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FUNDAMENTARE
Puncte tari și rezultate obținute prin implementarea PDI 2013-2017
ȚINTA 1: Îmbunătăţirea participării elevilor cantitativ şi calitativ la activităţile didactice și
educative (atragere, motivare)
 Creșterea gradului de proiectare a curricumului în cf. cu cerințele metodologice în
vigoare (100%) și de aplicare a acestuia prin programe de învățare ceea ce a dus la
îmbunătățirea participării elevilor la olimpiade și concursuri și la obținerea unor
rezultate superioare de la an la an.
 A crescut ușor gradul de promovabilitate la nivelul școlii, pe fondul ușoarei diminuări a
promovabilității la clasa a IX-a și a X-a de la 99,36% în 2013 la 99,56% în 2017.
Nivel clasa
Indicatori

2013/2014 iunie
Nr. total elevi din
care corigenți

2016/2017 iunie
Procent
promovabilitate
(%)

Nr. total elevi
din care
corigenți
219/2
232/2
240
230
921/4

Promovați
%

225
99,55%
IX
99,09%
245
100%
X
99,14%
305
100%
XI
100,00%
209
99,02%
XII
100,00%
984
99,36%,
La nivel de școală
99,56%
 Rezultatele la învățătură s-au îmbunătățit în acest interval:
Nivel clasa
Nr/Procent din nr. total al elevilor Nr/Procent din nr. total al elevilor
școlii 2013/2014
școlii 2016/2017
Medii generale
7-8,99 (%)
9-10 (%)
7-8,99 (%)
9-10 (%)
La nivel de școală
52,33%
47,03%
45%
55%
 A crescut gradul de participare a elevilor la competiții școlare (olimpiade și concursuri)
și s-au îmbunătățit rezultatele obținute de aceștia:
2013/2014
2016/2017
Nivel
mențiuni P III P II
PI
Nivel
mențiuni P III P II
PI
Național 5
1
1
Național 5
1
1
Județean 26
11
10
14
Județean 23
9
11
22
Total
31
12
10
15
Total
28
10
11
23
 A crescut gradul de participare a profesorilor și a elevilor la concursuri cuprinse în
CAEN, CAERI, astfel în anul 2017 au fost obținute 83 de premii (la nivel județean 27
de distincții, dintre care 7 premii I; la nivel interjudețean regional – 32 distincții, dintre
care 17 Premii I; la nivel național 20 distincții dintre care 5 premii I, 9 premii II; 2 premii
III).
 S-au îmbunătățit rezultatele obținute de elevii colegiului la examenul național de
bacalaureat și a crescut procentul de promovabilitate prin comparație cu anii anteriori,
cu procentul de promovabilitate pe țară și la nivel județean, în condițiile unei evaluări
externe obiective începând din anul 2015:
An examen
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Media examen CNEH 7.05
8,47
8,01
7,90
8,28
8,34
Promovabilitate CNEH 83,98% 95,8% 93,24% 93,38% 95,1% 96.58%
Promovabilitate județ
47%
64,48% 67,32% 70,09% 72,55% 74,86%
Promovabilitate țară
44,41% 56,44% 59,25% 66,41% 68,1% 71,4%
(Sursa date: www.edu.ro)
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 S-a elaborat baza metodologică de documente/instrumente de lucru necesare
funcționării corecte și unitare a comisiilor metodice și de lucru a școlii precum și
instrumente de monitorizare și înregistrare a activității acestora.
 Îndrumarea și monitorizarea activității didactice – toate cadrele didactice au fost
asistate atât la disciplină cât și la orele de consiliere a elevilor (atât prin asistențele
curente cuprinse în graficul unic de control, cât și în cadrul inspecțiilor efectuate cu
ocazia derulării inpecției generale desfășurate în școală în luna aprilie 2014). Numărul
de asistențe la ore a crescut în acest interval.
Nr.
Nr. de asistențe efectuate (pentru care există dovezi)
crt.
2013/2014
2014/2015
2015/2016
40
42
51
 Creșterea participării profesorilor și elevilor la proiectarea, organizarea de activități
educative extrașcolare și înregistrarea datelor (asigurarea dovezilor necesare)
Nr. Tip de activitate
Documente întergistrate care atestă desfășurarea
crt
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
1.








30

33

28

27

Activități educative 35
26
13
18
extrașcolare
În urma analizei realizate se evidențiază următoarele aspecte: menținerea în limite
apropiate a nr. de proiecte derulate și scăderea nr. de înregistrări care atestă
desfășurarea activităților educative.
Motivarea elevilor și profesorilor pentru activitate performantă s-a realizat prin
susținerea financiară a deplasărilor profesorilor și elevilor la concursuri și competiții,
premierea rezultatelor obținute, aprecierea rezultatelor obținute de elevi la concursuri
și olimpiade cu diferite prilejuri – festivități de începere/încheiere a anului școlar, gale
festive, întruniri metodice la nivel zonal, județean.
Proiectarea curricumului în conformitate cu cerințele metodologice în vigoare – toate
cadrele didactice au elaborat documentele de proiectare curriculară (Planificări
anuale, semestriale, a unităților de învățare).
A fost structurată oferta CDS a școlii prin consultarea beneficiarilor și completată cu
discipline noi, la solicitarea elevilor.
Nr. crt.
An școlar
Număr total de discipline Din care nou introduse
opționale
1.
2013/2014
27
2
2.
2014/2015
36
9
3.
2015/2016
28
3
4.
2016/2017
31
3
Profesorii au dobândit noi competențe prin formare continuă (77 profesori formați în
perioada 2013-2017: 24 pe Parteneriatul Școală-comunitate; 24 cadre -Strategii de
învățare active performante; 3 profesori formați pentru accesare fonduri de coeziune și
structurale și contabilul unității; 26 – Legislație și deontologie în învățământ;)
La nivelul compartimentelor școlii angajații au participat la cursuri de formare:
Nr. An școlar
Nr. de angajați care au urmat cursuri de formare
crt.
Management Personal did. Pers. did. aux
Alte categorii
1. 2013/2014
1
2. 2014/2015
23
3. 2015/2016
1
28
1
4. 2016/2017
24
4
2.



Proiecte educative

 La lecțiile asistate s-a constatat folosirea metodelor active și a mijloacelor moderne de
învățământ în 50% cazuri.
 A fost îmbunățită activitatea comisiilor metodice (proiectarea activității; 3-4 activități
minim pe semestru/cu frecvență lunară la cele mai multe catedre; minim 4 activități
demonstrative/an la diferite discipline; întocmirea rapoartelor de activitate semestrial și
anual.)
 Constituirea ofertei de activități extrașcolare fundamentată pe propuneri ale cadrelor
didactice și consultarea elevilor;
 Participarea la activități a elevilor s-a îmbunătățit: fiecare elev din cadrul colegiului a
participat anual la cel puțin la 3 activități organizate in cadrul colegiului;
 Au fost organizate anual activități și campanii umanitare (Campania Hurmuzachi
ascultă, înțelege, ajută la care au contribuit, anual 70% dintre elevii școlii și 30
profesori diriginți; activități în cadrul SNAC);
 Au fost organizate anual numeroase proiecte educative la diferite nivele în
conformitate cu Anexa 1.
 A crescut gradul de implicare a Consiliului Școlar al Elevilor în viața școlii.
ȚINTA 2 : Formarea și implementarea unui sistem de asigurare a calității în cadrul
unității școlare
 Asigurarea logisticii și consumabilelor necesare funcționării în bune condiții a comisiei
CEAC
 Stabilirea și fixarea structurii CEAC
 Planificarea funcționării CEAC
 Crearea bazei procedurale necesare implementării standardelor de calitate
 Formarea continuă și perfecționarea cadrelor didactice din CEAC
 Elaborarea anuală a RAEI
ȚINTA 3: Dezvoltarea bazei materiale
 Finalizarea lucrărilor de reparații la acoperișul școlii
 Achiziționare aparatură de curățenie,secretariat, înfoliat, îndosariat
 Achiziționare unui nr. de 35 calculatoare
 Îmbunătățirea esteticii generale la nivelul școlii – schimbarea ușilor claselor, montare
parchet în toate sălile de clasă, schimbarea tablelor în toate sălile de clasă, lambrisare
hol corp A și B, schimbare tâmplărie lemn cu tamplărie PVC; realizarea sistemului de
afișaj în sălile de clasă, în holul central, avizier intrare în școală;
 Îmbunătățirea dotării cu mijloace și materiale didactice la nivelul catedrelor – asigurare
consumabile
 Achiziție materiale didactice (laborator fizică, chimie, biologie, geografie etc.)
 Amenajare grupuri sanitare (petru profesori, elevi, grupuri sanitare sala sport)
 Finalizarea lucrărilor de reparații la acoperișul școlii (corp A)
 Achiziționarea a 25 videoproiectoare ( și cu sprijinul AP /)
 Amenajarea sălilor de clasă din corpul B în vederea creșterii gradului de confort și
îmbunătățirii esteticii (mobilier școlar, lambriuri, parchet, table)
 Amenajarea cabinetelor: biologie, al ariei curriculare Om și societate și al cabinetului
de limba și literatura română; matematică.
 Utilizare fonduri ECDL pentru achizitionare tastaturi și monitoare
 Achiziționare scannere 2 buc.
 Reamenajarea bibliotecii școlare
 Eficientizare calculatoare schimbare procesoare -1 laborator (28 de calculatoare)
 Reabilitarea sălilor de clasă din internat și 7 săli corp A (refacere pereți, parchet,
bănci, lambriu)
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ȚINTA 4: Optimizarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale
 Creșterea gradului de motivare a cadrelor didactice pentru activitatea în cadrul școlii.
 Stil managerial axat pe comunicare, colaborare, implicare la nivel decizional,
transparență.
 Creșterea eficienței în comunicare cu factorii de decizie de la nivel local și județean
 Rezultate pozitive obținute în evaluarea școlii de către factorii de decizie externi
(calificativul foarte bine la toate domeniile de control obținut în urma inspecției școlare
generale).
 Colaborare, comunicare eficientă nu s-au manifestat conflicte.
 Diseminarea rezultatelor și exemplelor de bune practică.
 Susținerea financiară a activității de formare continuă a personalului școlii.
 Încurajarea cadrelor didactice în spiritul comunicării deschise, consultarea în luarea
deciziilor la nivelul școlii, promovarea colaborării.
 Au fost reînoite contractele de închiriere a spațiilor.
 A fost încheiat un contract de parteneriat cu Univ. Al I Cuza și EGGER România
pentru dotarea laboratorului de fizică (20.000 euro).
ȚINTA 5: Dezvoltarea parteneriatului școală – familie
 Asigurarea funcționării în unitate a structurilor asociative de părinți.
 Fixarea tematicii și programului ședințelor cu părinții.
 Creșterea gradului de informare a părinților asupra rezultatele elevilor – comunicare
scrisă la final de an școlar 50% din prof. diriginți.
 Consilierea cadrelor didactice pentru redactare și derulare de proiecte educaționale în
parteneriat cu Asociația Părinților.
 Implicarea Asociației Părinților în îmbunătățirea bazei materiale a școlii.
 Parteneriate încheiate cu ONG-uri, instituții locale și județene în derularea unor
proiecte.
 Încurajarea cadrelor didactice în spiritul comunicării deschise, consultarea în luarea
deciziilor la nivelul școlii, promovarea colaborării.
 2-3 proiecte derulate anual în parteneriat cu AP.
 Încheierea Acordului de parteneriat cu părinții claselor a IX-a.
Puncte slabe identificate la încheierea perioadei de implementare a PDI 2013-2017:
 ADAPTAREA PERMANENTĂ A OFERTEI EDUCAȚIONALE LA CERINȚELE PIEȚEI
MUNCII ȘI LA NEVOILE DE FORMARE ALE ELEVILOR;
 RESPONSABILIZAREA PROFESORILOR PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII
DEMERSURILOR DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ȘI CREȘTEREA ȘANSELOR DE SUCCES
ȘCOLAR PRIN PROMOVAREA UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT INCLUZIV;
 CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE ÎNREGISTRARE ȘI ANALIZĂ A PROGRESULUI
ȘCOLAR;
 CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI APLICARE DE CĂTRE PERSONAL ȘI
DE CĂTRE ELEVI A REGLEMENTĂRILOR CE PRIVESC ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR ȘI A CELOR INTERNE;
 CREȘTEREA CAPACITĂȚII COLEGIULUI DE ATRAGERE A FONDURILOR
EXTRABUGETARE ȘI DE UTILIZARE A ACESTORA PENTRU MODERNIZAREA
BAZEI MATERIALE ȘI A DEMERSURILOR DIDACTICE;
 CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE STABILIRE DE PARTENERIATE INTERNAȚIONALE ȘI
APLICARE PENTRU PROIECTE EUROPENE/ ERASMUS;
 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLICARE A PĂRINȚILOR ÎN VIAȚA ȘCOLI
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Îmbunătăţirea participării profesorilor și elevilor cantitativ şi calitativ la activităţile didactice
 Participarea modestă a elevilor la competiții de nivel național și internațional
 Performanțe modeste ale elevilor obținute la olimpiade nivel național
 Interes redus al cadrelor didactice pentru formarea abilităților necesare scrierii și implementării unor
proiecte educative
 Raportarea și înregistrarea rezultatelor activităților educative s-a diminuat în perioada analizată
 Structurarea ofertei de curriculum la decizia școlii nu răspunde întotdeuna intereselor tinerilor și nu
acoperă necesitatea de formare pentru acces într-o treaptă superioară de învățământ
 Rezistența unor cadre didactice față de nou și asigurarea creșterii calității actului didactice
Formarea și implementarea unui sistem de asigurare a calității în cadrul unității școlare
 Sistemului de informare a cadrelor didactice privind standardele de calitate nu este destul de eficient
 Completarea bazei procedurale/revizuirea nu se realizează consecvent
 Monitorizarea și evaluarea calității s-au realizat sporadic, nu au fost consemnate rezultatele
 Informarea colectivului privind procedurile interne s-a realizat sporadic
 Preocupare redusă a personalului pentru cunoașterii și aplicării procedurilor operaționale interne
 Nu a fost completată baza de instrumente de monitorizare/evaluare/ de instrumente de lucru la
nivelul CEAC (2014-2016)
Dezvoltarea bazei materiale
 Diferențe de dotare școlii cu aparatură de redare a informației (sălile din corpul B nu au fost dotate
cu videoproiectoare)
 Progres modest în dotarea cu aparatură de multiplicare a comisiilor metodice
 Implicarea redusă a personalului în atragere de resurse extrabugetare
 Dotarea cabinetelor de informatică nu corespunde standardelor de performare ale liceului
 Spațiile auxiliare nu sunt valorificate eficient
 Accesul elevilor la biblioteca virtuală este limitat
 Accesul elevilor la informație on-line este limitat
Optimizarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale
 Numărului mic de proiecte din fonduri structurale accesate în ultimii 4 ani
 Număr mic de parteneriate încheiate cu instituții locale și județene de cultură, artă vizînd
organizarea de schimburi de experiență și de activități educative atractive,
complementare/motivatoare studiului
 Număr mic de parteneriate încheiate cu cu instituții de învățământ similare în vederea diseminării
unor practici pedagogice valoroase
 Diseminarea rezultatelor învățării și educării elevilor în comunitatea locală nu se realizează eficient
și consecvent
 Site-ul unității nu este administrat eficient
 Numărului mic de parteneriate stabilite la nivel național și internațional
 Capacitate modestă de atragere a fondurilor extrabugetare
 Implicare redusă a școlii în atragerea agenților economici în scopul motivării elevilor pentru
performanță este redusă
Dezvoltarea parteneriatului școală - familie
 Grad redus de implicare a părinților în viața școlii (număr de proiecte derulate în parteneriat cu
Asociația de părinți)
 Consilierea părinților prin programe specifice nu se realizează consecvent
 Creșterea gradului de informare a părinților (în legătură cu rezultatele școlare, cu activitățile școlii,
creșterea gradului de transparență a actului decizional)
 Formarea profesorilor pemtru realizare de activități de tip „Școala/atelierul părinților”
 Participarea redusă a părinților la orele de consiliere indicviduală în ciclul superior al liceului
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CAPITOLUL I
DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
1.1. Judeţul Suceava – aspecte generale
km2

Județul Suceava, este situat în partea de nord-est a ţării, are o suprafaţă de 8553,5
(3,6% din suprafaţa ţării), fiind al doilea judeţ ca întindere din ţară, după judeţul Timiş.
Tabel nr.1. Reţeaua de localităţi a judeţului Suceava în anul 2016
Judeţ
Suceava

Suprafaţa
totală
(km2)
8553,5

Număr
oraşe

Număr
municipii

Număr
comune

Număr sate

11

5

98

379

(Sursa: Strategia de dezvoltare economică și socială a județului Suceava, perioada 2011 – 2020
realizată de Consiliul Județean Suceava.)
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la orizontul anului
2025 indică o reducere a populaţiei judeţului Suceava faţă de 2005 cu 10,7 mii locuitori
(-1,5%). Populaţia va înregistra o creştere cu 2,9 mii loc. (+0,4%) până în 2013, după care se
va înregistra o scădere a numărului de locuitori până în 2025 .
Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, cea mai accentuată scădere se proiectează
în grupa 0-14 ani, cu 9,0% (-12,3 mii pers.) până în 2013, respectiv cu 18,0% (-24,6 mii
pers.) până în 2025. În schimb, va creşte numărul persoanelor în vârstă de peste 65 ani,
ritmul fiind mai scăzut decât cel înregistrat la nivel naţional şi regional (v. tab. 2.2.).
În judeţul Suceava scăderea numărului populaţiei până în anul 2025 cu 1,5% va fi mai
mică faţă de scăderea înregistrată la nivel regional (-5,9%) şi naţional (-8,0%).

1.2.Municipiul Rădăuți
Municipiul Rădăuţi este al treilea oraş ca mărime din judeţ, după Suceava şi Fălticeni.
Localitatea este aşezată în judeţul Suceava, în partea nordică a acestuia, la o distanţă de 37
km de oraşul Suceava.
Aria de influenţă a oraşului se extinde asupra a 19 comune, începând cu aşezările
rurale de pe cursul superior al râului Suceava, continuând cu cele din depresiunea Rădăuţilor
până la Milişăuţi, precum şi cele din zona montană a Obcinelor Bucovinei (Putna şi
Suceviţa).
Relaţiile economice ale oraşului Rădăuţi cu zona înconjurătoare şi în special cu oraşul
Suceava, centrul de judeţ, constituie suportul material al dezvoltării mediului urban.
Influenţa învăţământului este evidențiată prin prezența a celor 3 licee din Rădăuţi care
atrag populația școlară din comunele învecinate, potențialul de atracție se manifestă diferit
atât calitativ cât numeric la nivelul celor 3 unități școlare și poate fi evidențiată și o ușoară
tendință de diminuare a fluxului de elevi dată fiind dezvoltarea liceului din Vicovu de Sus și a
influenței mai mari decât în trecut a liceelor sucevene asupra populației rurale.
În prezent, numărul mic de locuri de muncă în domeniul industrial şi lipsa capitalului
pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive, lipsa posibilităţilor de calificare, cât şi nivelul
relativ modest al dotărilor oraşului au determinat ca o mare parte din tineret să emigreze spre
oraşele mari sau în ţări din vestul Europei în căutarea unui loc de muncă mai bine remunerat,
destinaţiile principale fiind Marea Britanie, Italia, Germania. Acest fapt are consecințe și
asupra școlii, în ultimii ani s-a înregistrat o creștere a numărului de elevi care au unul sau
ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
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1.3. Populația municipiului Rădăuți
Populația orașului Rădăuți are un spor natural pozitiv de 2,3‰. În ceea ce privește
sporul migrator, din 2011, în Rădăuți se remarcă valori pozitive ale sporului migratoriu intern,
ceea ce s-ar putea interpreta ca o revitalizare a funcțiilor și rolului urban polarizator pentru
localitățile limitrofe din aria sa de influență.
În ceea ce privește structura pe grupe de vârstă, importantă din perspectiva asigurării
forței de muncă dar și a populației școlare, subliniem tendința lentă, dar continuă, de scădere
a ponderii populației tinere (de la 28% în 1992 la 20% în 2002 și 17,4% în 2012) și de
menținere constantă a populației vârstnice (în primul rând) și ușoară creștere a grupei adulte.
În ceea ce privește grupa de interes pentru școlarizare la nivel liceal subliniem existența
unor resurse școlare mai mici decât oferta de locuri în învățământul liceal și postliceal, ceea
ce aduce în atenție necesitatea completării acestor resurse cu cele din zona suburbană
apropiată.

