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PUNCTE SLABE

• Număr mic de cadre didactice cu formare în educația 
copiilor cu CES
• Spațiu de școlarizare insuficient
• Curtea școlii nu este amenajată corespunzător
• Inexistența unei săli de sport adecvate
• Insuficiența logistică a rețelei de internet la nivel de școală
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AMENINȚĂRI

 Fenomenul de îmbătrânire a populaţiei din municipiu și 
zonele învecinate reprezintă o cauză a stagnării numărului de 
elevi
 Oportunități scăzute de petrecere a timpului liber
 Interes scăzut față de cariera didactică
 Instabilitatea mediului școlar pe fondul contextului 
pandemic

PUNCTE TARI

Centru de excelență în tehnologia informației
Centru  pentru Pregătirea Examenelor Cambridge
Calitatea resurselor umane: un colectiv profesoral stabil
Bază materială adecvată
Performanţe şcolare
Existenţa unei finanțări per elev de 100%
 Existența cantinei școlare și a internatului

OPORTUNITĂȚI

Cultivarea relaţiei de parteneriat cu comunitatea locală, cu Primăria 
Municipiului Beiuş
Sprijinul acordat de Inspectoratul Şcolar Județean Bihor
 Elevii de la profilul pedagogic pot fi mentori în implementarea unor 
proiecte educative dedicate elevilor școlii
Posibilitatea amenajării unor spații pentru activități de educație 
nonformală
Interesul manifestat de părinții elevilor față de unitatea noastră de 
învățământ
Existența parcului din zona adiacentă școlii



Strategie generală – Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”
Viziunea școlii: Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” ,Beiuș, este școala unde elevii sunt educaţi azi pentru ziua de mâine.

Misiunea școlii: Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” ,Beiuș, asigură formarea educaţională de calitate care să răspundă nevoilor 
de dezvoltare personală a elevilor în vederea integrării active în societate.

1. Direcția strategică 1

Obiectivul strategic 1 - Îmbunătățirea practicilor de predare-învățare-
evaluare ale profesorilor prin furnizarea de lecții adaptate nevoilor 
individuale / colective ale elevilor, până la sfârșitul anului 
școlar 2024-2025 

opțiuni strategice curriculare: lecții interactive; învățarea 
bazată pe TA; „Școala online”; CDȘ (caract. practic-aplicativ)

opțiuni strategice de resurse umane: cursuri de formare 
(Erasmus+/eTwinning, POCU/IȘJ/CCD/ONG)

opțiuni strategice materiale și financiare: dotarea cu materiale 
a cabinetelor ariilor curriculare; logistica pt cursuri online/hibrid

optiuni strategice pentru comunitate și relații: depuneri de 
aplicații de proiecte cu finanțare externă – Erasmus+/POCU/IȘJ/ONG

Obiectivul strategic 2 – Dezvoltarea unei culturi a colaborării la nivel de 
BPP prin implementarea a cel puțin două comunități de învățare și 
practică, până la sfârșitul anului școlar 2024-2025

opțiuni strategice curriculare: „job shadowing” (Erasmus+); 
lecții demonstrative; mese rotunde

opțiuni strategice de resurse umane: cursuri de formare 
(POCU) PROF I și PROF II; învățare colaborativă; învățare reflexivă

opțiuni strategice materiale și financiare: editarea/publicarea 
unui ghid de bune practici

optiuni strategice pentru comunitate și relații: program de 
mentorat pentru profesori/debutanți/studenți/elevi profil pedagogic

2. Direcția strategică 2

Obiectiv strategic – Îmbunătățirea abilităților de literație pentru 70 elevi cu rămâneri în urmă, până 
la sfârșitul anului școlar 2024-2025

opțiuni strategice curriculare: lecții focusate pe literație și tehnici de literație; ateliere de 
creație; „Fratele mai mare”; opțiunea de „Program suplimentar”

opțiuni strategice de resurse umane: cursuri de formare pentru profesori; coaching pentru 
„fratele mai mare”

opțiuni strategice materiale și financiare: achiziție teste specifice/cărți pentru diferite 
niveluri de înțelegere a textului citit; amenajare „Stația de lectură” a școlii

optiuni strategice pentru comunitate și relații: program de voluntariat elevi/profesori

