PROGRAM MANAGERIAL
An școlar 2018-2019

Argument
Planul managerial al directorului Centrului Județean de Excelență Bistrița-Năsăud (CJEX BN), pentru anul şcolar 2018-2019, este parte integrantă a Strategiei
de dezvoltare a învățământului din județul Bistrița - Năsăud. Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei profunde în curs de desfășurare în sistemul
național de învățământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculum până la management și are ca țel crearea unui
sistem educațional adecvat societății cunoașterii. CJEX BN proiectează, fundamentează și aplică politica educațională a Ministerului Educației Naționale
privind învățământul preuniversitar. Pentru aceasta ne-am stabilit obiectivele pentru anul școlar 2018- 2019, în concordanță cu prioritățile și stategia
Ministerului Educației Naționale, privind asigurarea calității și a accesului la educație, al compatibilizării cu cerințele de educație și formare profesională
existente în Uniunea Europeană. Pentru elaborarea planului managerial și a programului de acțiuni pentru anul școlar 2018-2019, s-a realizat analiza
contextului
general
exterior
sistemului
de
învățământ
preuniversitar
la
sfârșitul
anului
școlar
2017-2018.
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1. BAZA CONCEPTUALĂ
Acest Plan anual de activitate este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:
LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
ORDINUl nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea ROFUIP
ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale
personalului contractual
ORDIN Nr. 5577 din 7 octombrie 2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcţionare a centrelor de excelenţă, MONITORUL OFICIAL
NR. 775 din 2 noiembrie 2011
OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass
şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii.
ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu
modificările ulterioare
O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare.
Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie
Concluziile Consiliului Europei din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării
profesionale („ET 2020”)
Strategia ARACIP pentru perioada 2011-2015 Recâştigarea încrederii în educaţie
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului- http://europa.eu/
Programul Naţional de Educaţie Parentală (1998 - 2004, susţinut de UNICEF )
Strategia național de învățare pe tot parcursul vieții 2015—2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 418/2015
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Viziunea Centrului Județean de Excelență Bistrița - Năsăud
Este de a promova şi sprijini dezvoltarea elevilor capabili de mare performanţă în domenii diverse, de a forma un centru educaţional dominat de
creativitate şi inovaţie pentru dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.
Misiunea Centrului Județean de Excelență Bistrița - Năsăud
Misiunea noastră este de a sprijini dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim; punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filozofia
educațională a școlilor elitiste de performanţă și pe competențele cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții. Concret misiunea
CJEXBN este:
- Să asigurăm un cadru şi o cultură organizaţională în care atât elevii cât şi profesorii să se simtă la cel mai înalt nivel profesional;
- Să asigurăm un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale;
- Să realizăm programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii elevilor
care urmează acest program de educaţie;
- Să educăm elevii supermotivați pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă;
- Să asigurăm elevilor un nivel intelectual, moral şi civic de înaltă calitate.

Valori şi principii promovate

- Integritate morală si profesională

- Interes , responsabilitate şi perseverenţă pentru formarea

- Respect şi toleranţă

profesioală

- Onestitate şi corectitudine intelectuală

- Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a

- Imparţialitate, independenţă , obiectivitate

prestigiului centrului

- Respectarea cadrului legislativ

- Responsabilitate morală, socială şi profesională

- Autoexigenţă în exercitarea profesiei

- Respingerea atitudinilor xenofobe, antisociale şi
antidemocratice.
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Ţinte strategice cuprinse în PDI
1.
2.
3.

Reunirea unor resurse umane de mare calitate: identificarea şi atragerea tinerilor capabili de performanţe înalte şi încadrarea cu personal didactic cu o
înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, interesat de performanţa academică.
Creşterea calităţii programelor și activităţilor didactico-ştiiţifice propuse, având la bază un curriculum adecvat şi atractiv, dar şi un climat propice
dezvoltării intelectuale.
Promovarea imaginii centrului prin implicarea în proiecte cu rezonanţă în comunitatea locală, națională și chiar internațională prin popularizarea
rezultatelor elevilor şi prin realizarea unor simboluri specifice CJEXBN.