1.4. Analiza economică a Judeţului Suceava
Efectivul de salariaţi la 31 decembrie 2016 în judeţul Suceava era de 102.986 de
persoane, mai mic cu 375 de persoane faţă de efectivul de salariaţi din luna noiembrie 2016,
dar faţă de luna decembrie 2015 efectivul de salariaţi a crescut cu 4.255 de persoane
(+4,3%). Din totalul efectivului de salariaţi existent, 65,8% a fost concentrat în sectorul terţiar
(prestări servicii), 31% în sectorul secundar (industrie şi construcţii) şi 3,2% în sectorul primar
(agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură).
Analizând structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate, constatăm scăderi ale
ponderii populaţiei ocupate în sectorul primar (agricultură, vânătoare, silvicultură, pescuit şi
piscicultură), o menținere în sectorul secundar (industrie şi construcţii cu ușoare fluctuații –
revitalizarea activității de construcții) şi o creștere în sectorul terţiar (servicii).

1.5. Analiza economică a Rădăuțiului, aprecieri asupra pieței muncii
Ca specializare funcţională, conform Atlasului României 2006, oraşul Rădăuţi se
încadrează în tipul 4, specializarea funcţională fiind reprezentată de activităţi diversificate,
fără specializare evidentă, localitate cu funcţii multiple.
Din punct de vedere al numărului de unităţi economice funcţionale, sectorul primar,
deţine doar 2% din totalul firmelor, sectorul secundar 20% din totalul societăţilor (industria
deţine 9% și construcţiile deţin ponderea de 11%), sectorul terţiar deține 78% din totalul
unităţilor economice active (44% revine comerţului și 34% firme prestări).
Exceptând comerţul, în municipiul Rădăuţi s-a dezvoltat o gamă foarte variată de
servicii private destinate atât întreprinderilor cât şi populaţiei. Acestea au apărut în
concordanţă cu necesităţile şi oportunităţile de afaceri pe care le oferă mediul economic al
municipiului Rădăuţi. Dezvoltarea sectorului construcţiilor a determinat apariţia serviciilor de
tranzacţii imobiliare dar şi a serviciilor de proiectare şi inginerie în construcţii, şi a celor de
consultanţă în arhitectură. De asemenea, s-a dezvoltat şi un important sector de servicii
destinat populaţiei ce include servicii medicale private, servicii recreative şi culturale, servicii
de înfrumuseţare, servicii de reparaţii aparatură de uz casnic etc.
Apariția și extinderea platformei industriale EGGER constituie unul dintre factorii care
favorizează absorbția forței de muncă cu calificare medie și cu studii superioare.
Analiza asupra populaţiei relevă o serie de probleme ale populaţiei sub aspect
demografic, social, profesional şi economic. Elementele esențiale ce se constituie în direcţii
prioritare de intervenţie sunt: bilanțul natural care are valori apropiate de 0, manifestarea
fenomenului de îmbătrânire a populaţiei în relaţie cu emigrarea grupelor de vârstă mai tinere
şi cu diminuarea natalităţii, migraţia externă (greu de cuantificat datorită lipsei formelor legale
de muncă şi reşedinţă), ponderea mare a şomajului în rândul tinerilor, accesul redus la
facilităţi de conversie/reconversie profesională, accesul insuficient la servicii sanitare.
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ANALIZA SWOT
A POTENȚIALULUI DEMOGRAFIC ȘI A PIEȚEI MUNCII
JUDEȚULUI SUCEAVA ȘI A ORAȘULUI RĂDĂUȚI
PUNCTE TARI




















Valoarea
ridicată
a
natalității,
superioară celei naționale
Spor natural pozitiv, superior celui al
regiunii de dezvoltare
Creșterea ponderii populației urbane
Valoarea mai mare a duratei medii
de viață în județul Suceava față de
cea înregistrată la nivel național
Creșterea ponderii populației cu
vârste de 25-29 ani și păstrarea la
nivel constant a grupei cu vârste de
peste 65 ani
Existența unor resurse de muncă
apreciabile (18,4% din resursele de
forță de muncă ale regiunii de NE)
Ponderea ridicată a grupei adulte în
totalul populației
Existența unor activități economice
diversificate
Deține o pondere semnificativă din
structurile de primire turistică din
Regiunea de NE

OPORTUNITĂȚI
Fonduri europene nerambursabile
destinate Dezvoltării Urbane Durabile
Existenţa Programului Prima Casă
care sprijină tinerele familii să îşi
cumpere sau să îşi construiască o
locuinţă
Programe de reconversie a forței de
muncă /Programe educaționale de tip
„a doua șansă”
Dezvoltarea serviciilor este o realitate

PUNCTE SLABE






















Pe baza structurii actuale a populaţiei pe
grupe de vârstă se preconizează că peste 1015 ani, pe piaţa locală urbană a judeţului, va
apărea un deficit de forță de muncă
Tendinţa
moderată
de
îmbătrânire
demografică a populaţiei
Rata redusă de înnoire a populației, cu impact
major asupra populației școlare
Populația ce va intra pe piața muncii este mai
numeroasă decât cea cu vârstă de pensionare
Creșterea raportului de dependență a
vârstnicilor
Ponderea ridicată a populației ocupate în
agricultură (46% față de 41 media regională)
Oferta mică de locuri de muncă pentru
personal înalt calificat
Participarea redusă a sectorului turistic la
atragerea resurselor de forță de muncă
Ponderea redusă a populației ocupate în
sectorul terțiar în raport cu media europeană
Creșterea numărului de șomeri
Piață de muncă puțin atractivă și cu capacitate
limitată de absorbție a personalului înalt
calificat
AMENINȚĂRI
Imposibilitatea diversificării ofertei de locuri de
muncă în condițiile absenței resurselor de forță
de muncă (eventual calificate)
Migrarea populaţiei spre regiuni în care oferta
de locuri de muncă este mai diversificată
Tendinţa de migrare a populaţiei calificate spre
alte centre urbane regionale pe fondul unei
salarizări mai motivante.
Scăderea potențialului de atracție a zonei
pentru absolvenții de facultăți
Creșterea ratei șomajului
Diminuarea atractivității economice a orașului
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1.6. Învăţământul preuniversitar sucevean
La nivelul județului Suceava, ponderea populației cu studii superioare este de 9,27% ,
iar în orașul Rădăuți are o pondere dublă, de 18,5%. Populația cu studii liceale reprezintă
19,2% din totalul populației stabile cu vârste de peste 10 ani, iar în orașul Rădăuți 28,95%.
Numărul total al populației fără școală reprezintă la nivel județean 1,02% și doar 0,25% la
nivelul orașului Rădăuți.
Creşterea rolului educaţiei şi formării profesionale a capitalului uman în sprijinul creşterii
competitivităţii economice, a gradului de ocupare a forţei de muncă, în promovarea incluziunii
sociale, consolidarea cetăţeniei democratice active, şi, nu în ultimul rând, în dezvoltarea
personală şi profesională a celor care învaţă, constituie o preocupare majoră în cadrul
politicilor şi strategiilor în domeniul educaţiei. În acest context, corelarea ofertei de formare cu
cerinţele derivate din nevoile de dezvoltare economică şi socială şi cu nevoile de dezvoltare
personală şi profesională a celor care învaţă constituie un obiectiv permanent al sistemelor
de educaţie şi formare profesională.
În varianta constantă numărul populaţiei rezidente preşcolare şi şcolare de 0-23 ani ar
urma să cunoască o diminuare, de la 3,7 milioane persoane în anul 2015, la 2,1 milioane
persoane în anul 2060. Pe ansamblu, în ceea ce privește numărul total al elevilor din județ,
observăm o scădere cu 1797 elevi în perioada analizată, diminuare care poate fi pusă în
relație atât cu scăderea numărului populației în ultimii ani și cu fenomenul de accentuare a
migrațiilor definitive, respectiv plecarea familiilor în străinătate/întregirea familiilor deja
plecate. La nivel liceal, diminuarea cu 3660 elevi poate fi pusă în relație cu creșterea
numărului de elevi din învățământul profesional și de ucenici și din școlile postliceale.
Tabel nr. 3 Oferta educațională a liceelor sucevene de top (2017)
C. N.
„Ștefan cel Mare”
Matematică
informatică
engleză
Matematică
informatică
Științe ale naturii
Științe sociale

Total locuri

Nr.
locuri
28

56
56
28

C.N.
„Petru Rareș”
Matematică
informatică engleză
Matematică
informatică germană
Matematică
informatică
Matematică
informatică franceză
Științe ale naturii
engleză
Științe ale naturii
germană
Științe ale naturii
Științe sociale
Științe sociale engleză
Filologie engleză
Filologie franceză

168

Nr.
locuri
28

C.N.
„Mihai Eminescu”
Matematică
informatică

Nr.
locuri
56

14

Științe sociale

84

56

Filologie

28

14
14
14
28
28
28
14
14
252

168

Analizând situația ofertei educaționale a liceelor de top din Suceva observăm
diversificarea acesteia în special în cazul C.N. „Petru Rareș” care pune la dispoziția elevilor
specializările combinate cu limba străină/studiată în regim intensiv și bilingv.
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1.7. Învățământul rădăuțean
1.7.1. Analiza cantitativă – număr unități școlare și elevi
Tabel nr. 4. Rădăuți - Număr unități școlare și elevi
Nr.
crt.

1989/
1990

1993/
1994

1995/
1996

2000/
2001

2001/
2002

2012

2015

8

8

10

10

8

13

15

5
3

5
3

5
3

6
3

6
4

6
3

6
3

3

3

2

-

-

-

-

1 - şcoli generale
2 - licee

3990
3351

4062
1795

4094
2112

3975
1925

3687
2048

2410
3781

2315
3108

3 - şcoli profesionale

319

569

397

-

-

-

-

-

25

60

282

80

-

-

Unităţi de învăţământ

1 Învăţământ preşcolar
2 Şcoli generale
3 Licee
4 Şcoli profesionale

Elevi înscrişi în:

4 - şcoli postliceale

7660
6451
6663
6182
5815
6191
5423
Elevi total
Analizând dinamica numărului de unități școlare din Rădăuţi pentru perioda 1989-2015,
observăm o creştere a numărului de unități de învățământ preșcolar, o menținere a numărului
de școli generale (școala nr. 6 nu a fost dată nici până în prezent în folosință) și de licee și o
scădere a numărului de școli profesionale și postliceale. În ceea ce privește nr. de elevi
remarcăm o diminuare în anul 2001/2002, după care urmează o perioadă de revenire la
valorile din anul 2000/2001. Aceste reduceri pot fi explicate prin reducerea perioadei
învăţământului obligatoriu, după 1990, de la X la VIII clase, prin diminuarea posibilităţilor de
specializare oferite de şcoală, lipsa de locuri de muncă, iar în ultima perioadă, prin reducerea
numărului populaţiei oraşului după datele recensământului din 2012, această diminuare a
populaţiei totale reflectându-se şi în dinamica populaţiei şcolare.

1.7.2. Analiza ofertei educaționale a liceelor rădăuțene
În Rădăuți funcționează 3 licee de stat, a căror ofertă educațională diferă în funcție de
filieră și profile. Situația profilelor și specializărilor liceelor rădăuțene este redată în tabelul de
mai jos:
Tabel nr. 5. Oferta educațională a liceelor rădăuțene (2016)
Colegiul Național
„Eudoxiu Hurmuzachi”

Matematică
informatică
Științe ale naturii
Științe sociale
Filologie

Nr.
locuri

Colegiul Tehnic
Rădăuți

56 Matematică
informatică
74 Științe ale naturii
56 Științe sociale
28 Filologie
Construcții, inst.
lucrări publice
Electric
Ind. textilă
pielărie
Mecanică

Total locuri
clasa a IX-a - 2016

Nr.
Colegiul
locuri „Andronic Motrescu”

214

și

56
28
28
28
28

Științe ale naturii
Științe sociale
Filologie
Agricultura

28
28
28
28

Economic
56 Industrie alimentară
28 Protecția mediului

28
112
28

28 Turism și alimentație

84

280
12

Nr.
locuri

364

Tabel nr. 6. Oferta educațională a liceelor rădăuțene (2017)
Colegiul Național
„Eudoxiu Hurmuzachi”

Nr.
locuri

Matematică
informatică
Științe ale naturii
Științe sociale
Filologie

Colegiul Tehnic
Rădăuți

Nr.
locuri

56 Matematică
informatică
56 Științe ale naturii
56 Științe sociale
28 Filologie
Construcții, inst.
lucrări publice
Economic
Electric
Mecanică

Colegiul
„Andronic Motrescu”

Nr.
locuri

28
Științe ale naturii
Științe sociale
Filologie
Agricultura

28
28
28
28

56 Economic
28 Industrie alimentară
28 Protecția mediului
Turism și alimentație

28
84
28
28

28
28
28
28

Total locuri
196
252
280
clasa a IX-a - 2017
Analizând datele din tabel apreciem că oferta educațională la nivelul orașului este
conformă reglementărilor legale în vigoare pentru învățământul liceal din România, Colegiul
Național „Eudoxiu Hurmuzachi” este axat pe filiera teoretică (cu profil real – specializări
matematică-informatică și științele naturii și profil uman - științe sociale și filologie), Colegiul
Tehnic și Colegiul „Andronic Motrescu”, axate inițial pe filiera tehnologică (construcții, electric,
ind. textilă, mecanică, economic, protecția mediului, turism și alimentație, și-au diversificat
oferta în ultimii ani incluzând și clase corespunzătoare filierei teoretice (cu specializări tipice
profilului real și uman – științe sociale, științe ale naturii). Din oferta educațională a orașului
lipsește filiera vocațională (prezentă doar la nivelul orașului Suceava).
Observăm faptul că specializările ofertate de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”
sunt cuprinse și în ofertele educaționale ale celorlalte licee din oraș. Totuși este important să
analizăm și aspectele privitoare la mediile de admitere pentru aceste specializări comune,
situație prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel nr. 7. Media de admitere în liceele rădăuțene (2014-2017)
2014

Anul
Specializarea/
media admitere
Matematică
informatică

2015

2016

2017

CNEH

CTR

CAM

CNEH

CTR

CAM

CNEH

CTR

CAM

CNEH

CTR

CAM

8,94

7,19

-

9,25

7,77

-

8,67

7,43

-

9,32

8,42

-

Sursa:www.admitereliceu.ro
Situația prezentată este de natură să ne ofere informații despre atractivitatea ofertei
educaționale a liceelor rădăuțene, astfel, în funcție de mediile de admitere, putem aprecia
rolul de lider de preferință al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. Preferința elevilor și
a părinților poate fi explicată și prin rezultatele școlare bune și foarte bune, procentul de
promovabilitate la examenul de bacalaureat și rata de cuprindere în învățământul superior,
ceea ce pentru dezvoltarea instituțională de perspectivă a colegiului nostru constituie un
punct tare care trebuie valorificat prin atragerea unor resurse umane de calitate.
La nivelul județului, clasamentul liceelor rădăuțene, ținând cont de media de admitere
și de media la examenul de bacalaureat de este evidențiat în tabelul de mai jos:
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Sursa:www.admitereliceu.ro

Sursa:www.admitereliceu.ro
Cea mai bună poziție, dintre liceele din municipiul Rădăuți, atât la nivelul județului cât
și la nivelul țării o are Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, urmat, de Colegiul Tehnic
care are o poziție destul de bună la nivel județean (locul 11) dar mai puțin bună la nivel
național (locul 426) și de Colegiul „Andronic Motrescu” care ocupă locul 26 la nivel județean
și 716 la nivel național. Observăm, de asemenea, faptul că în anul 2017 liceul nostru a urcat
în topul liceelor din România cu 14 poziții.
În ceea ce privește necesitățile de dezvoltare a colegiului se impune păstrarea tradiției
și îmbunătățirea continuă a nivelului calitativ în vederea ocupării unor poziții superioare în
topul liceelor din România în următorii ani și atragerea resurselor umane prin adecvarea
ofertei educaționale la tendințele de dezvoltare a regiunii și țării.

1.8. ANALIZA PEST(E)
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de
factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în
care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau
atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel
local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în
structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene. Cuceririle tehnologice, invenţiile şi
inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic
pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor
educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi
desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care
trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.
Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea C.N.
„Eudoxiu Hurmuzachi”:
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Factori politici:
 cadrul legislativ specific învăţământului - Planul strategic al Ministerului Educaţiei
Naționale 1 cu priorităţile: descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea
continuă, ofertă educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală,
standarde europene;
 apropierea şcolii de comunitatea regională și județeană prin adoptarea unor decizii
politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare
care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ - Strategia de dezvoltare a judeţului
Suceava 2013-2020, Strategia de dezvoltare a regiunii N-E pentru per. 2014-2020;
 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi
consiliere;
 liberalizarea unor sectoare şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor programe
la nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii, achiziţiile de
material didactic, programe de formare a personalului);
 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la
standardele europene şi internaţionale;
 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin
proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive,
îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - Programul
guvernamental „Bani de liceu”, Programul „Euro 200”, acordarea burselor sociale pentru
elevi și burselor pentru elevii capabili de performanţă;
 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor
cu finalităţi de educaţie şi formare profesională;
ACTORI FAVORABILI
FACTORI NEFAVORABILI
 Contextul politic intern şi internaţional în  Politica demografică la nivel național
domeniul educaţiei
 Frecvente schimbări în domeniul educației
 Progresul politicilor educaţionale la nivel
derutante pentru profesori, elevi, părinți
local, judeţean şi naţional în ceea ce  Măsurile de reducere a cheltuielilor/
priveşte reforma din învăţământ
guvernamentale, prin reducerea numărului
de posturi, mai ales în sectorul
 Direcţiile strategice la nivel naţional şi
european
administrativ şi diminuarea salariilor
personalului angajat în educaţie
 Continuarea procesului de descentralizare,
prin întărirea rolului şcolilor în ceea ce  Insuficienta valorificare a oportunităţilor
priveşte selecţia şi alocarea resurselor.
oferite
de
programele
comunitare
/POSDRU;
 La nivel judeţean sunt de menţionat
priorităţile Consiliului Judeţean şi Instituţiei  Cadrul legislativ mai puțin favorabil
Prefectului cu privire la învăţământul
atragerii
de
resurse
financiare
sucevean
şi
sprijin
financiar
complementare
pentru
dezvoltarea
guvernamental pentru investiţii .
infrastructurii învăţământului în cazul
liceelor cu filieră teoretică
 Existența unor programe de reconversie
profesională
Factori economici:
 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la
diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări);
 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel
încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material
de care dispun;
 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a
1

http://www.erisee.org/
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proiectelor;
 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă
din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii;
 structurarea pieței de muncă și capacitatea ei de absorbție;
 diversificarea profilului economic la nivel județean, local;
 atractivitatea locurilor de muncă pentru absolvenți;
 raportul între nivelul de pregătire/calificare a forței de muncă și oferta existentă.
FACTORI FAVORABILI
FACTORI NEFAVORABILI
 Deschiderea pieței muncii spre Europa
 Nivelul mediu al veniturilor pe familie sub
și creșterea gradului de accesibilitate în
nivelul mediu de la nivel național țară
unități de învațământ superior european
 Menţinerea diferenţelor de nivel de
 Posibilitatea obţinerii unor resurse
dezvoltare economică în diferite zone ale
financiare extrabugetare din programe
judeţului
de finanţare realizate prin derularea
 Presiunea mare a costului școlarizării
unor proiecte în parteneriat
asupra familiei în contextul crizei
 Dezvoltarea la nivel național a unor
economice și financiare (preţul ridicat al
activități terțiare care reclamă forță de
materialelor didactice, precum şi al
muncă înalt calificată oferindu-se în
celorlalte mijloace necesare pentru
acest fel oportunitatea de a valorifica la
parcurgerea anilor de şcoală (rechizite,
nivel bun și foarte bun de performare
caiete, ghiozdan etc)
potențialul școlii noastre
 Structura industrială slabă şi nivelul
scăzut al investiţiilor străine directe
 Diversificarea sectorului terțiar în ultimii
ani la nivel județean și local ceea ce
 Insuficienta dezvoltare a sectorului
permite absorbția unui număr mai mare
privat, a industriilor mici şi mijlocii,
de absolvenți în funcție de gradul
precum şi a parteneriatelor culturalpropriu de performare
economice de anvergură
 Programe de tip „A doua șansă”,
 Migraţia internaţională a forţei de muncă
programe de reconversie profesională
cu riscuri majore de abandon/eşec şcolar
al copiilor rămaşi fără supraveghere
parentală
 Scăderea numărului populației active (în
special a populației feminine)
Factori sociali:
 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ;
 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea ratei divorţialităţii;
 creșterea numărului de copii cu părinți plecați în străinătate și în special a celor cu ambii
părinți plecați din țară;
 modificarea idealului educațional individual în raport cu percepția familiei/ societății
asupra unor valori sociale (accentuarea dimensiunii financiare în contrabalans cu
valoarea muncii, efortului individual, pregătirii științifice);
 creşterea ratei abandonului şcolar, creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor;
 oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea) este
dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorbţie profesională;
 aşteptările comunităţii de la şcoală;
 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională;
 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru
programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în
furnizori de servicii educaţionale;
 creșterea duratei timpului de muncă/zi/săptămână (în special în sectorul privat);
 creșterea ratei șomajului.
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FACTORI FAVORABILI
Existenţa programelor guvernamentale
de sprijinire socială a elevilor care provin
din familii cu venituri reduse (Rechizite
gratuite, Euro 200 şi Bani de liceu;
acordarea de burse şcolare
Extinderea programelor judeţene /locale
precum şi iniţierea unor noi programe
care au ca grup ţintă copiii şi elevii
dintrun
mediu
socio-economic
defavorizat
Sprijinirea elevilor cu venituri reduse
pentru alocarea sumelor necesare
transportului din localitatea de domiciliu
la unitatea de învăţământ
Posibilitatea implicării în programe de
voluntariat la nivelul SNAC
Implicarea părinților în viața școlii
Programe de sprijin financiar a familiilor
dezavantajate la nivel local
Disponibilitatea cadrelor didactice și
elevilor pentru a desfășura activități
educative și de voluntariat în cadrul
comunității locale