Obiectiv strategic – Dezvoltarea unei culturi a sustenabilității – BE/LIVE GREEN! – la nivelul 
școlii/comunității, până la sfârșitul anului școlar 2024-2025 

opțiuni strategice curriculare: lecții centrate pe RRR, ateliere practice (legumicultură, 
pomicultură, horticultură); târgurii/expoziții tematice 

opțiuni strategice de resurse umane: workshopuri/ateliere practice pentru 
profesori/elevi oferite de specialiști în dezvoltare durabilă

opțiuni strategice materiale și financiare: amenajarea unui spațiu verde, achiziții 
semințe, plante/pomi 

optiuni strategice pentru comunitate și relații: parteneriate cu  Primăria Beiuș, AVE, AMD 
Bihor, Ocolul Silvic, dezvoltatori locali, ONG
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3. Direcția strategică 3



Plan Operațional An 1 – 2021-2022
Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș”, Beiuș

03

Starea de fapt (de ce?)
Descrierea intervențiilor 

principale (ce?)

Activitățile 

implementate (cum?)

Program suplimentar

Contractare curs de formare 

Inițiere Program suplimentar
• formarea grupului țintă
• întocmire orar
• întocmire PI

Implementare Program 
suplimentar - PI
• pilotare grup țintă 1
•evaluare faza pilot
• ajustare PI

Implementare PI
Monitorizare PI și măsura de 
impact
Împărtășire reușite. Celebrare

Formarea echipei de proiect

Documetare „Tehnica literației”
Participarea cadrelor didactice la 
curs de formare

Derulare Program suplimentar

Etapa 1 – 1lună 
• faza pilot – GR1 - 10 elevi 
• exersarea citirii și a înțelegerii 
textului scris
•evaluare faza pilot
•ajustare PI 

Etapa 2 
• lecții de remediere pentru 
rămânerile în urmă –
2h/săptămână
•proiectarea diferențiată a lecțiilor
•folosirea tehnicii literației la 
majoritatea / toate disciplinele

Amenajare colț de lectură în 
fiecare clasă
Achiziție de carte pentru 
bibliotecă – niveluri diferite de 
înțelegere a textului citit.

Monitorizare PI. Măsurare impact
Evaluare. Împărtășire reușite. 
Celebrare

Rezultate de progres

Această resursă este inspirată de Education Endowment Foundation - Putting Evidence to Work – A School’s Guide to Implementation

Rezultate finale

100% prof stăpânesc tehnica 
literației

Derularea „Programului 
suplimentar”

70 elevi cu abilități de literație 
îmbunătățite
• nivel mediu spre avansat în 
citirea/lecturarea unui text de cel 
puțin 500 de cuvinte – localizează 
informații, stabilește succesiunea 
evenimentelor, identifică sensul 
denotativ și conotativ, face 
deducții simple, răspunde la 
întrebări pe baza textului citit
• intervenții la oră

Planuri remediale pentru fiecare 
disciplină

Achiziții fond de carte și teste 
specializate

Direcția strategică 2

Sprijin educațional 
personalizat

-1 din 5 elevi cu rămâneri în 
urmă
- 1 din 5 elevi cu abilități 
scăzute de literație (înțelegere 
deficitară a unui text)
- 10% profesori nu stăpânesc 
în totalitate tehnica literației
- 3 din 4 elevi nu au bibliotecă 
acasă
- fond redus de carte în 
bibliotecă – teste specializate 
aproape inexistente
- școala nu are resurse 
adecvate pentru literația 
timpurie

(Rezultate EN 2-4-6
ȘDȘ pilot național
ȘDȘ  „Școală după școală”
Statistici semestriale/anuale
Planuri remediale)

Calitatea lecțiilor – lecții 
diferențiate; utilizarea tehnicii 
literației 

Competențe îmbunătățite pentru 
cel puțin 80% dintre profesori 
privind utilizarea de strategii de 
literație timpurie
(teste specializate, fișe de lucru, 
caietele elevilor, 
proiecte/portofolii/mape)

Rezultate școlare îmbunătățite 
pentru cel puțin 15 elevi din 
grupul țință.
(fișe de monitorizare, fișe de 
progres, rezultate școlare la 
sfârșit de semestru/an școlar)
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Starea de fapt (de ce?)
Descrierea intervențiilor 

principale (ce?)