Domenii strategice

Programe de dezvoltare

Ţinta strategică

1. Dezvoltarea unor programe şcolare adaptate nevoilor elevilor capabili de mare
Dezvoltarea curriculară

performanță şi corelate cu resursele CJEXBN;
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2. Dezvoltarea utilizării TIC în activitatea instructiv- educativă. Utilizarea
metodelor moderne, active, bazate pe investigația științifică și creativitate la
toate activitățile de învățare.
Dezvoltarea resurselor umane

3. Programe de formare şi dezvoltare profesională

Dezvoltarea resurselor
Materiale

4. Programul de dotare cu obiecte de inventar şi mijloace de învăţământ performante pentru
toate disciplinele şi toate spaţiile şcolare

Dezvoltarea relaţiilor
Comunitare

5. Programe educative extraşcolare
6. Programe educative interinstituţionale
7. Realizarea unui parteneriat cu eMAG pentru susținerea activității centrului
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Direcţii prioritare de acţiune pentru anul şcolar 2018 - 2019

I.

Asigurarea accesului la educaţie diferenţiată al elevilor capabili de performanţe înalte;

II.

Asigurarea pregătirii diferenţiate a copiilor si tinerilor capabili de performanţe înalte;

III.

Asigurarea succesului şcolar şi a excelenţei în educaţie;

IV.

Susţinerea, dezvoltarea şi promovarea educaţiei pentru tinerii capabili de performanţă;

V.
VI.

Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;
Monitorizarea şi dezvoltarea unor parteneriate comunitare şi internaţionale conform standardelor europene;

Obiective

1. Elaborarea de programe de educație diferențiată, în colaborare cu specialisti din învățământul universitar si preuniversitar, pentru toate disciplinele
din Structura CJEXBN, si le propunerea lor spre avizare la Centrul Național de Instruire Diferențiată;

2. Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul CJEXBN, în vederea realizării standardelor europene;
3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la concursuri și olimpiade școlare, cu cel puțin 5%, prin optimizarea procesului de predare-învățare- evaluare, în anul
școlar 2018-2019

4. Facilitarea comunicarii între structurile administraţiei locale şi CJEXBN, promovând un dialog permanent, deschis flexibil între partenerii sociali şi
educaţionali în vederea creşterii şi dezvoltării unor parteneriate durabile, în anul școlar 2018-2019.

6

Umane
1.

2.

Aplicarea noului cadru
normativ şi a curriculumului
specific liceelor teoretice,
pentru anul şcolar 2018 –
2019

Formularea priorităţilor
pentru anul şcolar 20182019

Indicatori/
standard de
realizare

Resurse

Activităţi propuse

Obiective
specifice
Asigurarea implementării legislaţiei în vigoare / noilor programe

Curriculum

Domeniu

PLANUL MANAGERIAL 2018 - 2019

Director
Cadre didactice

Director

Asigurarea
logisticii
şi
participarea la programele de
perfecţionare
şi
formare Director
continuă
Responsabilul
Ob.: Modificarea comportamentului cu formarea şi
cadrelor didactice prin: informare perfecţionarea

Timp

Măsuri de
reglare

Materiale

Permanent

OMECTS nr.4292 /24.05.2011
OMECTS nr. 3642
/03.02.2011 OMECT
nr.5172/29.08.2008 OMECI
nr. 3411 / 16.03.2009 OMECI
nr. 3412 / 16.02.2009 OMECI
nr. 3423 / 18.03.2009 OMECI
nr. 3313 / 2.03.2009 OMECI
nr. 4859 / 31.08.2009 OMECT
nr. 4760 /26.07.2006 Nota nr.
40111 / 19.07.2010

Respectarea şi
aplicarea
legislației şi a
metodologiilor în
vigoare
Rapoarte şi note
de control