FACTORI NEFAVORABILI
Nivelul scăzut de trai, rata şomajului
ridicată
Situaţia materială precară a familiilor
multor elevi (cu precădere în mediul
rural) determină abandonul şcolar de
către aceştia şi migraţia în comunitatea
europeană pentru ocuparea unui loc de
muncă
Şanse destul de mici de integrare în
rândul forţei de muncă ocupate a
populaţiei cu studii medii; oferta redusă
de locuri de muncă pentru absolvenții cu
calificare înaltă
Costurile relativ ridicate ale şcolarizării
pentru
continuarea
studiilor
în
învăţământul liceal (transport, cazare,
masă, rechizite) cu efecte negative
asupra participării la educaţie, de la
dezinteres până la absenteism şi chiar
abandon şcolar;
Interesul scăzut al agenţilor economici
pentru susținerea financiară a unor
programe/proiecte inițiate de unitățile de
învățământ
Lipsa unui sistem instituţional de
monitorizare a evoluţiei absolvenţilor
Diminuarea influenței educaționale a
familiei

Factori tehnologici:
 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele
să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a
cadrelor didactice;
 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet,
televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp
scurt;
 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot
parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare treaptă
a carierei;
 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, învăţământ la distanţă)
conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional;
 apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea cursurilor de instruire
şi formare.
FACTORI FAVORABILI
FACTORI NEFAVORABILI
 Creşterea
rolului
tehnologiilor
 Insuficienta pregătire a populaţiei de
informatice şi de comunicare în toate
pentru
utilizarea
programelor
de
domeniile
calculator, chiar a celor mai uzuale
(Microsoft Office) în special a părinților
 Crearea şi utilizarea unei baze
naţionale de date referitoare la educaţie
 Utilizarea computerelor şi mediilor
(SIIRU)
virtuale de către adulţi pentru distracţie şi
comunicare
 80% dintre familiile din judeţ au acces
la televiziune şi telefonie mobilă
 Grad redus de accesare a platformelor
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e-learning
 Posibilitatea
folosirea
tehnologiilor
multimedia şi a Internetului pentru a
 Teama adulților de nou în domeniul
îmbunătăţi calitatea învăţării
tehnologiei
 Alinierea
sistemului
educaţional
 Insuficienta formare a profesorilor pentru
românesc la domeniile de competenţă
accesarea și utilizarea informației și
cheie agreate în context european
tehnologiei
în
scopul
eficientizării
activităților
curente
de
predare
și învățării
 Tehnologia e-Learning - resursă pentru
educaţie
 Dificultăți de utilizare a tehnologiei
moderne pentru informarea comunității
 Existenţa Ofertei de formare în vederea
asupra rezultatelor școlii
obţinerii Permisului European
Factori ecologici:
 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în
protejarea mediului de către unităţile şcolare;
 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de
mediu (sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii –
plastic, hârtie, resturi alimentare, amenajarea spațiilor verzi din zonele limitrofe unității
școlare, participare la programe de conștientizare a elevilor asupra comportamentelor
de risc pentru mediu și pentru propria persoană; cunoașterea țintelor specifice
dezvoltării durabile etc.);
 reabilitarea termică a clădirilor;
 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel
încât să se protejeze mediul înconjurător.
Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de
acţiune strategică.
Marile provocări ale sistemul de învăţământ se pot rezuma după cum urmează, la:
 integrarea sistemului educaţional în sistemul social (persoană – familie - comunitate),
economic (producţie – servicii - creaţie) şi politic (principii şi valori);
 creşterea gradului de atractivitate a învăţământului prin servicii de educaţie diversificate,
individualizate: curriculum didactic actualizat – specializări modernizate, conţinuturi noi;
 interes pentru sporirea şanselor categoriilor defavorizate – persoane cu nevoi speciale:
minorităţi etnice, dizabilităţi fizice, probleme sociale;
 dezvoltarea abilităţilor organizaţionale: activităţi umanitare, culturale, sportive.
Obiectivele prioritare
pentru domeniul educaţie-formare profesională pe plan local, derivate din documentele
de planificare strategică naţionale şi regionale, sunt:
 Transformarea educaţiei permanente într-o practică socială curentă la nivelul fiecărei
instituţii, publice sau private.
 Formarea continuă adaptată necesităţilor individuale şi organizaţionale.
 Centrarea şcolii pe nevoile beneficiarului (elevi/studenţi, angajatori, comunitate).
 Implementarea tehnologiei eLearning, ca resursă pentru educaţie, aducând problemele
vieţii reale în şcoală.
 Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea fondurilor structurale, pentru
realizarea unor programe de formare a personalului din sistem.
 Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean,
naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi
complementare şi alternative de învăţare.
 Promovarea valorilor interculturalităţii, sprijinirea programelor/ proiectelor focalizate pe
cunoaşterea, respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a copiilor şi tinerilor
provenind din rândul minorităţilor existente în județ.
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CAPITOLUL II
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
CONDIŢII ŞI RESURSE

2.1. Date de identificare a unității de învățământ
Denumirea unităţii de învăţământ : Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”
Unitate de învăţământ cu personalitate juridică din sistemul de stat
Localitate / Judeţ: Rădăuţi / Suceava Cod poştal: 725400
Adresa: Str. Calea Bucovinei 5, Rădăuţi
Telefon: 0230/561522
Fax: 0230/566048
E - mail: churmuzachi@yahoo.com
Limba de predare: Română
Nivel de învăţământ: liceal cu frecvență, cursuri de zi
Filiera teoretică
Profiluri/specializări:
real (matematică informatică; științele naturii)
uman (științe sociale; filologie)
Limba de predare: Română

Profil

Specializare

2013/2014
Locuri

Tabel nr. 8. Oferta educațională CNEH 2013-2017
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Locuri
Locuri
Locuri

Matematică
28
28
informatică
Matematică
informatică
28
28
Intensiv
engleză
Matematică
informatică
28
28
28
28
intensiv
informatică
Științele
56
56
84
56
naturii
Uman Științe sociale
28
28
28
56
Științe sociale
intensiv
28
28
28
engleză
Filologie
intensiv
14
14
14
14
franceză
Filologie
intensiv
14
14
14
14
germană
Menționăm faptul că în anul 1996 a fost introdus în cadrul colegiului nivelul gimnazial
( o clasă) completarea nivelului s-a realizat până în anul 2000 și a funcționat până în 2012, în
anul 2001 a fost introdus nivelul primar care a funcționat până în 2010, nivelele fiind
desfințate la inițiativa conducerii din acea vreme a colegiului.
Real
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2.2. Istoricul școlii
 1865 – La iniţiativa prefectului Mihai Pitei al judeţului Rădăuţi se creează fondul
şcolar necesar pentru înfiinţarea unei şcoli primare şi a unui gimnaziu de patru calse;
 15 august 1871– Membrii Consiliului Fondului Şcolar cu sprijinul baronului Felix
Pino, preşedintele Bucovinei, obţin decizia imperială de înfiinţare a unui liceu real
Realgymnasium) în Rădăuţi;
 22 august 1871 – Se emite dispoziţia ministerială de înfiinţare a liceului din Rădăuţi
cu limba de predare germană. Prin decretul imperial din 15 august 1871, se aprobă
înfiinţarea unui Gimnaziu Inferior de Stat din Rădăuţi şi cursurile încep prin manifestările
sărbătoreşti organizate la 1 noiembrie 1872. Primul director al liceului a fost cărturarul Ernst
Rudolf Neubauer, profesor de istorie la Cernăuţi al lui Mihai Eminescu;
 1878 – Liceul din Rădăuţi se transformă din liceu real în liceu clasic;
18 octombrie 1880 – Prin decizia împăratului Francisc Iosif, liceul se întregeşte cu clase din
cursul superior (Obergymnasium), decizie aplicată începând cu data de 1 septembrie 1881;
 1885 – Primul examen de bacalaureat;
 1910 – Deschiderea claselor româneşti şi anunţarea concursului pentru ocuparea a
două catedre cu profesori titulari români;
 1911 – Profesorul Leonida Bodnărescul pune bazele bibliotecilor pentru profesorii şi
elevii liceului. Se înfiinţează capela şcolară;
 1913-1914 – Deschiderea clasei a V-a româneşti şi transformarea, în aprilie 1914, a
claselor româneşti în „Secţia Româno-Germană a Liceului de Stat în Rădăuţi”;
 1914 – Ocuparea oraşului Rădăuţi de către armata rusă în timpul războiului mondial
(1914–1918) şi folosirea clădirii liceului în scopuri militare de către ocupanţi;
 Mai 1918 – Se redeschid cursurile şcolare;
 Septembrie 1918 – Primul examen de bacalaureat în limba română;
 16 iunie 1919 – Secţia română se declară independentă şi poartă numele de “Liceul
Eudoxiu Hurmuzachi”; clasele româneşti devin clasele principale, iar cele germane paralele;
 24 ianuarie 1924 – Apare revista şcolară “Muguri” iniţiată şi condusă de elevul - poet
Mihai Horodnic;
 Iunie 1941 - Mai 1945 – Participarea României la a doua conflagraţie mondială cu
grave consecinţe şi pentru liceul nostru, evacuarea liceului în comuna Luna, judeţul Turda;
 1944-1958 – Ocupaţia militară sovietică în România; 1944-1945 (anul şcolar) şi până
în anul 1977, la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” se desfăşoară cursurile liceale fără frcvenţă;
 1948 – Reforma învăţământului după modelul sovietic. Liceul “Eudoxiu Hurmuzachi”
devine Şcoală Medie Nr. 1, cu 11 clase.
 1953-1957 – Liceul funcţionează cu denumirea şi organizarea de Şcoală Medie de
10 ani;
 Începând cu anul şcolar 1955-1956 şi până în anul şcolar 1991-1992, în cronica
liceului sunt înregistrate promoţiiele de absolvenţi de cursuri seral;
 1976 – Instituţia noastră şcolară se transformă în Liceul Industrial „E. Hurmuzachi”;
 1982-1983 (anul şcolar) – se înfiinţează clasele cu profilele: matematică-fizică,
mecanică, electromecanic;1984 – Se hotărăşte generalizarea învăţământului de 12 ani;
 22 decembrie 1989 – Revoluţia din decembrie 1989. În anul şcolar 1990-1991,
Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” redevine liceu teoretic şi se înfiinţează clasele cu profilul istorieştiinţe sociale;
 25-26 octombrie 1997 – Liceul Teoretic “Eudoxiu Hrumuzachi” a sărbătorit 125 de
ani de la înfiinţare. Cu această ocazie instituţia noastră şcolară a primit titlul de Colegiul
„Eudoxiu Hurmuzachi”;
 5 februarie 1999 – Ordinul de ministru nr. 3220, cu privire la reţeaua unităţilor de
învăţământ liceal şi profesional de stat, conferă liceului statutul de colegiul naţional;
 2012 – unitatea de învățămînt sărbătorește 140 de ani de existență;
 2017 - unitatea de învățămînt sărbătorește 145 de ani de existență.
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2.3. Resurse umane
2.3.1. Resurse umane – profesori
a. Personalul de conducere
Tabel nr. 9. Personal conducere CNEH 2016-2020
CALIFICAREA

Director
Puiu
profesor
Adrian
istorieNicolae
geografie
Director adjunct
Lăzărescu
profesor
Luminița
geografieMirela
franceză

UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT LA
CARE ARE
NORMA DE BAZĂ

UNITATEA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
LA CARE ESTE
TITULAR

Concurs
21.12.2016

C.N.
„Eudoxiu
Hurmuzachi”

C.T.
Rădăuți

Concurs
21.12.2016

C.N.
„Eudoxiu
Hurmuzachi”

C.N.
„Eudoxiu
Hurmuzachi”

GRADUL
DIDACTIC

VECHIME
LA
CATEDRĂ

MODALITATE
A NUMIRII PE
FUNCŢIE

I

14

I
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b. Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic
Situația personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic de la Colegiul „Național
Eudoxiu Hurmuzachi” era următoarea:
La începutul anului şcolar 2016–2017, situaţia resurselor umane de la Colegiul
„Național Eudoxiu Hurmuzachi” este următoarea: total norme 70,5 din care: 55 pentru
personalul didactic; 8 pentru personalul didactic auxiliar; 7,5 pentru personalul nedidactic.
Tabel nr. 10. Situația personal didactic 2017
Personal
TOTAL
Titulari Suplinitori Plata cu Doctor Master
ora
Cadre didactice
55
47
4
4
6
6
Gr.I
37
31
2
4
4
0
Gr. II
9
8
1
0
1
0
Def.
8
7
1
0
1
0
Deb
1
1
0
0
0
0
Didactic auxiliar
8
8
0
0
0
0
Pers. nedidactic
7,5
7,5
0
0
0
0
TOTAL GENERAL:
70,5
62,5
4
4
0
6
Tabel nr. 11. Resurse umane -Tranșe de vechime personal început an școlar 2017
Personal
Deb.
Def.
Gr.I
Gr.II
Sub 2 ani
2*6
1
1
6*10
5
2
10*14
2
3
14*18
5
1
18*22
10
2
22*25
1
4
25*30
5
30*35
6
35*40
1
5
Peste 40
TOTAL GENERAL:
1
8
37
9
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Dr.
1
1
1
1
1
1

6

Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îndeplineşte condiţiile de studii şi
vechime prevăzute de legile în vigoare.
Obiectivul central al colectivului didactic este ridicarea actului educativ la standardele
înalte de performanţă la nivelul învăţăturii, orientarea predării/învăţării în raport cu obiective
de formare care vizează competenţe de nivel superior, de aplicare a cunoştinţelor si
competenţelor în contexte noi şi de rezolvare de probleme teoretice și practice.
De asemenea, colectivul didactic se preocupă de formarea competenţelor intelectuale si
relaţionale de nivel superior, a atitudinilor si comportamentelor necesare unui tânăr într-o
societate democratică a timpului nostru, de promovarea unui învățământ incluziv, în care
fiecare elev, indiferent de grupul de apartenență are propria șansă de succes facilitată de o
abordare nediscriminatorie dar și individualizată, care ține seama de particularitățile
intelectuale și interesele fiecărui elev.
Sub aspectul pregătirii profesionale şi calităţii prestaţiei didactice, la nivelul personalului
didactic se remarcă ponderea ridicată a cadrelor didactice cu gradul didactic I (37), colectivul
include 6 cadre didactice cu titlul de doctor, 2 doctoranzi, 28 de cadre didactice beneficiază
de gradație de merit. Mulți dintre profesorii încadrați la unitatea noastră școlară provin din
unități școlare gimnaziale, unde au performat în educarea elevilor de la acest nivel.
În acelaşi timp, este semnificativă participarea directă a cadrelor didactice la procesul
de reformă a învăţământului, colectivul didactic cuprinzând: formatori de profesori – 5;
metodişti IŞJ – 9; mentori – 1; experți – 9.
Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea profesională a
determinat participarea în număr mare a cadrelor didactice la activităţile metodice şi cursurile
de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi naţional. În
această Comisia pentru perfecționare, formare continuă şi dezvoltare profesională a susținut
cadrele didactice – asigurând informarea corespunzătoare a acestora asupra ofertei de
formare existente și facilitând înscrierea la cursuri de perfecționare în funcție de opțiunea
personală și de nevoile de formare ale școlii. Considerăm că dispunem de cadre didactice
foarte bine pregătite, cu experiență în lucru cu copii de gimnaziu și liceu.
Rolul Comisiei trebuie însă în continuare crescut – în special din perspectiva formării și
perfecționării profesorilor în legătuiră cu aplicarea noului curriculum la gimnaziu.în privinţa
monitorizării modului în care se realizează perfecţionarea periodică a cadrelor didactice, aşa
cum este aceasta prevăzută de legislaţia în vigoare.
În ceea ce privește disciplina cadrelor didactice şi a personalului, putem preciza că nu
au fost înregistrate în ultimii ani situaţii deosebite. Rămân în continuare unele probleme
legate de punctualitatea la clasă, de respectarea termenelor privind îndeplinirea anumitor
atribuţii de serviciu specifice, de comunicarea între compartimentele funcționale ale școlii, de
acceptarea autorității unor cadre didactice mai tinere de către cadrele didactice mai mature,
de participarea consecventă la toate activităţile organizate de şcoală, de consecvența și
uniformitatea aplicării prevederilor regulamentului de funcționare al unităților de învățământ
preuniversitar și ROI de către profesorii diriginți la clase.
Pentru a reduce frecvenţa acestor probleme, în baza prevederilor Contractului colectiv
de muncă şi în urma negocierilor purtate cu personalul didactic, se are în vedere actualizarea
fişei postului cadrului didactic și semnarea de către cadrele didactice a unui angajament
pentru creșterea calității serviciilor educative oferite de către școală.
Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic a determinat
acordarea în ultimii ani de către Consiliul de Administraţie a calificativului foarte bine pentru
100% din personal.
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ANALIZA SWOT
Resurse umane - profesori
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Gradul de acoperire cu personal
 Rezistența manifestată de unele cadre
didactic calificat este de 100%
didactice la schimbare
Nivelul de formare (inițială și
 Promovarea
individualismului
și
continuă) a cadrelor este ridicat
competiției
și
ignorarea
avantajelor
cooperării
în
dezvoltarea
culturii
Rezultatele cadrelor didactice în
organizaționale a școlii
activitatea de performanţă (școlară și
extrașcolară) cu elevii sunt bune și
 Interes dictat de obținerea unor beneficii
foarte bune
personale
Interesul
ridicat
manifestat
de
 Cantonarea procesului de predaremajoritatea cadrelor didactice pentru
învățare în tradițional și insuficiente
autoperfecţionare (doctorat, grade
preocupări pentru modernizarea metodelor
didactice, activităţi metodice la nivel
de predare și pentru individualizarea,
județean și zonal);
diferențierea învățării
Includerea cadrelor didactice în
 Programele de pregătire suplimentară nu
structuri de îndrumare și control de la
se realizează coerent
nivel județean
 Relaţia profesor - elev: uneori prea rigidă,
distantă, iar în alte cazuri nepermis de
Cuprinderea în colectivul didactic a
unui număr important de formatori la
tolerantă
nivel județean și național
 Existența unor contraste mari între
Cadrele didactice au experiența în
profesori în ceea ce privește dorința de
coordonarea colectivelor redacționale
implicare în viața școlii
Capitalul de imagine oferit de
 Interes dictat de obținerea unor distincții și
experiența didactică și de nivelul de
recompense materiale
formare al profesorilor
 Cadrele didactice nu cunosc metode
specifice de lucru cu adulții
 Cadrele didactice tinere sunt reticente în
asumarea unor sarcini care presupun
depășirea programului
OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI














Dezvoltarea resurselor informaţionale şi optimizarea utilizării
acestora;
 Existența unei oferte consistente de
formare continuă la nivelul CCD
Suceava
 Existenţa unei unități de învățământ
superior în județ care poate
gestiona perfecționarea prin grade
didactice
 Existenţa legăturilor cu alte instituţii
de învăţământ din Comunitatea
Europeană care permit efectuarea
de practică la standardele europene
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Tot mai puțini absolvenți valoroși vor opta
pentru meseria de dascăl
Lipsa mijloacelor relevante de motivare a
cadrelor didactice tinere, debutante în
formarea profesională
Volumul mare de sarcini ce revin cadrului
didactic din domenii de competență care nu
sunt acoperite în formarea inițială (lucru cu
adulții, secretariat, contabilitate, etc) care
îngreunează raportarea și evaluarea de
către
conducerea
școlii
a
tuturor
segmentelor
Refuzul profesorilor tineri de a-și asuma
responsabilități și sarcini în detrimentul
timpului liber personal

2.3.2. Resurse umane – elevi
Tabel nr. 12. CNEH Evoluția ofertei educaționale și a nr. de elevi pe specializări
NR.
CRT.

1

2.

