.  Comunicarea pe 

această temă cu 

elevii şi părinţii 

Studierea 

metodologiilor de 

organizare şi 

desfăşurare a 

examenelor 

Organizarea şedinţelor 

cu părinţii pe această 

temă 

Prezentarea extraselor 

în orele de consiliere 

şi orientare 

Profesorii 

Diriginţii 

Elevii 

Părinţii 

metodologii 

ordine şi 

regulamente 

septembrie-

octombrie 

2017 

Diriginţi 

Director adjunct 

Director 

Toate clasele a 

VIII-a şi a XII-

a vor ţine 

şedinţe cu 

părinţii 

Toţi diriginţii 

prezintă 

elevilor extrase 

din metodologii 

Comunicarea 

programelor pentru 

Evaluarea naţională şi 

bacalaureat 

Profesorii 

Diriginţii 

Elevii 

 

programe 

Evaluare 

naţională şi 

bacalaureat 

septembrie-

octombrie 

2017 

Profesorii 

Şefi de catedre 

Director 

Director adjunct 

Toţi elevii vor 

cunoaşte 

programele 

2.  Pregătirea 

propriu-zisă 

Parcurgerea integrală 

a curriculumului 

prevăzut de 

programele de 

examen 

Profesorii de 

specialitate 

manuale 

şcolare 

auxiliare 

curriculare 

anul şcolar 

2017-2018 

Profesorii Rezultatele 

obţinute la 

testări 

Stabilirea și 

parcurgerea planurilor 

recapitulative 

Profesorii de 

specialitate 

 Noiembrie 

2017 

anul şcolar 

2017-2018 

Profesorii 

Sefii de catedre 

Afişarea 

graficului 

Prezenţa 

elevilor la 

consultaţii 

Simularea examenelor 

naţionale 

Profesorii de 

specialitate 

probe de 

evaluare 

februarie- 

aprilie 2018 

Profesorii 

Sefii de catedre 

Director adjunct 

Director 

Rezultatele 

simulărilor 

organizate 

Elevii să obţină 

de la 6 în sus 

Analiza rezultatelor 

Măsuri 

Şefii de catedre 

Director 

analiza 

performării 

februarie- 

aprilie 2018 

Profesorii 

Sefii de catedre 

Atingerea 

descriptorilor 



corespunzătoare Director 

adjunct 

prin raportarea 

la note 

Comisia pentru 

curriculum 

Director 

de performanţă 

stabiliţi la 

nivelul şcolii 

Stabilirea opţiunilor 

elevilor pentru 

examenul de 

bacalaureat 

Elevi 

Diriginţi 

fişe de opţiuni 

semnate de 

elevi 

octombrie 

2017 

aprilie 2018 

mai 2018 

Diriginţii Stabilirea 

orientativă a 

opţiunilor 

elevilor în 

toamnă 

Transmiterea 

corectă a 

opţiunilor 

elevilor 

comisiei de 

examen 

3.  Implicarea 

profesorilor în 

activitatea de 

pregătire a 

examenelor 

naţionale 

Consultaţii după un 

program stabilit 

Profesorii de 

specialitate 

variante de 

subiecte 

anul şcolar 

2017-2018 

Profesorii de 

specialitate 

Sefii de catedre 

Chestionare 

aplicate elevilor 

 

 

Miercurea Ciuc, 20.09.2017 

 

          Responsabilul Comisiei pentru Curriculum, 

            Director , 
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