Plan de
îmbunătăţire

Septembrie
2018

Ordinele, notele, notificările
şi precizările MEN
Buletinele informative ale
MEN

Rapoartele de
activitate cu
documente
justificative

Planurile
manageriale pe
compartimente /
comisii / catedre

Permanent

Legea educaţiei naţionale
Nr.1
/ 2011 Legea 354 / 2004

Numărul de
cadre didactice
formate

Creşterea rolului
Comisiei de
dezvoltare
profesională în
şcoală

3.

continuă, oferirea de motivaţii,
stimularea creativă şi incitarea
dorinţei de perfecţionare
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Aplicarea corectă a curricumului naţional, a curriculumului diferenţiat

Elaborarea de programe de
educație diferențiată, în
colaborare cu coordonatorii
pe discipline

Director
Cadre didacti,
Inspectori şcolari
de specialitate

Octombrie
2018

Curriculum-ul de standarde de
pregătire profesională
Plan cadru
Programa de
Olimpiada/Discipline

5.

Realizarea proiectării
didactice şi a planificărilor
calendaristice pe discipline
și/sau grupe de pregătire.

Director
Informatician

Octombrie
2018

Plan cadru
Programa de
Olimpiade/Discipline

Elaborarea testelor iniţiale şi
a unor teste de promovare din
grupele de progres în grupele
de excelenţă, pentru
disciplina din foaia de
parcurs

Director
Psiholog
Cadre didactice
Informatician

Aplicarea testelor iniţiale,
analiza rezultatelor şi
stabilirea planului de acţiune
pt maximizarea rezultatelor
şcolare

Director
Cadre didactice
Informatician

Octombrie
2018

Comisia pt
curriculum

Conform
procedurii

Director

Conform
graficului

Laborant

Semestrial

6.

7.

8.

Actualizarea ofertei de
Curriculum a CJEXBN

Septembrie
Octombrie
2018

9. Realizarea asistenţelor la
Monitorizarea aplicării
programelor de educație
diferențiată

Curriculum

4.

activitățile grupelor, în
conformitate
cu
graficul elaborat în
acest scop
10. Monitorizarea situaţiei de
absenteism şi întocmirea
rapoartelor privind situaţiile
constatate.

8

Programa şcolară
Modelele MEN / modelele ISJ
Teste IQ
Subiecte OLI

Rapoarte coordonatori
disciplina
Ordine, notele, notificările şi
precizările MEN, programe
şcolare, programe pt
Olimpiade şi concursuri
Regulamentul de inspectie
scolara a unitatilor de
învatamânt ROF ROFUIP

Planul managerial a comisiei,
grafic, rapoarte

Documente
realizate corect
şi creativ

Proiectarea unor
activităţi de pregătire
suplimentară a
elevilor cu
abilităţi speciale.

Planificări
calendaristice
conform noilor
orientări
curriculare
Teste
iniţiale
avizate de
coordonator
i și de
director

Consiliere,
îndrumare spre
activităţi de formare

Realizarea
progresului
şcolar la peste
95% dintre
elev

Plan de măsuri
Consiliere

Calendarul
concursurilor
CAEN şi
CAER
Grafic,
Fişele
de
asistenţ
e
Analizarea
raportului
privind
absenteismul,
determinarea
cauzelor

Participarea la activit
metodice, la
diseminarea
unor activitati
creative.

Eliminarea cauzelor
ce duc la absenteism

Asigurarea
Obiective
necesarului materiale specifice
didactice, auxiliare
şcolare

Crearea unui cadru organizatoric adecvat
obţinerii performanţelor şcolare diferenţiate

Curriculum
Domeniu

Resurse
materiale şi
financiare

11. Organizarea şi participarea
la concursurile pe discipline
de învăţământ (olimpiade), Director
în conformitate cu
Coordonatori
Calendarele MEN
discipline
12. Selectarea şi pregătirea
elevilor pentru
concursurile şi
olimpiadele şcolare;
elaborarea unor programe
speciale de pregătire
suplimentară
13. Organizarea şi desfăşurarea
unor pregătiri/consilieri
suplimentare pentru elevii cu
abilitati speciale