3.

4.

NIVEL

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XIIa

TOTAL

SPECIALIZARE
Matematică informatică
Matematică informatică
intensiv info
Matematică informatică
intensiv engleză
Științele naturii
Științe sociale
Știinte șociale
intensiv engleza
Filologie
Intensiv
franceză/germană.
Matematică informatică
Matematică informatică
intensiv info
Matematică informatică
intensiv engleză
Științele naturii
Științe sociale
Știinte șociale
intensiv engleza
Filologie
Intensiv
franceză/germană.
Matematică informatică
Matematică informatică
intensiv info
Științele naturii
Științe sociale
Filologie
intensiv engleza
Matematică informatică
Matematică informatică
intensiv info
Științele naturii
Științe sociale
Filologie
intensiv engleza

NR. CLASE ȘI ELEVI PER NIVEL DE STUDIU
2014/ TOTA 2015/ TOTA 2016/
L
L
2015
2016
2017

2013/
2014

TOTA
L

1
1

225

1
1

226

1

223

1

-

-

1

1

2
1
1

2
1
1

3
1
1

3
2

1

1

1

1

1
1

245

1
1

227

1
1

241

TOTAL

219

232
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

3
2

1

1

1

1

3

305

2
3
2
2

3

244

2
3
2
209

2
2
1

2
2
3
1

984

2

229

2
2
1
305

2
2
2
1

1
1

240

2
2
1
239

1
1

230

2
2
1

100
932
921
2
Observăm o creștere a efectivului de elevi de la 900 elevi la finele anului școlar 20122013 la 984 elevi la finele anului școlar 2013-2014, atingerea unui maxim în 2014-2015 de
1002 urmat de scăderea la 932 elevi și apoi la 923 în anul școlar 2016-2017. Această
scădere este corelată cu noile prevederi legale ce reglementează transferurile, respectiv
imposibilitatea transferării elevilor între clase/profile și unități școlare dacă nu este îndeplinit
criteriul mediei la specializarea dorită pentru transfer.
În perspectivă, avand în vedere evoluția populației școlare din zonă și reglementările
legale privitoare la respectarea nr. max. de elevi în școală, o posibilă direcție (și necesară)
ptr. asigurarea unei creșteri a numărului de clase/elevi ar fi realizarea demersurilor legale
pentru reintroducerea ciclului gimnazial.
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Succes școlar:
Tabel nr. 13. CNEH Performanța școlară (2015/2016-2016/2017)
2015 - 2016
2016-2017
Nivel
clasa

Nr.
clase

Nr. total elevi
din care
corigenți

Procent
promovabilitate
(%)

Nivel
clasa

Nr.
clase

Nr. total elevi
din care
corigenți

Procent
promovabilitate
(%)

IX
X

8
7

223/ 4
241/ 6

98,21
97,51

IX
X

8
8

219/ 2
232/ 2

99,09
99,14

XI
XII

7
7

229/ 13
239/ 1

94,32
99,58

XI
XII

7
7

240/ 0
230/ 0

100,00
100,00

TOTAL

29

932/ 24

95,45

30

921/ 4

99,56

Eșec școlar:
Tabel nr. 14. CNEH Eșecul școlar (2015/2016-2016/2017)
2015 - 2016
Nr. total elevi
din care
repetenți

Nivel
clasa

Nr.
clase

IX
X
XI
XII

8
7
7
7

223/
241/
229/
239/

TOTAL

29

2016 - 2017
Nr. total elevi
din care
repetenți

Procent
promovabilitate
(%)

Nivel
clasa

Nr.
clase

Procent
promovabilitate
(%)

0
0
0
0

100,00
100,00
100,00
100,00

IX
X
XI
XII

8
8
7
7

219/
232/
240/
230/

0
0
0
0

100,00
100,00
100,00
100,00

932/ 0

100,00

30

921/ 0

100,00

Situația la învățătură la încheierea anului școlar:
Tabel nr. 15. CNEH Performanța școlară (2015/2016)
Nivel de
studiu
IX
X
XI
XII
TOTAL

Nivel de
studiu
IX
X
XI
XII
TOTAL

8
(3,32%)
27
(11,79%)
11
(4,60%)

Număr elevi promovati
cu medii generale între:
8 – 8,99
9 – 9,99
111
77
(49,78%)
(34,53%)
94
131
(39,00%)
(54,36%)
113
76
(49,34%)
(33,19%)
74
152
(30,96%)
(63,60%)

10
1
(0,45%)
2
(0,83%)
0
(0,00%)
1
(0,42%)

1 obiect
4
(1,79%)
5
(2,07%)
11
(4,80%)
1
(0,42%)

2 obiecte
0
(0,00%)
1
(0,41%)
2
(0,87%)
0
(0,00%)

76
(8,29%)

392
(42,27%)

4
(0,42%)

21
(2,27%)

3
(0,32%)

5 – 6,99
0
(0,00%)
0
(0,00%)
0
(0,00%)
1
(0,43%)
1
(0,11%)

Număr elevi promovati
cu medii generale între:
7 – 8,99
9 – 9,99
120
97
(54,79%)
(44,29%)
85
145
(36,64%)
(62,50%)
103
137
(42,92%)
(57,08%)
101
128
(43,91%)
(55,65%)
409
507
(44,57%)
(54,88%)

7 – 7,99
30 (13,45%)

436
(46,42%)
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Corigenți

Tabel nr. 15. CNEH Performanța școlară (2016/2017)
Corigenți
10
0
(0,00%)
0
(0,00%)
0
(0,00%)
0
(0,00%)
0
(0,00%)

1 obiect
2
(0,91%)
2
(0,86%)
0
(0,00%)
0
(0,00%)
4
(0,44%)

2 obiecte
0
(0,00%)
0
(0,00%)
0
(0,00%)
0
(0,00%)
0
(0,00%)

Rezultate la bacalaureat:
Tabel nr. 16. Specializari şi rezultate BAC 2014
Specializare
Filologie

Forma de
învăţământ

Media pe liceu Promovabilitate

Număr note de
10

Zi

7.83

94.29%

0

Matematica-Informatica Zi

8.37

95.65%

0

Științe ale Naturii

Zi

7.43

84.48%

0

Științe Sociale

Zi

8.36

98.53%

0

8.01

93.24%

0

Total medie liceu

Tabel nr. 17. Specializari şi rezultate BAC 2015
Specializare
Filologie

Forma de
învăţământ

Media pe liceu Promovabilitate

Număr note de
10

Zi

7.68

92.59%

0

Matematica-Informatica Zi

7.48

87.88%

0

Științe ale Naturii

Zi

7.87

94.52%

0

Științe Sociale

Zi

8.28

96.33%

0

7.90

93.38%

0

Total medie liceu

Tabel nr. 18. Specializari şi rezultate BAC 2016
Specializare
Filologie

Forma de
învăţământ

Media pe liceu Promovabilitate

Număr note de
10

Zi

8.01

93.75%

0

Matematica-Informatica Zi

8.70

95.92%

0

Științe ale Naturii

Zi

9.01

98.28%

1

Științe Sociale

Zi

7.76

93.40%

0

8.28

95.10%

1

Total medie liceu

Tabel nr. 19. Specializari şi rezultate BAC 2017
Specializare
Filologie

Forma de
învăţământ

Media pe liceu Promovabilitate

Număr note de
10

Zi

8.51

100.00%

0

Matematica-Informatica Zi

8.15

95.83%

0

Științe ale Naturii

Zi

8.53

97.33%

0

Științe Sociale

Zi

8.22

94.94%

0

8.34

96.58%

0

Total medie liceu

(Sursa:http://www.admitereliceu.ro/institutie/colegiul-national-eudoxiu-hurmuzachi-radauti/rezultate-bac)
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În perioada analizată observăm o creștere valorică a impactului școlii asupra elevilor
materializat în rezultatele obținute la bacalaureat, procentul fiind în perioada analizată mult
mai ridicat decât media județului și cea națională, chiar și în condițiile evaluării lucrărilor în alt
județ.
Mediile de promovare au crescut semnificativ față de anul 2014, atât la nivel general
cât și la nivelul specializărilor, mediile cele mai mari înregistrându-se la examenul de
bacalaureat din 2017, acest lucru subliniind mobilizarea elevilor și profesorilor pentru
atingerea criteriilor de reușită în vederea acederii în învățământul superior.
Rezultate la concursuri și olimpiade:
Tabel nr. 20. CNEH Performanța școlară – Rezultate olimpiade și concursuri școlare
Nivel participare
An școlar
Regional/
Județea
Internațional Național
interjudețean n

2013 - 2014

107

2015 - 2016

59

2016 - 2017

167

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune
Premiu special
Participare
TOTAL
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune
Premiu special
Participare
TOTAL
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Mențiune
Premiu special
Participare
Atestate limbă
TOTAL

4
4
5
0
0
1
13
0
0
3
0
0
1
3
0
1
0
0
1
4
0
2

8
8
17
12
1
7
46
1
2
1
4
2
4
10
9
13
3
12
3
14
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
4
6
7
0
3
0
34

7
11
6
24
0
0
48
17
13
6
10
0
0
46
28
16
13
33
1
0
112
91

Subliniem faptul că în perioada 2010 -2012, elevii din ciclul gimnazial de la colegiul
nostru au obținut numeroase premii la olimpiade și concursuri școlare: ex. Mârza Ieșan
Alexandru – mențiune faza națională olimpiada de limba ronă, Saviuc Iolanda – mențiune
faza națională de matematică, Prisăcaru Ionuț – participare la faza națională a olimpiadei de
fizică, rza Ieșan Alexandru premiul III – fizică, Lungoci AnaMAria – mențiune etapa națională
de geografie, Scoică Adrian – premiu special la olimpiada națională de fizică. Acestea sunt
doar câteva dintre rezultatele consemnate în cartea deonoare a școlii, elevii de gimnaziu
performând ulterior la nivel liceal- Scoică Adrian în domeniul informaticii- participare la
Balcaniadă, Saviuc Iolanda premiul I la faza națională a olimpiadei de lb. Germană, Irimescu
Elvira – mențiune la faza națională limba germană, Vatareșen Ana-Maria mențiune la faza
națională a olimpiadei de lb. Engleză.
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Disciplina
Adaptabilitatea multiplă şi independenţa în acţiune vizate de modelul educaţional actual
sunt trăsături definitorii ale libertăţii individuale care se conştientizează şi se asumă
responsabil prin educaţie. Rolul acţiunii educative este acela de a forma acele competenţe
generale – de relaţionare cu semenii, de acţiune şi inserţie socială etc., care să diferenţieze
libertatea asumată responsabil de libertinaj. Din această perspectivă, sursa primară a acţiunii
educative o constituie setul de reguli pe baza căruia şcoala există ca organism social.
Acestea trebuie să indice în mod clar acea traiectorie a conduitei individului care îi permite să
trăiască în libertate asumată responsabil, iar societăţii să îşi urmeze cursul firesc. Înţelegerea
şi acceptarea acestui fapt, alături de cunoaşterea regulilor, constituie premisele dezvoltării
sănătoase a individului într-un mediu socio-educaţional incluziv.
Analiza calitativă a situaţiei actuale evidenţiază că aceste condiţii sunt în general
satisfăcute în cadrul Colegiului Națioanl „Eudoxiu Hurmuzachi”.
Climatul educativ general este unul care promovează valori cu valențe educative
înalte, elevii apreciază faptul că studiază într-o școală de elită, însă se poate observa, în
ultimul timp, o opoziţie teribilistă din partea unor elevi la şi căutarea căilor de minimă
rezistenţă. Repartiţia informaţiilor asupra regulilor de conduită în şcoală şi în afara acesteia
este uneori neuniformă – atât pe dimensiunea „colectiv de elevi” cât şi pe dimensiunea
„profunzime (conştientizare)”.
În ceea ce privește relaționarea elevilor cu profesorii putem sublinia faptul că, în general
se promovează comunicarea și colaborarea. În atitudinea cadrelor didactice față de
problematica pre care o presupune educarea elevilor se pot identifica două aspecte
contradictorii: pe de o parte impunere autoritară a unor cadre didactice și a unor diriginți, pe
de altă parte atitudine de indiferenţă, lipsă de consecvenţă a altor cadre didactice care nu se
implică decât formal în construirea relației cu elevii în ideea că „cineva” va rezolva odată și
odată ceea ce este de rezolvat.
Rezultatul acestei stări de lucruri îl constituie o acumulare generatoare de consecinţe
negative pe termen lung a a acelor abateri disciplinare considerate „minore”. Chiar dacă
situaţiile statistice arată un procent foarte mic de sancţiuni disciplinare aplicate elevilor, se
poate considera că este necesar sa acordăm o atenţie constantă disciplinei elevilor în cadrul
Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” cu reactualizarea ROI cu prevederi mai specifice
pentru comportamentele considerate dăunătoare pentru tineri.
Una dintre problemele cu care se confruntă unele colective de elevi o constituie
numărul total şi normat de absenţe (pe elev) înregistrate, absenteismul relativ ridicat la
anumite clase fiind explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de
factori de natură internă. Printre factorii de natură externă amintim: copii din familii
monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care părinţii sunt plecaţi
pentru muncă din localitate (40 copii cu ambii părinți plecați în străinătate); copii provenind
din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes pentru studiile copiilor
proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară; copii cu probleme reale de
sănătate, permanente, a căror absenţă de la şcoală este justificată și care depun eforturi
pentru încheierea situaţiei lor şcolare.
Dintre factori de natură internă subliniem:solicitările ridicate ale programelor şcolare
curente; atractivitatea redusă a anumitor activităţi didactice, determinată de o abordare
formală, didacticistă a conţinuturilor; ofertă insuficientă şi/sau formalismul activităţilor
extracurriculare şi extraşcolare, lipsa de consecvență a cadrelor didactice în consemnarea
absențelor; inconsecvenţă în aplicarea prevederilor regulamentare de către diriginţi.
Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de natură
internă aflaţi sub controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung.
Acţiunile întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului
educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare
şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare.
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ANALIZA SWOT
Resurse umane – elevi















PUNCTE TARI
Calitatea bună a materialului uman
care provin din familii a căror nivel
de educație este mediu și ridicat
Implicare în proiecte și programe
școlare și extrașcolare
Respectarea
calității
corpului
profesoral
Personal cu nivel de calificare
ridicat
şi
interes
pentru
perfecţionare şi
Relaţii interpersonale echilibrate şi
democratice
Deschidere spre activități educative
diverse
Adaptabilitate la exigențe
Număr mare de elevi premiaţi la
olimpiade şi concursuri
Interes crescut din partea elevilor,
părinţilor şi a cadrelor didactice în
această privinţă
Susţinerea din partea conducerii
Colegiului
în
demersurile
profesorilor
şi
elevilor
spre
participarea cu succes la astfel de
activităţi
Îmbunătățirea
semnificativă
a
performanței școlare în perioada
2013-2016
Creșterea nr. de elevi care au
participat la concursuri
Ponderea elevilor cu medii anuale
între 9-10 a depășit pronderea
elevilor cu medii generale între 78.99












OPORTUNITĂȚI






PUNCTE SLABE
Interesul elevului este, în cele mai multe
cazuri, dictat de notă
Lipsa timpului liber pentru participare la
activități extrașcolare care este afectat
pregătirii particulare
Anturajele și activitățile inadecvate vârste
Existența unui comportament dual și
contrastant scoală/societate în ceea ce
privește
respectarea
normelor
și
convențiilor
Dezinteres pentru învățarea continuă și
performantă și pentru autodepășire
Scăderea nivelului de performare
la
disciplinele care nu sunt de profil și nici
ținte în pregătirea ulterioară
Lipsa rewsurselor financiare adecvate
susținerii reuşitelor obţinute la unele
olimpiade şi concursuri (premii în bani)
Opoziţia unor părinţi faţă de participarea
la concursuri ce se desfăşoară la sfârşit
de săptămână
Dorința elevilor de a studia la colegiul
Hurmuzachi

AMENINȚĂRI


Diversitatea de surse de informare
pe care societatea le pune la
dispoziția tinerilor
Nivelul material ridicat al familiilor
de proveniență
Posibilitatea înscrierii în programe
educative europene
Oferta diversificată de concursuri
școlare
Susținerea de către ISJ a
performanței la diferite discipline
prin organizarea școlii de excelență
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Multiplicarea comportamentelor
nesănătoase a tinerilor (fumat, consum
de alcool și droguri)
Dezinteres pentru studiu în general și
creșterea apetenței societății pentru
câștiguri materiale imediate
Scăderea influenței familiei în educarea
elevilor și numărul mare de elevi care au
părinții plecați în străinătate
Scăderea capacității familiei de a
interveni în situații de criză
Formalizarea relațiilor profesor – elev

