Anexa 3

Calendarul acţiunilor CLDPS în anul şcolar 2017-2018
Acțiunea

Perioada

Actualizarea componenţei CLDPS
Planul anual de activitate pentru anul şcolar 2017-2018
Transmiterea de către preşedintele CLDPS a solicitării de nominalizare a unor
noi membrii de către instituţiile/ organizaţiile la care s-au produs modificări în
structura de personal care afectează reprezentativitatea membrilor desemnați
în CLDPS (acolo unde este cazul)
Actualizarea componenţei CLDPS (membri titulari şi membri supleanţi) pe
baza nominalizării unor noi membri de către instituţiile/ organizaţiile la care sau produs modificări în structura de personal care au afectat
reprezentativitatea membrilor desemnaţi iniţial în CLDPS (acolo unde este
cazul)
Transmiterea la CNDIPT de către ISJ/ ISMB a componenţei actualizate a
CLDSP, prin e-mail la adresa vet@tvet.ro şi la adresa de e-mail a
coordonatorului regional din partea CNDIPT
Organizarea şi desfăşurarea întâlnirii de lucru a CLDPS pentru adoptarea
planului anual de activitate pentru anul şcolar 2017-2018 şi dezbaterea
următoarelor propuneri de documente:
 Strategia dezvoltării învăţământului dual;
 Opţiuni posibile pentru organizarea bacalaureatului la învăţământul
liceal tehnologic;
 Reorganizarea învăţământului liceal tehnologic;
 Metodologia de admitere în învățământul dual de stat pentru calificări
profesionale de nivel 5 conform Cadrului național al calificărilor.
Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea
coordonatorului regional din partea CNDIPT, instituţie care asigură
coordonarea metodologică a activităţilor CLDPS

4-8
septembrie
2017
11 - 15
septembrie
2017

11 - 15
septembrie
2017
18 - 25
septembrie
2017

Actualizarea PLAI
Postarea de către CNDIPT pe site-ul www.tvet.ro a anexelor PRAI actualizate
pe baza datelor din surse statistice oficiale, necesare actualizării PLAI.
Elaborarea PLAI actualizat.
Postarea PLAI actualizat pe site-ul ISJ/ISMB pentru a fi la dispoziţia
unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în IPT în vederea consultării cu
privire la PLAI actualizat şi pentru actualizarea PAS.
Consultarea factorilor interesaţi cu privire la PLAI actualizat
Notă: Consultarea se va realiza în cadrul unor întâlniri ale CLDPS, cu
participarea în calitate de invitaţi a tuturor directorilor unităţilor de învăţământ
care şcolarizează elevi în IPT precum şi a reprezentanţilor operatorilor
economici parteneri ai acestor unități de învăţământ.
Validarea PLAI în CLDPS
Aprobarea PLAI în Consiliul de Administraţie al ISJ/ISMB
Postarea PLAI pe site-ul ISJ/ISMB
Transmiterea în format electronic de către ISJ/ ISMB la CNDIPT, prin e-mail la
adresa vet@tvet.ro a documentelor:
- copia procesului verbal al şedinţei de validare a PLAI în cadrul CLDPS;
- copia deciziei de aprobare a PLAI în Consiliul de Administraţie al ISJ/ ISMB
- PLAI actualizat format Word şi anexele PLAI în format Excel

septembrie
2017
10 noiembrie
2017

17 noiembrie
2017

17 noiembrie
2017
17 noiembrie
2017

Actualizarea PAS
Elaborarea de către toate unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în
IPT a PAS actualizat şi transmiterea lui la ISJ/ ISMB
Transmiterea de către ISJ/ISMB la CNDIPT în format electronic a tuturor PASurilor din judeţ/ municipiul București, prin poştă în format electronic pe DVD pe
adresa „Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDIPT), strada Spiru Haret, nr. 10 -12, sector 1, București, CP 010176"
Toate PAS - urile vor fi inscripţionate pe un singur DVD

noiembriedecembrie
2017
15 decembrie
2017

Monitorizarea implementării PAS
Stabilirea echipelor şi a calendarului de monitorizare a implementării PAS
Colectarea rapoartelor de autoevaluare şi a datelor relevante de la unităţile
de învățământ
Derularea monitorizării implementării PAS - urilor (vizite de monitorizare)

18-29
septembrie
2017
octombrie
2017
noiembrie
2017

Analiza planului de şcolarizare realizat în anul şcolar 2017-2018
Transmiterea de către ISJ/ ISMB la CNDIPT a machetelor de analiză a
29 septembrie
planului de şcolarizare realizat în anul şcolar 2017-2018 (Anexa 4)
2017
Transmiterea de către ISJ/ ISMB la CNDIPT a machetelor cu situaţia 16 octombrie
şcolarizării în unităţile de învăţământul profesional şi tehnic de stat şi particular
2017
(Anexa 2 şi Anexa 3)
Analiza şi avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019
Transmiterea de către ISJ/ ISMB la CNDIPT şi la toţi membrii CLDPS a
Funcţie de
proiectului planului de şcolarizare
precizările
Analiza şi avizarea proiectului planului de şcolarizare de către CLDPS şi Metodologiei
de
CNDIPT (şedinţe CLDPS)
Planificarea şedinţelor CLDPS se realizează cu consultarea coordonatorului fundamentare
a proiectului
regional din partea CNDIPT
planului de
şcolarizare