Director
Cadre didactice

Directo
Psiholog

Conform
calendar
concursuri

Conform
calendar
concursuri

Permanent

Programa de concurs,
metodologia organizării
olimpiadelor

Programa de concurs

Teste aplicate de psiholog

Resurse

14. Comunicarea
eficientă şi stabilirea unui
calendar al achiziţiei de
materiale didactice,
auxiliare didactice

Timp

Director
Contabili
tate

Septembrie,
mai - iulie
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Nr. elevi
participanți

Organizare Selecţie
pe criterii valorice

Fişa
psihopedagogică a elevului

Indicatori/
standard de
realizare

Activităţi propuse
Umane

Peste 300
premii şi
menţiuni la
etapele locale,
judeţene,
interjudeţene şi
naţionale

Măsuri de reglare

Materiale

Catalogul
manualelor
şcolare pentru
învăţământul
preuniversitar

Număr de
cărţi
achiziţionate

Participarea la
expoziţii de manuale
şcolare noi, în
vederea facilitării
alegerii manualelor
şcolare Monitorizarea
evidenţei
manualelor şcolare

Asigurarea condiţiilor
igienico – sanitare
optime în toate spaţiile
şcolare
Asigurarea securităţii
elevilor, crearea unui
ambient de siguranţă,
igienic şi ecologic
Asigurarea condiţiilor materiale şi
financiare necesare buneri desfăşurari a
tuturor activităţilor

Resurse materiale şi financiare

15.
Asigurarea
existenţei avizului
sanitar de funcţionare în
toate spaţiile care
funcţionează CJEXBN
16.
Păstrarea
curăţeniei în toate
spaţiile şcolare.
17. Asigurarea
existenţei avizului ISU
de funcţionare în toate
spaţiile care
funcţionează CJEXBN
18. Verificarea
instalaţiilor igienico sanitare şi termice

19. Monitorizarea
gestionării resurselor
financiare
20. Fundamentarea
bugetului pentru anul
şcolar următor
21. Realizarea unui
spaţiu adecvat pentru
arhiva şcolii şi
arhivarea corectă a
documentelor

Serviciul
administrativ

Oferte de servicii
Materiale de
igienizare
Contracte şi note
de comandă

Autorizaţia
sanitară
Săli de clasă
dotate cu
mobilier nou
şi reparate
Săli de clasă
igienizate

Octombrie Decembrie

Contracte şi note
de comandă

Marcaje ISU
în şcoală şi
instruire ISU
Istructaj SSM
Autorizaţia
sanitară

permanent

Note contabile

permanent

Director

Director
Contabil
Consiliul de
Administraţie
Director
Contabil
Consiliul de
Administraţie

Semestrul I

Director
Contabil
Secretar

Semestrul II
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Legea Arhivelor
Nationale nr.
16/1996
republicata 2014.
Legea
Arhivelor nationale

Analize
ameliorative
Rapoarte
periodice

Analize
ameliorative
Rapoarte
periodice Procesverbal de
recepţie
Memorii
la
Primarie

Obiective
specifice
Realizarea unui management
de calitate prin eficientizarea
actului decizional în ceea ce
priveşte mişcarea
personalului didactic

Realizarea unei politici
manageriale optime în
contextul unei societîţi
educaţionale

Realizarea unui
management
dinamic şi activ în
condiţiile asumării
descentralizării

Domeniu
Management şi resurse umane

Resurse

Indicatori/
standard de
realizare

Activităţi propuse
Umane
22. Proiectarea activităţilor
manageriale pe baza unei
diagnoze pertinente,
specifice, realiste, cu ţinte
strategice care să vizeze
proceduri de asigurare a
calităţii în educaţie
23. Difuzarea actelor normative
privind dezvoltarea
instituţională a şcolii
Reactualizarea bazei de date
privind resursele umane
Facilitarea fluxului de
informaţii prin comunicare
rapidă şi eficientă între
compartimentele
Unităţii
24. Crearea şi actualizarea
continuă a unei baze de date
informatizate, unice, pentru
evidenţa personalului
didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic.
25. Actualizarea statului de funcţii
al Centrului