2.3.3. Resurse umane – părinți
„Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” şcolarizează copii care provin din familii
aparţinând tuturor categoriilor sociale.
Părinții elevilor care învață la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” au un nivel de
pregătire bun și foarte bun (50 % au studii medii, 25 % au studii superioare) și mulți dintre
aceștia sunt foști elevi ai colegiului. Dominanta este dată de părinţi cu studii medii, urmați de
cei care au absolvit o instituţie de învăţământ superior, ceea ce constituie un prim pas în
motivarea elevilor pentru studiu prin asigurarea condiţiilor materiale dar și așteptări ridicate.
Faptul că aceşti părinţi sunt preocupaţi de performanţele şcolare realizate de copiii lor
favorizează relaţia şcoală - familie, asigurând disciplina în şcoala, interesul elevilor pentru
studiu și pentru implicare în concursuri și activități extrașcolare.
Un procent important de elevi provin din familii de muncitori, dar dotarea intelectuală de
care dispun și dorința de autodepășire le permit să progreseze, unii dintre ei fiind participanţi
şi premianţi la faza naţională a concursurilor şcolare.
Situația economică din țara noastră a determinat ca un număr important de membrii ai
comunității de proveniență a elevilor să emigreze în căutare de locuri de muncă mai bine
plătite, acest fapt se reflectă negativ asupra școlii în sensul creșterii numărului de elevi care
au părinții plecați în străinătate și care unt lăsați în grija rudelor sau chiar singuri acasă.
Părinții au o atitudine bună față de școală, înțeleg eforturile cadrelor didactice și
apreciază nivelul ridicat de pregătire profesională a cadrelor didactice, sunt mulțumiți de
calitatea climatului educativ și afectiv existent în școală, doresc pentru copii lor ceeea ce este
mai bun și au ales această școală întrucât oferă o bună pregătire de specialitate care
constituie premisa accesului în învățământul superior ( procentul elevilor care își contiuă
studiile fiind de 98% și a celor reușiți la facultăți la stat/fără taxă .
Comunicarea părinților cu școala este unilaterală, părinții sunt convinși că lasă copilul
pe „mâini bune” și, de cele mai multe ori, consideră suficient faptul de a fi informați de către
profesorul diriginte în legătură cu rezultatele la învățătură și disciplină obținute de
copilul/copii aflați în școală.
Părinții răspund solicitărilor școlii de a participa la ședințe și la consilierea individuală,
însă foarte puțini părinți vin la școală din proprie inițiativă și atunci când o fac este doar
pentru a rezolva eventuale situații ce privesc nevoile familiei (ajutoare financiare, eliberare
acte, situația la învățătură- frecvent eșecul școlar la anumite discipline, uneori rezolvarea
unor conflicte).
Această situație de comunicare unilaterală pune elevul în poziția de formator de
convingeri în familie, singura opinie comunicată și cunoscută de părinți fiind, de multe ori, cea
comunicată de elev familiei și care uneori nu corespunde realității.
În cadrul unităţii şcolare, în prezent, colaborarea şcoală-familie se află în stadiul în care
şcoala nu mai este considerată o instituţie închisă care nu influenţează mediul familial şi nu
se lasă influenţată de el. Am putea considera ca puncte tari în dezvoltarea parteneriatului
educativ cu familiile elevilor următoarele aspecte:
- sunt prezent formele organizatorice necesare funcţionării parteneriatului cu familia:
asociaţia de părinţi, comitetul de părinţi pe şcoală şi pe clase.
- există o evidenţă a situaţiilor familiale a elevilor care este cunoscută de profesorii
diriginţi;
- profesorii recunosc influenţa factorilor familiali asupra rezultatelor şcolare ale elevilor şi
comunică cu familia atunci când apar probleme;
- părinţii au posibilitatea de a participa la luarea unor decizii care privesc parcursul
educaţional al copiilor lor;
- părinţii sunt invitaţi să participe la activităţi extracurriculare ale şcolii;
- părinţii sprijină material dotarea şcolii printr-o contribuţie benevolă stabilită la nivelul
Asociaţiei de părinţi şi gestionată de aceasta;
- familia este solicitată să rezolva împreună cu şcoala unele situaţii care apar pe
parcursul procesului educativ.
Pot fi sesizate punctual şi o serie de disfuncţii în cadrul acestui parteneriat :
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- părinţii continuă să creadă că şcoala este autosuficientă, astfel se manifestă, uneori,
tendinţa de acuze aduse de familie şcolii, pentru proastele rezultate şcolare ale elevilor,
atunci când e cazul.
- frecvent însă, contactele cu familiile elevilor sunt încă formale, putem spune că s-au
cam pierdut formele de comunicare eficienetă între cei doi factori decisivi în formarea
copilului. Au supravieţuit, ca forme de colaborare/comunicare, şedinţele cu părinţii organizate
sistematic. Transformarea acestor şedinţe în sesiuni de informare şi de admonestare a
părinţilor, comunicarea unilaterală, dinspre profesor spre părinţi doar a rezultatelor şcolare şi
a abaterilor disciplinare poate constitui o premisă a dezvoltării la părinţi a unor
comportamente de evitare şi de aici, de multe ori, semnalăm absenţa unor părinţilor elevilor
cu probleme de la şedinţe.
Școala dispune de un regulament de funcţionare şi de un regulament de ordine
interioară însă cunoaşterea acestuia de către părinţi lasă de dorit. El este prezentat în mod
formal colectivelor de părinţi la început de an. Mai mult, aplicarea lui nu se face în mod unitar
de către profesorii diriginţi iar excepţiile care se fac îi dezavantajează mai ales pe profesorii
diriginţi care îl respectă şi îl aplică.
Școala nu promovează un sistem unitar de exigenţe, fiecare profesor are cerinţe proprii
care sunt adaptate nivelului claselor şi de aceea părinţii se arată de multe ori nemulţumiţi,
neînţelegând de ce acelaşi profesor manifestă atitudini diferite de la o clasă la alta, are
sisteme diferite de notare de la o clasă la alta şi întrucât profesorii claselor nu se întâlnesc
niciodată cu părinţii elevilor singurul în măsură să lămurească părintele rămâne profesorul
diriginte.
Participarea efectivă a părinţilor la activităţile extracurriculare este sporadică. Nu se
constată o dorinţă a părinţilor de a se implica efectiv în aceste activităţi, părinţii nu propun şi
nu iniţiază activităţi extraşcolare decât în mod excepţional (miniconcertele de pian, unele
vernisaje).
În ceea ce priveşte transformarea părintelui într-o sursă de promovare pozitivă a
imaginii şcolii, acesta va rămâne pentru şcoala noastră un deziderat atâta timp cât noi,
profesorii şcolii şi profesorii diriginţi, nu vom face în mod eficient reclamă şcolii noastre.
Referitor la cunoaşterea copiilor prin informaţii primite de la părinţi se poate spune că
există interes din partea profesorilor diriginţi, însă procesul nu se realizează continuu şi
informaţiile nu sunt difuzate în cadrul colectivului profesoral al claselor astfel încât ele să
devină utile în promovarea unei instruiri diferenţiate, atunci când situaţia o cere.
Părinţii din zilele noastre sunt foarte ocupaţi, resimt stress-ul, dispun de tot mai puţin
timp liber, elevii, pe măsură ce cresc nu mai sunt susţinuţi de părinţi în efortul lor de învăţare.
De multe ori consecinţele nepăsării părinţilor sunt grave şi uneori apar situaţii imposibil de
rezolvat.
Părintele este profesor al copilului său şi îi transmite un sistem de valori şi modele
comportamentale pe care copilul/elevul le exersează în cadrul colectivelui din care face
parte. Aceste valori şi comportamente nu se suprapun întotdeauna cu normele şi valorile
promovate de şcoală. De multe ori profesorii diriginţi nu reacţionează prompt, nu comunică
eficient cu familia şi acele comportamente devin modele şi pentru alţi elevi.
Rolul comisiei diriginţilor din perspectiva eficientizării parteneriatului educativ şcoalăfamilie se poate evidenţia pe două coordonate: relaţia părinte-copil şi relaţia familie – şcoală.
Coordonata relaţiei părinte-copil vizează implicarea familiei în viaţa şcolară prin
controlul frecvenţei, rezultatelor şcolare, temelor, acordarea de ajutor în rezolvarea sarcinilor
şi susţinere morală şi materială. O colaborare reuşită părinte – copil creează premisele
obţinerii succesului şcolar. Rolul comunicării este esenţial în menţinerea activă a acestei
laturi a colaborării şcoală-familie. În acest scop profesorii diriginţi trebuie să utilizeze cu
consecvenţă ca forme de colaborare/comunicare - discuţiile prin telefon, mesajele, scrisorile
de informare, consultaţiile individuale şi vizitele la domiciliu. Interesul pe care-l manifestă
educatorul pentru implicarea familiei în viaţa şcolii va aduce aceste preocupări ale familiei pe
lista priorităţilor în programul cotidian, va.orienta şi ghida eforturile părinţilor. Lipsa unei
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comunicări reale, periodice, consecvente va situa în plan secund şcoala şi va echivala în
scurt timp cu lipsa implicării sau cu o implicare formală a părinţilor.
În cadrul programului comisiei este cuprinsă o secvenţă de instruire şi formare a
competenţelor de comunicare cu familia elevilor în luna februarie-martie.
Coordonata relaţiei şcoală-familie vizează informarea părinţilor, formarea părinţilor şi
implicarea acestora în activităţi din şcoală.
Părinţii îşi încredinţează copilul şcolii spre îngrijire. Ei au dreptul să ştie ce s-a planificat
pentru educaţia lui – în sensul cel mai larg. În acelaşi timp şcoala are nevoie ca îndrumarea
şi valorile pe care copilul le primeşte acasă să fie în concordanţă cu cele promovate în
şcoală.
Este necesar un dialog continuu între părinţi şi şcoală şi un astfel de dialog nu poate
exista dacă părinţii nu sunt informaţi despre ce şi-a propus şcoala să facă.
Părinţii elevilor au formaţii profesionale diverse şi este necesar ca ei să înţeleagă
cerinţele şi reglementările din legislaţia în vigoare. Ca formă de comunicare vor fi organizate,
la începutul semestrului reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind
regulamentul de funcţionare al şcolii, la reforma curriculară, planurile cadru şi programele de
studiu. De asemenea, se vor organiza întruniri pentru consultarea părinţilor în stabilirea
disciplinelor opţionale.
Lectoratele cu părinţii, şedinţele pe clasă, consultaţiile în grup şi convorbirile individuale,
vizitele, excursiile, lectoratele pedagogice pentru părinţi, formează un complex de activităţi
necesare creşterii continue a eficienţei comunicării şi valorii educative atât în şcoală cât şi în
familie. Comisia diriginţilor va stabili o tematică care să fie axată pe cunoaşterea elevilor de
către părinţi şi profesori. Aceste teme vor fi puse în atenţia profesorilor diriginţi şi vor putea fi
desfăşurate şi în colaborare cu persoane specializate: psihologii şcolari, medicii de familie,
cu consiliul profesoral al clasei, cu părinţii care au profesiuni apropiate temei desfăşurate:
economişti, jurişti, medici, şi cu părinţii din comitetul de părinţi al şcolii.
„Caietul dirigintelui” sau “Jurnalul clasei” este documentul care ar trebui să conţină
însemnările profesorului diriginte cu privire la activităţile desfăşurate cu familia sau
însemnările unor părinţi despre munca lor de sprijinire a şcolii sau de organizare a condiţiilor
de instruire şi educare acasă a copiilor, de îndrumare a pregătirii pentru şcoală însă gradul
de aglomerare din timpul anului nu permite realizarea și acestei sarcini de către diriginți.
Chiar dacă şcoala organizează activităţi frumoase şi utile pentru părinţii de liceu şi
pentru copiii lor, prin iniţiativa părinţilor gimnaziu de a organiza la rândul lor unele activităţi,
s-ar vedea un suflu nou și o nouă dimensiune a parteneriatului școală=părințiar care ar
stimula şcoala la mai multă deschidere, comunicare şi cooperare.
În perioada 1996-2012 cât a funcționat în cadrul colegiului nivelul gimnazial a fost
proiectată o ofertă educațională diversificată, addecvată intereselor și nivelului de vârstă al
elevilor de gimnaziu, care i-au orientat mai târziu spre identificarea propiâriilor puncte tari și
cristalizarea, mai rapid decât în cazul elevilor veniți din alte medii educaționale, a opțiunii
pentru învățământul superior.
Realția cu părinții ciclului primar și gimnazial a fost una deosebită, aceștia manifestând
întotdeauna dechidere pentru viața școlii, cu implicare deosebită pe tot parcursul școlarizării
elevilor. Un exempluu în acest sens îl constituie fonadarea de către dl. Scoică a Asociației de
părinți a Colegiului Hurmuzachi în anul
În concluzie, îmbinarea între formele convenţionale de comunicare şcoală părinte şi
activităţile destinate cunoaşterii interpersonale a celor implicaţi în educarea copilului – părinţi
şi profesori ar crea un cadru de siguranţă şi totodată de profesionalism pentru realizarea unei
comunicări eficiente între actorii educaţionali amintiţi, facilitând astfel construirea şi
dezvoltarea parteneriatului şcoală – familie.
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ANALIZA SWOT
Resurse umane – părinți
PUNCTE TARI













PUNCTE SLABE

Existența formelor asociative legale
(comitete de părinți ale claselor,
comitet reprezentativ al părinților pe
școală, Asociația Părinților)
75% din parinți țin legătura cu
dirigintele clasei
Există părinți care sprijină buna
desfășurare a activității școlii prin
sponsorizări, prin voluntariat
Au încredere în şcoala în care învaţă
copii, 90% consideră un mediu sigur.
Realizează că există aspiraţii comune
– atât părinţii cât şi profesorii doresc
elevi bine pregătiţi;
Interesaţi în identificarea şi rezolvarea
problemelor cu care se confruntă
copii;
Apreciază calitatea actului didactic,
profesionalismul cadrelor didactice,
relația profesor-elev în proporție de
85%;
Participă la lectoratele cu părinţii în
proporție de 75%;
Percep Colegiul pe o şcoală bună cu
care cooperează, la care caută sprijin
Apreciază pozitiv dotările și aspectul
clasei în care învață copilul












OPORTUNITĂȚI









Există un număr mare de părinţi care
din raţiuni economice au părăsit ţara,
lăsând copii în grija rudelor
Prezenţa la şcoală a părinților este de
cele mai multe ori legată de aspecte
negative din activitatea copilului
Părinții nu înțeleg întotdeauna imbaju
folosit
de
profesori
pentru
a
caracteriza performanțe și progresul
copiilor lor
Întâlnirile părinți – profesori au, uneori,
un caracter formal
Nu există proiecte de formare și
consolidare a relației școlii cu familia
Comunicarea cu familiile elevilor se
realizează formal și de cele mai multe
ori doar în cadrul ședințelor cu părinții
Valorificarea insuficientă a experienței
profesionale a părinților ca resursă în
procesul de orientare școlară și
profesională a elevilor

AMENINȚĂRI

Existenșa unui cadrul legislativ care
susține crearea/ funcționarea în școli a
unor forme asociative legale ale
părinților (Asociația Părinților)
Legalitatea implicării AP în
gestionarea resurselor financiare ale
asociației ca sprijin pentru dezvoltarea
bazei materiale a școlii și ptr.
susținerea performanței școlare
Existența cabinetului de asistență
psihopedagogică în unitate
Oferta CCD Suceava – formare pentru
comunicare cu părinții
Posibilitatea organizarea de activităţi
comune elevi, profesori, părinţi
Programe oferite de organizația
Salvați copii
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Accentuarea mentalității că este
suficient ca familia să asigure copilului
stabilitate economică, materială în
detrimentul responsabilizării elevului
pentru autodezvoltare și progres
Formalizarea
comunicării
şcoalăfamilie
Creşterea delincvenţei în rândul
copiilor ca urmare al nesupravegherii
din partea factorilor direct responsabili
Creșterea riscului de abandon școlar
Scăderea capacității familiei de a
rezolva
problemele
copiilor
și
creșterea,
în
consecință,
a
problemelor de adaptare socială
Scăderea dorinței familiei de a
comunica cu școala și de a se implica
în viața școlii

2.4. Curriculum – evaluare
Reforma actuală a Curriculumului Naţional cu reveniri şi modificări legislative repetate, a
fost în principal determinată de restructurarea învăţământului preuniversitar prin extinderea
duratei învăţământului obligatoriu, dar şi de o nouă abordare în proiectarea curriculară – în
acord cu obiectivele strategice agreate la nivel european.
Preluând concepţia curriculară fundamentată din perioada precedentă, curriculumul
actual a determinat o serie de mutaţii în abordarea procesului educaţional la clasă:
1) orientarea spre dezvoltarea de competenţe;
2) prezentarea conţinuturilor într-o formă sintetică;
3) aplicarea la clasă pe baza manualelor alternative;
4) evaluarea elevilor pe bază de standarde conforme competenţelor propuse.
În vederea includerii nivelului gimnazial avem în vedere o serie de activități de
desfășurat cu pentru aplicarea Curriculumului Naţional la clasele gimanziale:
1) documentarea privind planurile de învăţământ, programele şcolare în vigoare, în
special acelea pentru noul curriculum pentru clasele a V-a și a VI-a şi manualele şcolare
aprobate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru fiecare disciplină, respectiv auxiliarele
școlare care pot fi folosite la nivel gimnazial;
2) studierea şi discutarea programelor şcolare de gimnaziu în cadrul catedrelor;
3) abilitarea curriculară a cadrelor didactice care vor preda la gimnaziu prin participare
la instruiri şi formări susţinute de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului
Didactic „Gh. Tofan” Suceava, alte instituţii abilitate;
4) proiectarea instruirii în concordanță cu cerințele curriculare specifice disciplinelor;
5). realizarea instruirii pe baza adaptării la particularitățile de vârstă ale elevilor și la
necesitățile de dezvoltare intelectuală cerut de nivel;
6). proiectarea și realizarea evaluării cu diversificarea metodelor de evaluare în funcție
de nivelul la care se aplică..
Printre problemele pe care trebuie să le avem în vedere în aplicarea curricumului de
gimnaziu de către cadrele didactice: structurarea corectă a curricumului, orientarea acțiunii
cadrelor didactice spre parcurgerea unor conținuturi și nu spre formarea competențelor;
conținuturile deosebit de complexe propuse spre învățare; calitatea achizițiilor anterioare ale
elevilor constituie o bază importantă pentru nivelul de formare a competențelor specifice;
creșterea, în ultimii 3 ani a numărul elevilor a căror nivel de conoaștere este precar;
învățarea este de cele mai multe ori o preocupare secundară și sporadică și are drept scop
doar obținerea unei recompense de moment ( o notă mare); numărul mare de elevi în clase,
în special la profilele uman și științele naturii; lipsa unor baze de teste standardizate; lipsa
standardelor naționale de performanță la nivel liceal; axarea subiectelor la evaluările
naționale pe conținuturi și nu pe competențe.
Corectarea acestor probleme solicită în continuare eforturi susţinute din partea
cadrelor didactice, elevilor şi autorilor de programe şi manuale şcolare.
În ceea ce priveşte curriculumul la decizia şcolii, evoluţia acestuia a fost marcată în
continuare de problemele de tip organizatoric (spaţii de şcolarizare existente, resurse
materiale, orar etc.) şi de alocări vizând în special compensarea unor dezechilibre interne ale
planurilor cadru de învăţământ. În acelaşi timp, ponderea scăzută a curriculumului la decizia
şcolii la nivelul învăţământului liceal nu a lăsat prea multe posibilităţi de rezolvare
concomitentă a priorităţilor educaţionale ale unităţii de învăţământ şi de răspuns la interesele
elevilor.
Secvenţa de curriculum la decizia şcolii se realizează prin intermediul Comisiei pentru
curriculum – numită anual prin decizie internă, coordonată de director şi formată din
reprezentanţii tuturor ariilor curriculare. Etapele parcurse anual în stabilirea curriculumului la
decizia şcolii sunt: stabilirea priorităţilor la nivelul Comisiei pentru curriculum şi informarea
cadrelor didactice şi elevilor; înregistrarea de către Comisia pentru curriculum a propunerilor
de activităţi curriculare şi extracurriculare din partea cadrelor didactice, cu consultarea
părinţilor; evaluarea propunerilor şi elaborarea proiectului pentru curriculumul la decizia şcolii
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de către Comisia pentru curriculum; consultarea părinţilor şi finalizarea proiectului pentru
curriculumul la decizia şcolii; dezbaterea şi aprobarea ofertei pentru curriculumul la decizia
şcolii la nivelul Consiliului de Administraţie (implicarea reprezentanţilor comunităţii locale) şi
Consiliului Profesoral; exprimarea în scris a opţiunilor elevilor şi prelucrarea datelor;
elaborarea şi aprobarea schemelor orare pentru fiecare clasă în cadrul Consiliului de
Administraţie.
ANALIZA SWOT
Domeniul curriculum
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Documentarea şi aplicarea corectă a
curriculumului naţional la clasă
 Proiectarea corectă a curricumului
 Parcurgerea integrală a programelor
şcolare pe bază de planificări
adecvate
 Utilizarea auxiliarelor curriculare
aprobate
 Accesibilizarea și sintetizarea
elementelor de conținut de către
profesori
 Proiectarea și realizarea
recapitulărilor sumative
 Evaluarea ritmică a achizițiilor
elevilor
 Elaborarea CDŞ prin consultare cu
părinţii şi cadrele didactice
 Ofertă diversificată de activităţi
extracurriculare adecvată nevoilor de
formare a elevilor
 Evaluarea ritmică a elevilor