Activitățile 

implementate (cum?)

Proiect Fratele mai mare

Inițiere proiect Fratele mai mare
• formarea grupului țintă
• întocmire grafic & tematică 
întâlniri

Pilotare proiect Fratele mai mare 
• grup țintă 1
•evaluare faza pilot
• ajustare grafic  & tematică 
întâlniri

Implementare proiect Fratele mai 
mare
Monitorizare & măsura de impact
Împărtășire reușite. Celebrare

Formarea echipei de proiect
Activități de coaching pentru elevi

Derulare proiect Fratele mai mare

Etapa 1 – 1lună 
• faza pilot – GR1 - 10 elevi 
• team-building
• act. de meditații 1:1/elev-elev
•evaluare faza pilot
•ajustare proiect 

Etapa 2 
• întâlniri 1:1 / elev-elev – 2h/săpt
•ajutor în înțelegerea noilor 
cunoștințe transmise la lecții  
•folosirea recomandărilor fratelui 
mai mare în învățare

Monitorizare PI. Măsurare impact
Evaluare. Împărtășire reușite. 
Celebrare

Folosirea constantă a colțului de 
lectură din clasă

Amenajarea spațiului pentru 
„Stația de carte”

Rezultate de progres

Această resursă este inspirată de Education Endowment Foundation - Putting Evidence to Work – A School’s Guide to Implementation

Rezultate finale

Derularea programului „Fratele 
mai mare”

Participare în cadrul proiectelor 

Progres în învățare și frecvență 
• mai mult autocontrol
• progres în rezolvarea de teme
• progres în finalizarea de sarcini 
în clasă
• experiențe autentice de învățare 
(dezvoltare cognitivă)
• abilități socio-emoționale 
îmbunătățite
• deprinderea de a citi

Parteneriate / Protocoale 
educaționale

Certificate de calitate naționale / 
internaționale

Premii

Conferință elevi Repere practice 
în stimularea creativității

Direcția strategică 2

Sprijin educațional 
personalizat

-1 din 5 elevi cu rămâneri în 
urmă
- 1 din 5 elevi cu abilități 
scăzute de literație (înțelegere 
deficitară a unui text)
- 10% prof nu stăpânesc în 
totalitate tehnica literației
- 3 din 4 elevi nu au bibliotecă 
acasă
- fond redus de carte în 
bibliotecă – teste specializate 
aproape inexistente
- școala nu are resurse 
adecvate pentru literația 
timpurie

(Rezultate EN 2-4-6
ȘDȘ pilot național
ȘDȘ „Școală după școală”
Statistici semestriale/anuale
Planuri remediale)

Competențe îmbunătățite pentru 
cel puțin 60% elevi din grupul 
țintă privind utilizarea de strategii 
de învățare
(teste, lucrări, caietele elevilor, 
proiecte/portofolii/mape)

Rezultate școlare îmbunătățite 
pentru cel puțin 60% elevi din 
grupul țință.
(fișe de monitorizare, fișe de 
progres, rezultate școlare la 
sfârșit de semestru/an școlar)

Implicare în proiecte 
• Egalitatea de șanse – google 
classroom
• eTwinning
• Multilingua
•ZICI 2022
• Teenagers
(lucrări, portofolii
fișe de monitorizare/progress)

Pregătirea spațiului pentru „Stația 
de carte”



Modalități de evaluare
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Indicatori inițiali Indicatori finali

Această resursă este inspirată de Education Endowment Foundation - Putting Evidence to Work – A School’s Guide to Implementation