Timp

Director
Octombrie
Cadre didactice 2018

Materiale

Documentaţia
conform
metodologiei

100 %
calificativ FB

Pagina WEB a
școlii / IȘJ BN,
Acte normative
în format
electronic şi
tipărite

Comunicare
constantă,
eficientă şi
temporizată

Director
Secretar
Informatician

Permanent

Director
Secretar
Informatician

Septembrie
2018

Logistică
Baze de date
preexistente

Director
Secretar CA

Octombrie
2018

Legislaţie
Întocmirea
Adecvarea la
statului de
conţinutul specific funcţii
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Măsuri de
reglare

Observare /
asistenţe /
monitorizare
Proiectarea şi
evaluarea
management
ului
educaţional

Sondaje

Verificarea
statului de funcţii

Asigurarea cadrului pentru dezvoltarea
competenţelor psihopedagogice, metodice şi de
specialitate ale cadrelor didactice

Management şi resurse umane

26. Aplicarea analizei de nevoi
la nivelul unităţii de învăţământ
Participarea la activitatea de
perfecţionare periodică, odată la
5 ani
27. Proiectarea planului anual
de perfecţionare a
personalului didactic si
didactic auxiliar la nivelul
scolii si C.C.D
28. Desfăşuuurarea activităţilor
specifice pt echivalarea unor
forme de organizare a formării
continue
29. Verificarea dosarelor de
personal, completarea şi
actualizarea documentelor
personale

Director
Secretar
Psiholog

Noiembrie
2018

Director
Secretar

Semestrul I.
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Legea 1 / 2011
Legea 84 / 1995
Legea 128/
1997 Strategia
SN CDI 20142020
Ofertele de
cursuri de
formare ale
universităţilor
OMECTS nr
5562/07.11.2011

Înscrierea la
cursuri
centrate pe
nevoile
identificate la
nivel de
unitate de
învăţământ
Participarea
în proporţie
de 75% a
cadrelor
didactice

Legislaţie

Dosarul
personal

Centralizările
analizei de
nevoi
Chestionare
aplicate, teste,
produse finale
de evaluare
Rapoarte finale

Raport

Obiective
specifice
Eficientizarea proiectelor şi orientarea către proiectele cu finalităţi în plan
educaţional

Domeniu
Relaţii cu comunitatea

Indicatori/
standard de
realizare

Resurse
Activităţi propuse
Umane
30. Realizarea unei baze de date care să
reunescă proiectele şi parteneriatele
care au implicat în ultimii 2 ani elevi
şi profesori din CJEXBN

Laborant
Informatician

31. Evaluarea rezultatelor şi finalităţilor
proiectelor desfăşurate

Director
Coordonatorul
de proiecte şi
Programe

32. Continuarea proiectelor aflate în derulare, în
condiţiile în care sunt în beneficiul şcolii
33. Iniţierea unor noi proiecte educaţionale
naţionale/internaţionale în condiţiile în care
derularea lor aduce beneficii elevilor,
profesorilor, şcolii

Coordonatorul
de proiecte şi
Programe
Director
Comisia de
elaborare şi
derulare a
Proiectelor

34. Redactarea şi semnarea contractului de

parteneriat şcoală - familie
35. Interviu motivaţional - părinţi
36. Organizarea unor acţiuni comune ale şcolii
cu Consiliul Reprezentativ al părinţilor

Director,
Psiholog

37. Organizarea şi desfăşurarea audienţelor
directorului
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Timp

Materiale

Semestru
lI

Contractele de
parteneriat
Proiectele

Semestru
lI

Permanen
t

Permanen
t

Elevi şi
profesori
participanţi
Număr de
proiecte
curriculare

Ghiduri de
Elevi şi
evaluare
profesori
Manuale de bune participanţi
practici
Calendarul
european
comun de
referinţă
Paşaportul
european
EUROPASS