OPORTUNITĂȚI






Curriculum
Naţional
modern,
conform orientărilor agreate la nivel
european
Asigurarea
(pentru
majoritatea
disciplinelor a manualelor școlare)
pde către MEN și ISJ
Ofertă de formare pentru abilitarea
curriculară existentă la nivel local
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Formalism în elaborarea planificărilor și
a documentelor de proiectare a
demersului didactic
Accent pe transmiterea informației și nu
pe formarea și evaluarea competențelor
Numărul mic de cadre didactice care au
realizat planificarea pe unități de
învățare
Nu
este
asigurată
întotdeauna
obiectivitatea evaluării elevilor
Oferta CDS nu este structurată astfel
încât să răspundă tuturor opțiunilor
elevilor
Accentuarea studiului monodisciplinar în
cadrul CDS, numărul mic de opționale
transcurriculare
Utilizarea predominant a evaluării scrise
în detrimentul altor metode de evaluare
recomandate de ROFUIP
Pregătirea remedială a elevilor nu este
coerentă
Limitarea posibilității de utilizare la clasă
a auxiliarelor curriculare
Unele
probleme
în
asigurarea
manualelor școlare la unele discipline
(limbi străine și matematica)
AMENINȚĂRI
Scăderea capacității de implementare
corectă a curricumului și a posibilității de
a obține rezultatele așteptate ca rezultat
al supraîncărcării programelor şcolare
Scăderea
încrederii
societății
în
capacitatea școlii românești de a asigura
un parcurs de succes pentru absolvenți
Diminuarea capacității școlii de a
interveni la nivel curricular pentru a
asigura adecvarea cunoștințelor și
competențelor la nevoile tinerei generații
în contextul unui curriculum centralizat

2.5.Activități extrașcolare
Întreaga activitate a Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare
şi extraşcolare a urmărit în principal creşterea prestigiului şi a calității activităţii unităţii de
învăţământ prin activităţile desfăşurate cu elevii şi profesorii, prin formele de parteneriat cu
Inspectoratul Școlar, cu reprezentanţi ai comunităţii locale, cu agenţi economici.
Un element semnificativ demn de menţionat este acela că prin transpunerea în practică
a ofertei educaționale în perioada 1996-2012 s-a reuşit realizarea unui echilibru între
activităţile curriculare şi extracurriculare la nivel gimnazial și liceal. Desfăşurarea activităţilor
educative a implicat trei categorii de demersuri care s-au exploatat la maximum şi în liceul
nostru. Prima categorie a constituit-o coordonarea şi sprijinirea activităţilor desfășurate în
cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor, a doua categorie este reprezentată prin demersurile
special orientate: orele de consiliere şi orientare şcolară, activităţi extracurriculare etc., iar a
treia categorie apelează practic la disciplinele școlare din trunchiul comun şi la disciplinele
din zona celor la decizia şcolii, toate având un potenţial ridicat în ceea ce priveşte educaţia
pentru valori precum şi strategii adecvate acestui scop.
ANALIZA SWOT
Domeniul activități extrașcolare
PUNCTE TARI









PUNCTE SLABE


Existenţa unei viziuni unitare asupra
activităţii educative şcolare şi
extraşcolare
Realizarea la începutul anului şcolar
a documentelor specifice planificării
activității educative
Identificarea corectă a priorităților
educative ca urmare a consultării
elevilor
Rezultate foarte bune la concursuri
şi olimpiade şcolare
Proiecte diverse în care elevii şi
profesorii s-au putut remarca
Participarea elevilor la activităţi
educative
Includerea în oferta școlii a unor
proiecte/activități de tradiție
Gradul de Implicare a tinerilor în
activități de voluntariat a crescut








OPORTUNITĂȚI




Dezinteresul părinţilor faţă de anturajul şi
preocupările copiilor
Capacitatea redusă a colegiului de
implementare
a
unor
programe
europene de tip Erasmus+
Implicarea slabă a elevilor navetiști în
activitățile extrașcolare
Disponibilitatea redusă a unor cadre
didactice pentru a lucra în echipă și
pentru a iniția și derula activități
educative extrașcolare
Formalismul
planificării
activităților
extrașcolare cu clasele
Număr mic de proiecte educative care
vizează educația și prevenția față de
factori și comportamente de risc pentru
tânăra generație

AMENINȚĂRI


Oferta diversificată de concursuri
cuprinse în CAE
Posibilitatea
realizării
de
parteneriate cu instituții locale,
ONG-uri specializate
Ofertă de seminarii, simpozioane
existentă la nivel local și județean
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Scăderea interesului elevilor față de
oferta de activități extrașcolare
Ruperea legăturii cu familiile elevilor
Scăderea capacității școlii de a stopa
unele comportamente nedorite ale
elevilor
Accentuarea rupturii între generații
Creșterea delincvenței juvenile

2.6. Resurse materiale – evaluare
Colegiul cuprinde cinci corpuri de clădire:
corpul A cu:
 24 săli de clasă;
 2 laboratoare (fizică, chimie);
 3 birouri pentru serviciul de contabilitate şi secretariat, ce dispun de
calculatoare cu software de specialitate;
 2 cabinete directori;
 1 cancelarie;
 1 cabinet biologie;
 1 cabinet fizică;
 1 cabinet istorie;
 1 cabinet matematică;
 1 cabinet ştiinţe sociale;
 1 cabinet limba și literatura română;
 2 săli biblioteca (din carer una este și sală de lectură)
 O sală de ședințe (utilizată și pentru procesul instructiv);
 1 sală cancelarie cu un antreu;
 1 cameră curăţenie;
 3 toalete (2 elevi, 1 cadre didactice)
corpul B cu:
 6 săli de clasă;
 1 laborator de informatică dotat cu calculatoare, videoproiector;
 2 săli amenajate pentru studiul pe grupe al limbilor străine;
 1 birou administrator;
 1 cabinet consiliere psihopedagogică;
 1 cancelarie.
 2 toalete
 3 Sali închiriate Centrului de studii.
corpul C cu:
 o sală de clasă;
 2 laboratoare de informatică;
 1 sală profesori;
 1 cabinet pentru proiecte instituţionale (CDI)
 2 toalete (1 cadre, 1 elevi)
corpul D – cămin (trebuie reabilitat) – nefuncțional
(excepție – parter: funcționează Clubul copiilor)
corpul E cu:
 1 sală de sport;
 1 sală de gimnastică;
 2 vestiare;
 2 toalete;
 1 cameră duşuri;
 1 cabinet medical;
 1 sala veche de sport (nefuncțională) - depozit
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a. Clădiri/săli de clasă/ laboratoare/ cabinete/ cancelarii etc.
Tabel nr. 21. CNEH Baza materială – Utilizarea spațiilor școlare
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Spații

Număr

Săli de clasă
Laboratoare
Cabinete
Cabinet consiliere psihopedagogică
Cancelarie
Bibliotecă
Sala de lectură
Muzeu
Cabinet medical

2

Suprafața (m )
32
7
11
1
2
1
1
1
1

TOTAL

1469,33
401,59
199,22
23,14
65,00
33,40
37,00
34,30
11,31
2274,29

b. Spații auxiliare
Tabel nr. 22. CNEH Baza materială – Utilizarea spațiilor auxiliare
Nr.
Spații
crt.
1
Birouri (secretariat,contabilitate,adm.)
2
Baza de date
3
CDI
4
Bufet
5
Sala de sport
6
Sala de gimnastică
7
Saună
8
Cam.duşuri
9
Vestiare
10 Spaţii mat.didactic
11 Spaţii depozitare/ magazii
12 Cameră curăţenie
13 Holuri
14 Casa scării
15 Grup sanitar
TOTAL
1

Teren de sport

Număr
4
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
8
5
9

1

1 Sp.verde-grădina
2 Sp.verde
TOTAL s
1 Curte colegiu - asfalt
2 Curte internat - asfalt
TOTAL s
TOTAL sp.v.curţi

Suprafața
(m2)
69,06
18,60
113,32
12,40
251,68
50,41
5,00
9,36
39,47
12,60
180,88
12,10
493,20
136,43
57,48
1461,99
3239,00
2132,00
592,00
2724,00
2244,00
660,00
2904,00
5628,00
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c. Altele
Tabel nr. 23. CNEH Baza materială – Alte dotări
Nr.
crt.
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spații

Număr

Sursă apă potabilă
Sistem de încălzire
Sistem de supraveghere V
Sistem de supraveghere AV
Staţie amplificare
Sistem de sunet
Linie telefonică
Linie telefon/ fax
Conexiune internet
Calculatoare legate la internet
Reţea locală
Reţea locală wireless

1
1
4
1
1
1
2
1
4
95
4
7

d. Starea clădirilor
(Tipul spatiilor auxiliare. Felul amenajărilor Dacă îndeplinesc cond. igienicosanitare de funcţionare. Dacă afectează sau nu, starea de sănătate a elevilor şi a
cadrelor didactice. Propuneri de îmbunătăţire a situaţiilor critice.)
 Condițiile igienico-sanitare de funcționare sunt îndeplinite în mare parte.
 Clădirea este veche, deși s-au efectuat unele modernizări: toate încăperile
(inclusive holurile) sunt lambrisate cu lemn, tâmplăria este modernă în corpul A și
o parte din corpul B. Mare parte din uși au fost de asemenea schimbate, s-au
amplasat sisteme de securitate la intrare, este în curs de definitivare și
schimbarea ușilor la sălile de clasă cu tâmplărie modernă.
 Multe săli de clasă sunt supraîncărcate, doar căteva (3-5) sunt corespunzătoare
ca mp/elev și volum de aer.
 Doar jumătate din acoperiș a fost reabilitat, există în continuare zone de unde se
desprinde tencuiala în partea din față.
 Clădirea necesită lucrări de consolidare și reabilitare de structură.
 Cancelaria profesorilor este dotată cu fişete individuale pentru fiecare cadru
didactic.
 Pardoselile sunt de tip parchet din lemn sau pvc, dar neomogen realizate. In
diverse grade de uzură.
 Pardoseala sălii de sport a fost reabilitată.
 Nu există vestiare pentru elevi pe holuri, deoarece spațiul nu permite.
e. Dotări tenhnico-materiale
Pentru buna organizare si funcţionare a întregii activităţi din colegiu acesta este
dotat cu bunuri de valoare, unele moderne si performante, altele depășitemoral care
trebuie înlocuite penru a asigura îndeplinirea standasrdelor de calitate presupuse de o
activitate centrată pe nevoile elevilor.
a. Dotarea spaţii şcolare cu aparatură (calculatoare, videoproiectoare);
b. Dotarea laboratoarelor;
c. Dotarea cabinetelor;
d. Dotarea spaţiilor administrative cu aparatură;
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e. Dotarea cu material didactic.
Tabel nr. 24. CNEH Baza materială – Alte dotări
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

OBIECT DE INVENTAR

NUMĂR
Cantitate
INVENTAR

Calculator
Unitate centrală
Monitor
Tastatură
Mouse
Imprimantă
Imprimantă/copiator
Laptop
Stick memorie
Cască audio
Cască audio + microfon
Scanner
Tablă inteligentă
Videoproiector
Retroproiector
Video Player
Radiocasetofon
TV
Cameră video
Cameră Wele
Aparat foto
Cameră foto
Reportofon
Fax
Ecran Pervo
Pian

4
99
99
99
99
17
10
6
10
25
50
6
2
15
2
3
10
2
2
1
1
1
2
1
2
2
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din care:
TOTAL

uzate
moral

uzate fizic nefuncţionale

25
25

5
3

1

3
16
16
55
55
8
6
2

4
4
4
4
4
1
1

3

2

4
1

2
2
2
1

2
1

4
99
99
99
99
17
10
6
10
25
50
6
2
15
2
3
10
2
2
1
1
1
2
1
2
2

ANALIZA SWOT
BAZA MATERIALĂ
PUNCTE TARI




















PUNCTE SLABE


săli de clasă luminoase, bine încălzite
pe timp de iarnă şi dotate
corespunzător;
starea fizică a spaţiilor şcolare şi
încadrarea în normele de igienă
corespunzătoare;
existenţa laboratoarelor funcţionale
pentru anumite discipline: informatică,
fizică şi chimie, biologie
existenţa unui fond de carte actualizat
existenţa unor echipamente audiovideo şi a tehnicii moderne;
existența unei biblioteci care dispune
şi de o sală de lectură;
cadru ambiental plăcut în care se
desfăşoară întreaga activitate;
cabinet medical propriu;
existenţa unei săli de sport şi a unui
teren de sport în aer liber modernizat;
existenţa unui cabinet de asistență și
de consiliere psihopedagogică în
cadrul colegiului;
realizarea cabinetelor de matematică,
limba română și al ariei curriculare
Om și societate
completarea anuală, în funcție de
necesități și de fondurile disponibile a
listelor de dotări cu mijloace didactice
pentru toate disciplínele.
OPORTUNITĂȚI
existenţa cadrului legal necesar
desfăşurării activităţilor extrabugetare
şi posibilitatea utilizării acestor
resurse pentru dotări;
deschiderea
internaţională
care
permite participarea la programe
europene;
descentralizare
şi
autonomie
instituţională;
parteneriate cu comunitatea locală
(primărie, părinţi), ONG, firme;
deschiderea unor axe de finanțare
prin programe europene destinate
construcției de noi clădiri pentru
laboratoare;
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lipsa fondurilor necesare modernizării
corpurilor C şi D;
funcționarea
laboratoarelor
de
informatică
într-o
clădire
veche
improprie unui învățământ modern;
aparatură depăşită moral în dotarea
laboratoarelor de informatică;
spaţiul destinat sălii de lectură nu este
dotat cu aparatură suficientă care să
faciliteze documentarea on-line și
multiplicarea de către elevi a
materialului informativ cf. necesităților;
numeroase săli de clasă sunt mici și nu
pot asigura condițiile adecvate de
spațiu pentru numărul de elevi
existenți;
gradul 100% de ocupare a spațiilor
cabinetelor cu săli de clasă;
dotarea
cabinetului
medical
nu
răspunde întotdeauna necesităților
elevilor;
utilizarea laboratorului de fizică drept
sală de clasă;
insuficienta
atragere
de
surse
financiare externe;
spațiul de depozitare a manualelor este
necorespunzător.

AMENINȚĂRI
scăderea capacității școlii de a asigura
la nivel modern și performant instruirea
la disciplina informatică;
degradarea
unor construcții din
patrimoniul școlii și imposibilitatea
conservării lor sau a reintroducerii în
circuitul activ;
dezvoltarea
unor
atitudini
necorespunzătoare ale elevilor privind
păstrarea şi întreţinerea spaţiilor
şcolare;
scăderea capacității școlii de a asigura
performanța școlară;
diminuarea capacității școlii de a se
alinia cerințelor societății informatizate

Biblioteca Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”
Biblioteca unei școli constituie o resursă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii educaţie
oferite elevilor. Biblioteca Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” este situată în corpul A
al instituției, la parter, ocupă 2 încăperi iar depozitul de carte este situat la subsol.
În anul școlar 2016-2017 a prezintat următoarea ofertă pentru cititori: un număr total de
2 Sali, din care una depozit de carte și una cu cu publicaţiile organizate pentru acces liber la
raft, care este amenajată ca sală de lectură cu o capacitate de 12 de locuri; un fond de
27.970 volume (189 achiziționate în anul școlar 2016/2017) şi conţinând cărţi pentru copii,
enciclopedii, literatură română şi universală, reviste, atlase, CD-uri şi DVD-uri atât pentru
învățământul loiceal cât și pentru cel gimnazial, cu acces liber şi gratuit la documente.
Înscrierea se face pe baza buletinului de identitate şi a carnetului de elev. Accesul în sala de
lectură este liber, cu împrumut la domiciliu pentru cititorii înscrişi la bibliotecă.

2.7. Relaţia şcoală-comunitate – evaluare
Nivelurile, durata şi efectele colaborării Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” cu
reprezentanţii comunităţii locale au fost, în general, rezultatul existenţei unor necesităţi
localizate preponderent la nivelul unităţii de învăţământ. Categoriile cele mai importante în
care se încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt:
1). Necesităţi de formare - acestea au fost identificate la nvivelul comunității locale,
multți părinți dovedindu-se interesați să-și înscrie copilul la colegiu. În cazul grupului-ţintă
elevi de gimnaziu și liceu, prin intermediul diriginţilor, se realizează educația non-formală a
elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la muzee, excursii etc.
2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general
susţinută de conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale
cât şi către diverşi alţi parteneri. Având în vedere poziţia Colegiului Național „Eudoxiu
Hurmuzachi” în comunitate, în cele mai multe situaţii solicitările justificate adresate către
diverşi sponsori au avut succes. De asemenea și cele adresate autorităților locale: în anul
2015, s-au finalizat lucrările de reparații ale acoperișului corpului A . Menționăm că dispunem
de spații de școlarizare dotate la nivelul optim de desfășurare a învățământului liceal dar și
gimanzial.
3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul școlii noastre, spiritului
umanitar format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii – în general create şi duse la
îndeplinire prin iniţiativa concretă a elevilor. Organizați în cadrul Clubului de voluntariat al
colegiului, sub deviza „Nouă ne pasă!” elevii au întreprins multe campanii de strângere de
fonduri și de obiecte cu care au venit în ajutor familiilor nevoiașe, desfășoară activități de
sprijin în învățare a copiilor de la Așezământului de copii „Sf. Leontie” și Centrului de zi
„Maria Ward”; organizează anual Campania umanitară ”Hurmuzachi ascultă, înțelege, ajută!”
4). Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri
interesaţi de evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor
pentru diverse probleme cât şi necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor
existente. Problemele şcolii sunt problemele comunităţii din care aceasta face parte – iar
parteneriatul în identificarea şi soluţionarea acestora este cel care asigură transpunerea în
practică a priorităţilor dezvoltării instituţiei.
Eficienţa actului educaţional depinde, printre altele, de stabilirea şi dezvoltarea unei
relaţii optime cu comunitatea: administraţia publică locală (Primărie, Consiliul Local), agenţii
economici, mediul de afaceri, mass-media, instituţii de cultură, organizaţii neguvernamentale,
biserici, părinţi etc.
Toate aceste componente ale comunităţii locale trebuie angrenate în formarea elevilor
astfel încât să devină, mai târziu, obiectul unei integrări optime în societate. În acest sens,
actorilor comunităţii trebuie să li se ofere informaţii privitoare la mediul şcolar şi să li se
asigure posibilităţi de participare sau implicare în procesul de dezvoltare a şcolii şi de
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îmbunătăţire a calităţii educaţiei. În esenţă, finalităţile educaţiei – idealuri, scopuri, obiective,
ş.a. – nu privesc doar instituţia şcolară, ci se înscriu în tabloul mai vast al construcţiei sociale.
De aceea, comunitatea trebuie să-şi asume responsabilităţi cât mai clare în diverse activităţi
extracurriculare desfăşurate de elevii şi cadrele didactice din şcoală, precum şi în
descoperirea de noi resurse financiare şi materiale menite a dărui actului didactic un plus de
calitate. Această din urmă activitate poate fi realizată prin sponsorizări ale unor activităţi
(conceperea de reviste şi/sau publicaţii şcolare, excursii tematice, vizite, vizionări de
spectacole, dotarea cu echipament sau mijloace de învăţământ), precum şi prin sprjinirea
elevilor cu probleme sociale deosebite sau a celor supradotaţi (prin acordarea de burse,
stimulente financiare, premii etc.).
Optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe parteneriatul real, funcţional
cu părinţii elevilor, element relevant, chiar decisiv, în construcţia personalităţii elevilor. Din
această perspectivă, menţionăm eforturile întreprinse de Asociaţia de Părinţi care
funcţionează în cadrul Colegiului, organizaţie ce-şi aduce un aport deosebit în susţinerea
financiară a unor activităţi extracurriculare, se implică în soluţionarea unor probleme sau
situaţii specifice mediului şcolar, sprijină colectivul profesoral în demersurile sale
educaţionale.
Un management eficient trebuie să anticipeze cerințele de formare existente la nivel
local, evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă la nivel local, județean şi naţional pentru a
răspunde în mod eficient prin politicile şcolii în domeniul curriculum-ului, dezvoltării
personalului, finanţării etc., provocărilor următorilor ani. Anticipând în mod corect aceste
evoluţii, credem că se va putea acţiona astfel încât instituţia noastră să fie pregătită:
 să menţină un standard înalt de pregătire a elevilor, oferindu-le cunoştinţe,
competenţe şi abilităţi necesare în societatea actuală;
 să atragă prin programele sale educaționale noi categorii de beneficiari din
comunitatea locală;
 să îndeplinească, pe termen lung, cerinţele comunităţii pe care doreşte să o
deservească, prin oferirea de absolvenţi valoroşi care ajung să profeseze cu succes în
domenii importante;
Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” a desfăşurat numeroase activităţi în parteneriat
cu următorii actori ai comunităţii locale:
 cu instituţii de cultură: Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina,
Institutul Bucovina, Galeriile de Artă, Muzeul etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț”
 cu centre culturale: Centrul Cultural German; Goethe Institut; British Council;
 cu Primăria – Consiliul Local; Poliţia Municipiului Rădăuţi; Poliţia Comunitară;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;
 ONG-uri: AIESEC; Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie; Organizaţia Naţională
„Cercetaşii României”;
 cu reprezentanți mass-media: Săptămânalul de Rădăuţi; Monitorul de Suceava; TV
Rădăuţi, Tele 9; Cromtel;
 cu alte instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII „Bogdan Vodă”; Rădăuţi, Şcoala cu
clasele I-VIII „Regina Elisabeta” Rădăuţi; CTR; Colegiul Andronic Motrescu ş.a.
Din convingerea fermă că o educaţie de calitate depăşeşte limitele şcolii, instituţia
noastră îşi propune, pe de-o parte, consolidarea prin măsuri specifice a colaborărilor şi
parteneriatelor existente și, pe de altă parte, extinderea perimetrului de implicare a actorilor
comunităţii locale şi naţionale.
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ANALIZA SWOT
Domeniul școală - comunitate
PUNCTE TARI