1. Direcția strategică 1 – Predare-învățare-
evaluare
-1 din 4 profesori folosesc TA și respectă 
modelul ciclic în proiectare 
- 3 din 4 prof practică expunerea
- 70% dintre elevi au experiențe negative 
legate de evaluare
-90% dintre elevi consideră temele inutile, 
plictisitoare
- 50%prof cu competențe digitale A2, 40% 
cu B1/B2 și 10% cu C1/C2 
-3 din 4 elevi și 4 din 5 profesori cu 
device-uri proprii
- 25% opționale cu caracter practic

2. Direcția strategică 2 – Sprijin 
educațional personalizat
-1 din 5 elevi cu rămâneri în urmă
- 10% dintre profesori nu stăpânesc în 
totalitate tehnica literației
- fond redus de carte în bibliotecă –
teste specializate aproape inexistente

3. Direcția strategică 3 – Viața 
școlii/comunității
-3 din 5 elevi și profesori au adoptat 
tehnica RRR
- inexistența unui opțional de 
dezvoltare durabilă 
- oportunitatea creării unui „spațiu 
verde” în curtea școlii

Rezultate de progres & modalitate de evaluare

Termen scurt – an școlar 2021-2022
1. 60% dintre profesori folosesc TA, atît în  format față-în-față, cât și online /hibrid
2. 2 cursuri de formare pt profesori  – componenta BPP 

Termen mediu – an școlar 2022-2023 / 2023-2024 
1. 60%  dintre profesori includ în lecții eperiențe autentice de învățare, integrează aplicații și 

resurse digitale
2. 2. cursuri de formare/Erasmus; dotare elevi cu device-uri pentru școala online; 100% dintre 

profesori cu competențe IT îmbunătățite; elevi cu experiențe pozitive de evaluare; opționale cu 
caracter aplicativ

Termen lung – 2024-2025
1. 1 platformă educațională RED ; 80% dintre profesori structurează lecțiile după modelul 

ciclic al învățării
2. 2. Cursuri de formare/Erasmus; profesori cu abilități digitale B2+C1; elevi cu  progres în 

învățare; 80% opționale cu caracter aplicativ

1.1.  1 platformă educațională RED
1.2. 80% prof proiectează act.did. 

centrate pe modelul ciclic și 
folosesc TA, feedback constructiv 
și feedforward

1.3. 80% opționale cu caract aplicativ
1.4. 75% elevi cu progres în învățare
1.5. 100% profesori și elevi cu device-uri 

pt școala online
1.6. 2 proiecte Erasmus+ - dezvoltarea 

personală și predarea online

2.1. „Stația de carte”
2.2. 70 elevi cu abilități de literație 
îmbunătățite
2.3. 100% profesori stăpânesc 
tehnica literației
2.4. Derularea programului „Fratele 
mai mare”
2.5. Achiziții fond de carte & teste 
specializate

3.1.  proiectarea unei discipline 
CDȘ cu abordare transdisciplinară 
care să vizeze dezvoltarea durabilă
3.2. 95% elevi și profesori folosesc 
conștient tehnica RRR
3.3. Existența unui „spațiu verde”  
și a unui arbore solar

Termen scurt: program „Fratele cel mare”/ „program suplimentar”; 15 elevi (din grupul 

țintă) cu abilități de literație medii spre dezvoltate

Termen mediu: „Stația de carte”; 45 elevi (din grupul țintă) cu abilități de literație medii 

spre dezvoltate

Termen lung: utilizarea zilnică a „Stației de carte”; 70 elevi (din grupul țintă) cu abilități 

de literație dezvoltate; profesori formați în tehnici de literație

Termen scurt: 60% dintre elevi & profesori stăpânesc tehnici RRR; ateliere practice

Termen mediu: 80% dintre elevi/profesori au deprinderi formate de RRR;  amenajarea 

unui „spațiu verde” și funcționarea unui arbore solar în curtea școlii

Termen lung: 95% dintre elevi și profesori  utilizează conștient tehnica RRR; 

existența unui „spațiu verde” în curtea școlii
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