Conform
planificăr
ii

ROFUIP,
Anexa

Permanen
t

Planificare

Permanen
t

Orar

Elevi şi
profesori
participanţi

Măsuri de
reglare

Diseminarea
exemplelor
de bună
practică
Diagnoze
Baze de date
Statistici

Număr de
proiecte
curriculare

Nr. audienţe
acordate

Referate de
soluţionare a
sesizărilor,
petiţiilor

Fundamentarea unei politici de imagine corectă, reală şi permanentă a CJEXBN

Comunicarea şi promovarea imaginii Relaţii cu
publicul şi mass - media

38. Numirea unei echipe responsabile cu
imaginea şcolii / purtătorul de cuvânt al
colegiului
39. Menţinerea relaţiilor permanente cu presa

40. Redactarea şi transmiterea de comunicate de
presă
41. Elaborarea unui proiect de analiză a
modului în care este reflectat CJEXBN în
mass-media centrală şi locală
Monitorizarea permanentă a apariţiilor din
mass- media scrisă şi audio-video a
colegiului
43. Respectarea deontologiei profesionale a
angajaţilor CJEXBN şi a massmediei,
evitând conflictele de interese

44. Modernizarea modalităţilor de comunicare
a informaţiilor transmise din Centru - prin
afişaj, publicare pe Internet sau alte
mijloace

Director
Echipa
managerială
Responsabil
cu imaginea
Şcolii
Echipa
managerială
Responsabil
cu imaginea
Şcolii
Echipa
managerială
Responsabil
cu imaginea
şcolii
Echipa
managerială
Responsabil
cu imaginea
Şcolii

Noiembrie Decizie

Permanent Biroul de presă

Periodic

Logistică

Logistică
Permanent Informări

În
funcţie
de
priorităţi

Coduri de
conduită
deontologică
Legislaţie ROF

Echipa
managerială
Responsabil Permanent Logistică
Internet
cu imaginea
şcolii
Informatician
Director,

Prof. Constantin Rus
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Număr
comunicate
de presă
Număr
comunicate
de presă

Revista presei
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Ţinte strategice cuprinse în PDI
1.
2.
3.

Reunirea unor resurse umane de mare calitate: identificarea şi atragerea tinerilor capabili de performanţe înalte şi încadrarea cu personal didactic cu o
înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, interesat de performanţa academică.
Creşterea calităţii programelor și activităţilor didactico-ştiiţifice propuse, având la bază un curriculum adecvat şi atractiv, dar şi un climat propice
dezvoltării intelectuale.
Promovarea imaginii centrului prin implicarea în proiecte cu rezonanţă în comunitatea locală, națională și chiar internațională prin popularizarea
rezultatelor elevilor şi prin realizarea unor simboluri specifice CJEXBN.

Direcţii prioritare de acţiune pentru anul şcolar 2018 - 2019
o

Asigurarea accesului la educaţie diferenţiată al elevilor capabili de performanţe înalte;

o

Asigurarea pregătirii diferenţiate a copiilor si tinerilor capabili de performanţe înalte;

o

Asigurarea succesului şcolar şi a excelenţei în educaţie;

o

Susţinerea, dezvoltarea şi promovarea educaţiei pentru tinerii capabili de performanţă;

o

Asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;

o Monitorizarea şi dezvoltarea unor parteneriate comunitare şi internaţionale conform standardelor europene;
Obiective 2018-2019
1. Elaborarea de programe de educație diferențiată, în colaborare cu specialisti din învățământul universitar si preuniversitar, pentru toate disciplinele
din Structura CJEXBN, si le propunerea lor spre avizare la Centrul Național de Instruire Diferențiată;

2. Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul CJEXBN, în vederea realizării standardelor europene;
3. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la concursuri și olimpiade școlare, cu cel puțin 5%, prin optimizarea procesului de predare-învățare- evaluare, în anul
școlar 2018-2019

4. Facilitarea comunicarii între structurile administraţiei locale şi CJEXBN, promovând un dialog permanent, deschis flexibil între partenerii sociali şi
educaţionali în vederea creşterii şi dezvoltării unor parteneriate durabile, în anul școlar 2018-2019.
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