PUNCTE SLABE

Interesul părinţilor pentru înscrierea
copiilor în ciclul gimnazial
Calitatea educaţiei oferita în şcoală –
manifestată inclusiv prin rata ridicată de
participare a părinţilor la lcetoratele
organizate la nivelul școlii și la
ședințele claselor
Implicarea elevilor în diferite tipuri de
activități de voluntariat
Interes din partea elevilor şi cadrelor
didactice pentru o relaţie activă şi
profitabilă cu reprezentanţii comunităţii
locale
Existenţa unui număr de activităţi
consacrate si implicând parteneriat
instituţional
Considerarea
colaborării
cu
comunitatea sub toate valenţele
acesteia
Stabilirea unor parteneriate cu diferite
instituții locale, cu ONG-uri
Stabilirea unor parteneriate cu școli din
țară în cadrul unor proiecte educative
OPORTUNITĂȚI



















Implicarea
redusă
a
cadrelor
didactice în dezvoltarea relaţiilor cu
comunitatea locală
Numărul
mic
de
parteneriate
încheiate de școală cu agenții
economici
Numărul mic de proiecte derulate în
cadrul comunității locale
Valorificarea redusă a comunității
locale ca resursă pentru orientarea
școlară și profesională a elevilor
Lipsa de implicare în organizarea
unor schimburi de experiență cu
unități școlare similare din oraș
Insuficienta
valorificare
a
parteneriatului cu părinții
Limite în asigurarea resurselor
financiare şi materiale necesare
Lipsa unei oferte locale importante
privind activităţile educative pentru
elevi

AMENINȚĂRI

Încheierea unor parteneriate cu instituții
reprezentative din Europa (British
Council,
Ambasada
Germaniei,
Institutul Goethe)
Număr mare de părinți cu statut
important în comunitatea locală
Posibilitatea implicării în proiecte de tip
Erasmus+
Existența în rețeaua județeană a unor
licee cu rezultate deosebite în
realizarea proiectelor educative
Posibilitatea
încheierii
de
parteneriate/acorduri de colaborare cu
unități similare din țară în cadrul unor
proiecte educative
Deschiderea României spre Europa
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 Scăderea posibilității de multiplicare a
culturii
locale
ca
urmare
a
disponibilității reduse a instituţiilor de
cultură în realizarea unui cadru
instituţional de colaborare cu unităţile
de învăţământ
 Diminiuarea posibilităților școlii de a
valorifica resursa umană în cf. cu
capacitatea sa
 Cantonarea relației școală-familie întrun cadru rigid, fără posibilitatea
activării
resorturilor
care
fac
funcțională această legătură

CAPITOLUL III
PRIORITĂȚI, VIZIUNE, MISIUNE
3.1. Context european și național
Strategia Europa 2020 definește următoarele ținte pentru deceniul 2010 -2020:
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la
programele de învățare de-a lungul vieții;
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute
de citire, matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15 %;
3) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemele de educație și
formare, ar trebui să fie sub 10 %;
4) până în 2020, proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse în 20 și 34 de
ani, care au finalizat sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult
trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin 82 %, comparativ
cu 76,5 % în 2010.
Programul Național de Reformă 2015, pentru implementarea priorităților
sistemului de educație și formare profesională vizează:
a) continuarea reformelor în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru
asigurarea unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe
dezvoltare personală şi socială;
b) asigurarea deschiderii sistemului de educaţie şi formare către toţi tinerii şi
asigurarea accesului egal la educaţie, în special pentru grupurile cu riscuri
particulare.
În concordanță cu Programul de guvernare 2017-2020, Ministerul Educației
Naționale are pe agenda imediată de lucru 20 de obiective. În acest sens, au fost
inițiate procedurile necesare privind elaborarea și implementarea celor 20 de obiective
în acord cu termenele de finalizare prevăzute (situate între 1 septembrie 2017 și
sfârșitul anului 2020).
Obiective de interes:
● Extinderea educaţiei antreprenoriale în toate şcolile.
● Strategia privind stimularea învăţământului profesional dual.
● Modificarea Legii educaţiei privind reforma programelor şcolare IX-XII (planuricadru şi programe școlare).
● Îmbunătăţirea instrumentelor de evaluare/examinare pentru elevi şi profesori.
● Profesori motivaţi şi bine pregătiţi.
● Dezvoltarea Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă.
● Implementarea unui proiect pilot privind învăţământul digitalizat.
● Plan de măsuri - Internet în toate şcolile.
● Creşterea gradului de calificare prin Programul „A doua şansă”.
●
Extinderea programului-pilot Masa Caldă pentru elevi şi promovarea
programului „Şcoală după Şcoală”
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Priorități ale sistemului de învățământ românesc
 Învăţarea centrată pe elev
 Asigurarea calităţii procesului de învăţământ
 Parteneriat cu agenţi economici de stat şi privat
 Oferirea de şanse egale
 Integrare europeană
 Orientarea şi consilierea elevilor
 Integrarea elevilor cu nevoi speciale
 Modernizarea bazei materiale
 Asigurarea calităţii în practică
 Management educaţional
 Utilizarea TIC în predare
 Formarea continuă a cadrelor didactice
 Optimizarea sistemului informaţional

3.2. Ținte strategice ale ISJ Suceava
1. Asigurarea conducerii operaționale a ISJ Suceava și managementului unităților
din rețeaua școlară județeană.
2. Eficientizarea activității echipelor manageriale din școli și ISJ și unitățile conexe
în contextul creării condițiilor de implementare și sporirii autonomiei acestora.
3. Asigurarea calității actului educațional și stimularea excelenței școlare prin
adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare și serviciilor educaționale la
modificările structuraledeterminate de aplicarea Legii Educației Naționale și
legislației secundare acesteia.
4. Stabilirea ofertei educaționale a unităților de învățământ prin raportare la
nevoile de dezvoltare personală a elevilor și cerințele pietei muncii.
5. Adaptarea resurselor umane din rețeaua școlară a județului la noile condiții de
dinamică a sistemului național de educație
6. Asigurarea condițiilor corespunzătoare de infrastructură școlară și bazei
didactico-materiale pentru desfășurarea procesului educațional.
7. Creșterea gradului de participare a partenerilor educaționali din comunitățile
locale în soluționarea problemelor școlii.
8. Consilierea unităților școlare în accesarea de fonduri europene pentru inițierea
și derularea unor proiecte comunitare la nivel național și internațional

3.3. Priorități strategice pentru Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”
Existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar și ne
determină să avem în vedere ca dimensiune strategică: diversificarea ofertei educaționale
prin introducerea nivelului gimnazial și modernizarea sistemului de educaţie pentru a da
coerenţă parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială,
orientată pe competenţe cheie ce trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu cerinţele
societății informaționale și a cunoaşterii.

3.4. Viziunea Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”
Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” își propune creșterea și diversificarea nivelului
de expertiză în sfera serviciilor educaționale, pentru a oferi elevilor demersuri de instruire și
formare particularizate, în acord cu potențialul și aspirațiile proprii și cu cerințele pieței
muncii, precum și oportunități de dezvoltare personală și profesională care să faciliteze
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adaptarea la schimbările mediului economic și social și integrarea activă în societatea
informațională și a cunoașterii.

3.5. Misiunea Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”
Misiunea Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” este de a crea, prin calitatea înaltă
a educației oferite, premisele dezvoltării tinerilor ca personalități capabile să se implice în
dezvoltarea comunității în care trăiesc și să se adapteze cerințelor societății informaționale și
a cunoașterii.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor societății și ale beneficiarilor, Colegiul Național
„Eudoxiu Hurmuzachi” va asigura, printr-un management eficient, adaptarea permanentă a
ofertei educaționale la cerințele pieței muncii, dezvoltarea continuă a resurselor și strategiilor
educaționale necesare introducerii nivelului gimnazial și un învățământ incluziv, centrat pe
valorile democrației, nediscriminării, diversității și implicării active în viața comunității.
Vom urmări dezvoltarea parteneriatului școală-familie și valorificarea oportunităților
oferite de programele și proiectele educative naționale și internaționale, în vederea asigurării
dimensiunii europene a educației, a transferului și recunoașterii rezultatelor învățării
dobândite de elevi, împărtășirii experiențelor de succes și a bunelor practici educaționale,
transdisciplinare, interculturale, inovative, centrate pe cultivarea creativității și a eficacității
educaționale.

3.6. Deviza colegiului
„ACȚIUNE COLECTIVĂ, CUNOAȘTERE, COMPETENȚĂ,
PERFORMANȚĂ, INTEGRARE!”

3.7. Țintele strategice
Analizând punctele slabe ale mediului intern şi ameninţările identificate în mediul extern,
propunem următoarele ţinte strategice:
ȚINTA 1:
Asigurarea unui management eficient, orientat spre dezvoltarea comunității educaționale
prin motivare și implicare
Ținta se bazează pe experiența managerială acumulată de o parte din angajați, pe formarea
profesională și metodică foarte bună a cadrelor didactice și a diriginților și vizează atingerea unui nivel
mai bun necesar al managementului unității, al compartimentelor funcționale și al colectivelor de elevi
în vederea îndeplinirii standardelor de calitate la un nivel de performare superior și valorificării
eficiente și eficace a resurselor existente în beneficiul elevilor și al dezvoltării instituției și culturii
organizaționale a acesteia.
ȚINTA 2:
Creșterea capacității școlii de a răspunde cerințelor beneficiarilor prin implementarea
unei oferte educaționale în acord cu aspirațiile elevilor și cerințele pieței muncii (interne și
internaționale).
Ținta se bazează pe specificul școlii (liceu teoretic), pe calitatea resurselor umane și nivelul de
expertiză atins în proiectarea și implementarea ofertei educaționale și vizează dezvoltarea ofertei
educaționale (curriculare, extracurriculare și extrașcolare, a resurselor umane și materiale) în acord cu
necesitățile explicite și implicite ale beneficiarilor și ale comunității educaționale în ansamblul ei
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pentru asigurarea premiselor obținerii succesului școlar în educarea și formare elevilor dar și pentru
dicersificarea serviciilor educaționale oferite (și elevilor și comunității) ceea ce va spori atractivitatea
școlii și va valida în comunitate rezultatele obținute de școală.
ȚINTA 3: Creșterea calității și eficienței procesului instructiv-educativ și asigurarea unui
parcurs școlar incluziv, de succes, pentru fiecare elev al colegiului
Ţinta strategică aleasă se bazează pe nivelul ridicat de formare inițială a cadrelor didactice și pe
preocuprile acestora de a-și completa, prin formare continuă, competențele în diferite domenii asociate
activității de bază şi vizează generalizarea utilizării TIC în procesul de predare-învățare, inovaţii
didactice și servicii de consiliere și orientare șclară pentru adaptarea la nevoile de dezvoltare personală
şi profesională ale elevilor și maximizarea șanselor acestora de reușită în viață (acces în învățământul
superior, inserție socială etc.).
ȚINTA 4: Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii pentru asigurarea
resurselor necesare unui învățământ capabil să răspundă exigențelor calitative proprii societății
informaționale.
Acest scop se bazează pe interesul conducerii școlii și a administrației locale pentru
îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ (reflectate în progresele
făcute până acum în amenajarea spațiilor de învățare și procurarea resurselor materiale necesare
învățării) și vizează conservarea unor spații, restructurarea lor, modernizarea spațiilor existente și
sporirea dotărilor materiale (resurse curriculare și auxiliare, mijloace de învățământ, echipamente etc.)
în vederea configurării unei structuri optime a spaţiului existent și adecvarii la cerinţele de funcţionare
pentru instruirea teoretică şi practică a elevilor în acord cu dimensiunea europeană a educației și cu
cerințele societății informaționale (generalizarea utilizării TIC), prin cooperare cu autorităţile locale şi
comitetele de părinţi consolidând astfel parteneriatul şcoală - comunitate.
ȚINTA 5: Dezvoltare instituțională prin programe, proiecte și parteneriate (interne și
externe) care să faciliteze formarea competențelor și atitudinilor necesare dezvoltării personale,
cetățeniei active și incluziunii sociale.
Tința se bazează pe experiența cadrelor didactice de a proiecta, organiza, desfășura și evalua
proiecte și activități educative și pe colaborarea cu Asociația Părinților și are în vedere dezvoltarea
competențelor de accesare a unor proiecte europene, pe filiera Erasmus +, de a motiva cadrele
didactice de a colabora cu alți profesori și unități școlare din țară și din străinătate în vederea
multiplicării exemplelor de bună practică în diferite domenii funcționale (management, curriculum,
resurse materiale, relații comunitare etc.).
Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi
flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura
societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în
educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale
valoroase și la exemplele de bune practici în domeniul educațional.
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3.8. OPȚIUNI STRATEGICE
OPȚIUNI STRATEGICE
DEZVOLTAREA
ATRAGERE DE RESURSE
ȚINTA
RESURSELOR UMANE
FINANCIARE ȘI DEZV.
BAZEI MATERIALE
Proiectarea și coordonarea unor Dezvoltarea competenţelor
Continuarea atragerii unor
activităţi didactice de calitate,
manageriale prin participarea
importante resurse financiare,
din perspectiva incluziunii
echipei de management la stagii, materiale pentru reabilitare,
sociale, a dreptului la educație și reuniuni, conferințe, dezbateri
modernizare, dotare.
a egalității de şanse, a realizării etc.
Completarea achiziţionării
educaţiei de bază pentru toţi şi
mijloacelor moderne
Formarea în domeniul
pentru fiecare în parte în funcție managementului calităţii, a
audiovizuale, a materialelor
de nevoile personale și
didactice şi de informare.
mangementului riscului, a
educaționale, a învăţării pe tot
Implicarea Asociației părinților
managementului resurselor
parcursul vieţii.
din colegiu pentru a sprijini
umane și a grupurilor de elevi.
Elaborarea
și
promovarea
dotarea tehnico-didacticoT1
inclusiv a celor cu nevoi
ofertei
educaţionale
și
imaginii
materială, participarea elevilor
Asigurarea unui
speciale sau în
colegiului.
la concursuri școlare naționale
management
dificultate;
și internaționale precum și alte
Orientarea
activităţilor
eficient, bazat
Formarea educatorilor și
activități educaționale.
curriculare, îndeosebi înspre
pe motivare,
educabililor pentru lucrul în
activitatea în echipă,
implicare,
echipă, pentru implicare,
adaptabilitatea,
colaborarea.
participare
participare și responsabilizare.
Eficientizarea
Formarea / dezvoltarea
activităţilor prin promovarea
competenţelor digiale pentru
celor care dezvoltă spiritul
facilitarea comunicării și
de echipă, exprimarea
colaborării mijlocite de
opiniilor,negocierea.
tehnologiile de comunicare
Introducerea activităților
moderne.
educaționale care contribuie
la dezvoltarea și formarea
abilităților de viață.
DEZVOLTARE
CURRICULARĂ
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DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
COMUNITARE
Dezvoltarea relaţiilor de
colaborare cu toți factorii
decizionali locali și județeni
(Primăria și
Prefectura, cu ISJ și CCD),
precum și cu alte instituţii care
reprezintă comunitatea locală și
mediul universitar, cu
Consiliul şi Asociaţia
Părinţilor din CNEH.
Continuarea și cultivarea
relațiilor cu forurile decizionale
și organismele naționale
europene specifice statutului
colegiului: MEN,
Ambasada Germaniei
în România, Britisch Concil,
ANPCDEFP etc.

ȚINTA

T2
Creșterea
capacității școlii
de a răspunde
cerințelor
beneficiarilor
prin
implementarea
unei oferte
educaționale în
acord cu
aspirațiile
elevilor și
cerințele pieței
muncii (interne
și
internaționale).

OPȚIUNI STRATEGICE
DEZVOLTARE
DEZVOLTAREA
ATRAGERE DE RESURSE
CURRICULARĂ
RESURSELOR UMANE
FINANCIARE ȘI DEZV.
BAZEI MATERIALE
Includerea în oferta
Dezvoltarea competențelor de Valorificarea
resurselor
educațională a liceului a
marketing
educațional
ale financiare existente în acord cu
curricumului pentru gimnaziu în personalului de conducere;
țintele de dezvoltare
urma autorizării/acreditării
Dezv.
competențelor
de Utilizarea resurselor finan-ciare
funcționării acestui nivel.
management educațional ale obținute prin autofinanțare
Menținerea specializărilor
personalului didactic;
pentru îmbu-nătățirea bazei
existente pentru profilurile real
Formarea cadrelor didactice materiale și dotărilor cabinetelor
și uman.
pentru aplicarea strategiilor de informatică;
Valorificarea adecvată a
educaționale a elevilor cu CES; Implicarea Asociației părinților
curricumului național.
Formarea cadrelor didactice în
în susținerea financiară a unor
Completarea ofertei curriculare domenii complementare funcției proiecte și activităților școlare și
cu cursuri opționale din oferta
de bază pentru a putea
extrașcolare;
MEN.
diversifica oferta de servici
Utilizarea resurselor finan-ciare
Adecvarea ofertei curriculare
educaționale a școlii;
existente pentru îmbunătățirea
(TC și CD) la profil și
Formarea cadrelor didactice în
dotărilor cu mijloace de
specializare;
ocupații noi certificate de ANC învățământ
și
auxiliare
Integrarea în oferta educațională (consilier de dezvoltare
curriculare;
a specializărilor de studiu în
personală și vocațională,
Obținerea de sponsorizări pentru
regim intensiv a informaticii și a formator, profesor de sprijin
organizarea
unor
proiecte
limbilor străine necesare
etc);
naționale și schimburi de
dezvoltării competențelor
Dezvoltarea competențelor
experiență;
digitale și lingvistice cu accent
cadrelor didactice de proiectare Asigurarea bazei materiale
pe performanțele individuale ale și implementare a unor noi
adecvate
desfășurării
la
elevilor și pe cele obținute la
cursuri opționale
standarde
de
calitate
a
nivel de disciplină;
activităților instructiv-educative.
Utilizarea ghidurilor de bune
practici pentru diferite
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DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
COMUNITARE
Stabilirea de parteneriate cu
experţi în educaţie, instituţii
partenere de profil;
Colaborarea cu CJRAE;
Implicarea în derularea unor
proiecte comunitare;
Acorduri de colaborare cu firme
specializate în consiliere și
orientare școlară și profesională;
Valorificarea părinților ca
resurse educaționale în procesul
de consiliere și orientare
școlară;
Încheierea unor acorduri de
colaborare cu ONG-uri
specializate pentru extinderea
ofertei de servicii educaționale
oferite de școală și găsirea unor
alternative eficiente de educare
a elevilor din grupurile
defavorizate (cu părinți plecați
în străinătate)

ȚINTA

T3
Creșterea
calității și
eficienței
procesului
instructiveducativ și
asigurarea unui
parcurs școlar
incluziv, de
succes, pentru
fiecare elev al
colegiului

DEZVOLTARE
CURRICULARĂ
discipline.
Asigurarea
documentelor
legislative necesare realizării
curricumului național;
Proiectarea curricumului în
conformitate
cu
cerințele
metodologice în vigoare;
Diversificarea
resurselor
curriculare folosite în procesul
de predare-învățare;
Proiectarea/elaborarea unor
resurse curriculare și strategii
educaționale în vederea derulării
unor activități diferențiate
pentru elevii cu dificultăți de
învățare, respectiv pentru elevii
capabili de performanță;
Proiectarea unei oferte de CDS
flexibile și atractive să asigure
care să permită realizarea
caracterului pluridisciplinar şi
cross curricular, pe arii
curriculare;
- valorificarea unor resurse
curriculare din oferta MEN și a
altor furnizori de educație
pentru diversificarea ofertei de
curriculum la decizia școli.

OPȚIUNI STRATEGICE
DEZVOLTAREA
ATRAGERE DE RESURSE
RESURSELOR UMANE
FINANCIARE ȘI DEZV.
BAZEI MATERIALE
Perfecționarea managerilor în
domeniul asigurării calității.
Dezvoltarea
competențelor
cadrelor didactice de proiectare
a unor strategii didactice care să
individualizeze/
diferențieze
demersul didactic în funcție de
particularitățile și cerințele
grupului de educabili.
Dezvoltarea competențelor de
diagnoză a grupului de elevi.
Formarea
deprinderilor
personalului
didactic
de
raportare
permanentă
la
standardele de calitate.
Multimplicarea situațiilor de
diseminare a exemplelor de
bună-practică
în
domeniul
educațional;
Formarea unor echipe de lucru
la nivelul disciplinelor pentru
promovarea stra-tegiilor de
obținere a succesului școlar pe
baza învățării diferențiate;
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Atragerea unor investiții pentru
reabilitarea
corpu-rilor
de
clădire aflate în conservare și
pentru reparații/modernizări ale
spațiilor interioare.
Identificarea unor firme care să
ofere consultanță și consiliere
pentru accesarea fondurilor
europene.
Accesarea
unor
fonduri
europene pentru moderni-zarea
laboratoarelor de informatică.
Îmbunătățirea
dotării
cu
mijloace și materiale didactice
la nivelul claselor și catedrelor.
Promovarea
și
susținerea
performanțelor
înalte
ale
elevilor și profesorilor în
vederea atragerii de sponsorizări
pentru activități și proiecte
derulate de școală.

DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
COMUNITARE
Colaborarea cu ISJ și CCD în
scopul formării continue a
cadrelor didactice precum și cu
alți ofertanți de formare pentru
susținerea și promovarea
inițiativelor cadrelor didactice în
școală.
Colaborare cu ONG-uri pentru
extinderea ofertei de servicii
educaționale și derularea unor
proiecte educative.
Stabilirea/revizuirea unor
parteneriate cu instituții locale
de învățământ și de cultură, artă
vizînd organizarea de schimburi
de experiență și de activități
educative atractive,
complementare, motivatoare
studiului.
Colaborare cu Asociația
părinților și derularea unor
activități de tipul „Școala
părinților”.
Colaborare cu Primăria în
vederea derulării unor proiecte
comunitare.

ȚINTA
T4
Modernizarea și
dezvoltarea
bazei materiale
a școlii pentru
asigurarea
resurselor
necesare unui
învățământ
capabil
să
răspundă
exigențelor
calitative
proprii societății
informaționale.

DEZVOLTARE
CURRICULARĂ
Elaborarea proiectului de buget
precum și a proiectelor de
colaborare cu diferiți agenți
economici sau ONG-uri.
Proiecte de cercetare derulate de
elevi și profesori ale căror
rezultate sunt aplicate în
practica pedagogică.
Resurse curriculare auxiliare și
mijloace didactice realizate de
profesori și elevi.
Crearea de soft-uri educaționale
în cadrul proiectelor pentru
Examenul de atestat profesional.
Valorificarea
competențelor
TIC ale profesorilor și elevilorîn
elaborarea și redactarea unor
lucrări științifice, lucrări de
atestat profesional

OPȚIUNI STRATEGICE
DEZVOLTAREA
ATRAGERE DE RESURSE
RESURSELOR UMANE
FINANCIARE ȘI DEZV.
BAZEI MATERIALE
Cadre didactice preocupate Atragere de fonduri de la
pentru derularea unui proces Consiliul local și din proeicte
instructiv-educativ digitalizat și europene
pentru
dotarea
modern.
laboratoarelor de informatică cu
Elevii colegiului de la toate sisteme de calcul performante
profilele dar îndeosebi cei din precum și pentru achiziționarea
clasele
cu
specializare soft-urilor educaționale pentru
matematică-informatică/
celelalte arii curriculare;
intensiv informatică preocupați Fonduri pentru plata unei firme
de realizarea de mijloace de consultanță în vederea
didactice.
participării la depunerea de
Părinți dornici să se implice în aplicaţii pentru proiecte de
dotarea școlii cu tehnică de dezvoltare şcolară/dotare;
calcul;
Sprijinul Asociației de Părinți
Reprezentanţi ai autorităţii Atragerea
de
fonduri
locale implicați în proiecte.
extrabugetare
în
vederea
Asigurarea accesului cadrelor achiziționării
de
soft-uri
didactice și a elevilor la educaționale;
tehnologia modern;
Implicarea în proiecte cu diferiți
Dezvoltarea profesională a parteneri economici care au ca
cadrelor didactice prin aplicarea finalitate;
cunoștințelor
dobândite
la dotarea cu: laptop-uri, videocursurile
de
formare
în proiector și softuri
domeniul IT;

52

DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
COMUNITARE
Responsabilizarea comunităţii
pentru susţinerea şcolii prin
implicarea acesteia în cadrul
proiectelor de finanțare, precum
și prin finanțare direct din
bugetul local;
Finanțarea achizițiilor destinate
modernizării permanente a
mediului fizic școlar și a
digitalizării acesteia.

ȚINTA
T5

DEZVOLTARE
CURRICULARĂ
Elaborarea de programe și
proiecte.
Valorizarea experienței în
elaborarea de ghiduri de bune
practici, jurnale de activitate,
bze de date.
Dezvoltarea de curricule și
materiale specifice pentru
derularea parteneriatelor.
Ghiduri de consiliere pentru
comunicarea cu părinții.
Instrumente pentru consilierea
părinților.

OPȚIUNI STRATEGICE
DEZVOLTAREA
ATRAGERE DE RESURSE
RESURSELOR UMANE
FINANCIARE ȘI DEZV.
BAZEI MATERIALE
Formarea corpului profesoral în Atragerea de fonduri
conformitate cu standardele
extrabugetare în vederea
europene educaționale.
cofinanțării proiectelor
Abilități de lucru în echipă.
europene.
Activitățile școlare și
Implicarea în proiecte cu diferiți
extrașcolare în concordanță cu
parteneri economici care au ca
cerințele europene.
finalitate;
Schimburi de experiență cu alte Dotarea cu: laptop-uri, videopersoane active în domeniul
proiectoare, imprimante și
educației pe plan european/
softuri educaționale
internațional.
Formarea resurselor umane
pentru scriere și implementare
de proiecte de diferite tipuri.
Valorificarea părinților ca
resurse în procesul educativ.
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DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
COMUNITARE
Imagine pregnantă a școlii la
nivelul comunității locale,
județene și naționale.
Profesori și elevi implicați în
programe și proiecte
desfășurate în parteneriat cu
diverse instituții, agenți
economici, ONG-uri;
Inițierea și derularea de
proiecte/ parteneriate europene.

3.9. Planificarea strategică a implementării proiectului
20172018

Acțiuni

Ținta 1

1. Formarea unei
culturi a calităţii
pentru cel puţin 75%
din membrii
personalului didactic,
didactic auxiliar ,
nedidactic, părinţi,
elevi,reprezentanţi ai
comunităţii

2.Eficientizarea
managementului la
nivelul colegiului, al
comisiilor metodice,
al claselor de elevi

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
Asigurarea existenței
structurilor de asigurare și
evaluare a calității la nivelul
şcolii
Monitorizarea permanentă a
funcționarii comisiei
responsabilă cu evaluarea și
asigurarea calității
Informarea permanentă a
personalului în legătură cu
standardele de calitate ce
trebuiesc respectate
Monitorizarea permanentă a
activității personalului prin
raportare la standardele de
calitate
Revizuirea permanentă, în
acord cu necesitățile
identificate a bazei
procedurale a școlii și a
instrumentelor de monitorizare
Întocmirea documentelor
manageriale
Participarea eficientă la
consiliile profesorale, consiliile
de administrație, comisiile
metodice, activitățile comisiei
diriginților (susținere de
referate, prezentări, intervenții,
activități demonstrative)
Asigurarea relațiilor
funcționale, coerente, bazate

Financiare
Buget MEN –
consumabile
Servicii închiriere
echipamente
multiplicare

Resurse
Materiale
Echipamente:calculator
Imprimantă
consumabile

Indicatori de realizare
Umane
Experiența
Legea Calității
PO constituire
CEAC
Reprezentanți ai
categ.
Menționate în
procedura

Costuri personal
Buget MEN

Membrii CEAC

H CA
PV CP
Decizie numire comisie
Minim 2 rapoarte monitorizare
SCIM/anual
Minim 2 ședințe annual/una
semestrial cu această tematică
pe ordinea de zi
Documentație trimisă pe mail
Documentație afișată la avizier
Bază procedurală revizuită în
acord cu modificările survenite
Registru de proceduri elaborat

Grup lucru

Consumabile
multiplicare

Echipamente:calculator
Imprimantă
consumabile

Costuri personal
Buget MEN

Resurse de timp
Legislața în
vigoare
Documente
programatice la
nivel european,
național,
județean

Toate documentele manageriale
de diagnoză, evidență, prognoză
elaborate, înregistrate, prezentate
CP și aprobate în CA
Prezența 95% la ședințe
O activitate
/comisie metodică semestrial
Nr. redus de conflicte, sesizări
reclamații, contestații

Cost servici
utilizare
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20172018

Acțiuni

3.Eficientizarea
managementului la
nivelul colegiului, al
comisiilor metodice,
al claselor de elevi

4.Asigurarea
vizibilității colegiului
la nivel local,
județean, național

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
pe motivare și implicare la
nivelul colegiului și al claselor
de elevi.
Realizarea unui management
eficient al resurselor umane
printr-o bună selecție a
personalului didactic –
concurs/probă practică
Management al resurselor
materiale centrat pe
economie, eficiență,
efectivitate - Administrarea
resurselor pe baza analizei
costurilor. Încadrarea
cheltuielilor în nivelul planificat
al costurilor.
Promovarea imaginea
colegiului prin intermediul
însemnelor proprii,
parteneriatelor, al mediei
locale, naționale și
internaționale
Promovarea rezultatelor
obținute de elevi (postare pe
site, pe pagina de FB, în
emisiuni de televiziune etc) –
minim 4 acțiuni

Financiare

Resurse
Materiale

Indicatori de realizare
Umane

echipamente
multiplicare
Consumabile
multiplicare

Cost servici
utilizare
echipamente
multiplicare
Consumabile
Servicii
telecomunicații
Buget MEN
Costuri materiale
și servicii de
marketing
Servicii
telecomunicații
500 RON /an
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Cost servici utilizare
echipamente
multiplicare

Echipamente
multiplicare
Calculator

PO de selecție,
recrutare
personal

Serviciul
financiar
administrativ

Comisia
promovare
imagine

Organizarea colectivelor de elevi,
documentația de proeictare a
actiivtăților de consiliere elevi,
părinți, activități educative
realizată de toți diriginții
Angajarea pe bază de
concurs/medie la proba practică
Buget proiectat, aprobat în cf. cu
legislația în vigoare
Execuție bugetară realizată pe
capitole de cheltuieli și în funcție
de PDI și prioritățile identificate
pentru dezv. școlii

Minim 4 acțiuni semestrial de
promovare organizate
Dovezi PV, ziare, filme etc.

20172018

Acțiuni

5.Realizarea unui
proces educațional
performant care să
încurajeze iniţiativa,
creativitatea și
performanța

T2

1.Proiectarea anuală
de către conducerea
școlii, în baza
consultării
beneficiarilor, a unui
plan de școlarizare
corect întocmit din
punct de vedere legal
și adecvat
necesităților de
formare a elevilor și
de dezvoltare a școlii.

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
Evaluarea pe parcurs şi finală
concretizată în performanţe
bune și foarte bune şi
accederea elevilor la nivele de
excelenţă, prin olimpiade,
concursuri şcolare, examene
(admitere în nivelul universitar,
bacalaureat);
-Stimularea și susținerea
profesorilor pentru a participa
și a obține rezultate bune la
diferite examene în
specialitate și didactică
modernă aplicată (masterate,
la grade didactice, studii
doctorale etc)

Elaborarea proiectului planului
de școlarizare în concordanță
cu cerințele legale.
Consultarea beneficiarilor
In vederea adecvării la
cerințele și necesitățile
comunității locale.
Asigurarea continuității
profilului liceului
Mediatizarea permanentă a
ofertei educaționale

Financiare
Consumabile
Necesare
multiplicării
testelor și fișelor
Spații dotate
pentru realizarea
programelor de
pregătire
individuală

Resurse
Materiale
Echipamente
Scanare, multiplicare
Calculatoare și
laptopuri
Videoproiect.
consumabile

Costuri formare
profesională
anuală
Buget MEN

-buget local
- fonduri
extrabugetare
- finanțare MEN
- buget local
-sponsorizări
Servicii
telecomunicații
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-metodologia de
fundamentare a
planului de școlarizare
elaborată de MEN
-analiza de nevoi
elaborată de ISJ

Indicatori de realizare
Umane
Cadre didactice
Valorificarea
experienței
personale
Raportarea la
ghidurile
metodologice
specifice fiecărei
discipline
Valorificarea
bazei de date a
MEN

Teste predictive, inițiale,
secvențiale și sumative
aplicate la fiecare disciplină
Progres înregistrat de către
fiecare profesor la 50% dintre
clase

Membrii CP
Membrii CA

Proiect de plan de școla-rizare
elaborat prin respectarea
criteriilor legale adecvat la nevoile
de formare ale absolvenților și
nevoilor de dezvoltare a școlii.

Numărul cadrelor didactice
înscrise la forme de perfecționare
continuă
Nr. de cadre didactice care au
obținut grade didactice, titlul de
doctor

Parteneriate încheiate cu școlile
gimanziale ptr. promovarea
ofertei
Două activitități de promovarea
ofertei ed. organizate la școlile
gimnaziale/anual

20172018

Acțiuni
2. Cunoașterea
capacităților,
aptitudinilor și
intereselor elevilor și
a părinților pentru
proiectarea și
implementarea
activităților instructiveducative

3. Configurarea
anuală, prin
implicarea comisiei
de curriculum din
școală, a unei ofertei
CDS care să răspundă
nevoilor educaționale
identificate ale
beneficiarilor

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
-stabilirea nivelului de
cunoaștere și competență a
elevilor prin aplicarea testelor
predictive
Identificarea nevoilor de
formare explicite și implicite
ale elevilor și părinților pentru
proiectarea activităților
extrașcoalare
Stabilirea stilului de învățare al
elevilor prin aplicare de
chestionare
Cunoașterea intereselor
elevilor și părinților pentru
configurarea CDS.
Diagnoza populației școlare a
CNEH.
Configurarea CDS în corelație
cu interesele elevilor pentru
susținerea examenului de
bacalaureat.
Configurarea CDS în corelație
cu interesele elevilor în
vederea pregătirii admiterii în
învățământul superior.
Valorificarea CDS pentru
pregătirea elevilor pentru
obținerea unor certificări
lingvistice, digitale
Valorificarea CDS pentru
pregătirea elevilor pentru
performanță.
Valorificarea CDS pentru
dezvoltarea competen-țelor

Financiare
Consumabile
Service
multiplicare

Resurse
Materiale
-legislație
MEN
ISJ

Indicatori de realizare
Umane
Cadre didactice
Colective de
elevi
Părinți

Consumabile
Service
multiplicare

Consumabile
Service
multiplicare
Servicii
telecomunicații

Costuri personal
Buget MEN
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-recomandări ISJ ptr.
elaborarea CDS
- metodologie org.
activități educative
- propuneri de proiecte,
parteneriate

Cadre didactice
Colective de
elevi
Părinți

Teste predicitve aplicate la toate
clasele de specialitate
Doc. de analiză a rezultatelor
Măsuri remediale stabilite
Dovezi de aplicare
Analiza și interpretarea
chestionarelor și utilizarea lor în
proiectarea ofertei de activ.
educative extrașcolare
(minim 50% dintre părinți
chestionați, 90% elevi)

PV cu opțiunile elevilor și ale
părinților privind cursurile
opționale agreate
Fișe psihopedagogice ale elevilor
completate păstrate în portofoliile
diriginților
Ofertă de CDS elaborată în acord
cu opțiunile și interesele
exprimate ale elevilor care
include
min. două cursuri care să sprijine
pregătirea elevilor obținerea unor
atestate lingvistice sau digitale
Ofertă de CDS elaborată în acord
cu opțiunile și interesele
exprimate ale elevilor care
include minim un curs care preg.
elevii ptr. performanță
Ofertă de CDS elaborată în acord
cu opțiunile și interesele

20172018

Acțiuni

4. Proiectarea și
implementarea anuală
a unei oferte de
activități educative
extrașcolare
complexe care să
includă activități de
consiliere în cât mai
multe domenii de
interes pentru
formarea tinerilor, cu
accent pe educație
multiculturală,
educația pentru
sănătate,
consilierea pentru
carieră

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
sociale și civice.
Proiectarea unei oferte
educaționale complexe, în
acord cu cerințele comunității
școlare, ale comunității locale
și adecvate bazei materiale de
care dispune școala
Derulare de proiecte și
parteneriate care să sprijine
tinerii în dezvoltarea
competențelor sociale și
anterprenoriale
Dezvoltarea dimensiunii
europene a activităților
educative prin proiecte,
parteneriate, schimburi de
experiență internaționale.
Mediatizarea permanentă a
ofertei educaționale și a
rezultatelor obținute prin
implementarea acesteia.

5. Dezvoltarea
serviciilor de
orientare şcolară şi
profesională oferite
de școală astfel încât,
fiecare elev, să poată
participa, pe
parcursul unui ciclu
de școlarizare, la
acțiuni personalizate

Intensificarea colaborării cu
cabinetul școlar de asistență
psihopedagogică în vederea
desfășurării activității de
consiliere și orientare școlară.
Menținerea și dezvoltarea
relațiilor de colaborare cu
instituții de învățământ
superior, ONG-uri
Formarea diriginților pentru
consilierea de carieră a
elevilor la nivelul comisiei
metodice

Financiare

Resurse
Materiale

Spații de desfășurare
Cheltuieli de
întreținere, încălzire,
iluminat
Consumabile și
echipamente TIC, de
multimplicare
de redare a informației

Consumabile
Service
multiplicare

Indicatori de realizare
Umane

Cadre didactice
Colective de
elevi
Părinți
Reprezentanți ai
comunității locale
ai autorităților
Reprezentanți
ONG-uri

exprimate ale elevilor care
include min. două cursuri care
dezv. competențele de
comunicare, antreprenoriale și de
voluntariat
Calendar al activităților educative
extrașcolare elaborat și aprobat
care să respecte criteriile
asumate
Două proiecte de voluntariat
organizate anual.
Zece activități educative realizate
semestrial cu tematică
diversificată, repartizate echilibrat
pe colective de clase.

Costuri în funcție
de bugetele
proiectelor
Spații de desfășurare
Costuri de
marketing
750 RON
bannere

Consumabile și
echipamente TIC, de
multiplicare
de redare a informației

Servicii
telecomunicații
-consumabile
- șabloane analiza timp
Cheltuieli de
întreținere,
încălzire, iluminat
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Psiholog școlar
Colective de
elevi
Angajați firme
Reprezentanți ai
autorităților și ai
ONG-urilor
Formatori

Minim 5 activități de consiliere
desfășurate anual la nivelul
colectivelor de elevi din clasele
terminale, în colaborare cu
cabinetul de asistență
psihopedagogică.
Minim o activitate demonstrativă
și o activitate de formare
desfășurată anual în cadrul
comisiei diriginților în perioada de

20172018

Acțiuni
de consiliere și
orientare în carieră.

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
Consilierea părinților în
vederea stabilirii opțiunilor de
carieră ptr. elevi/copii
Testarea aptitudinală a elevilor
în vederea orientării școlare și
profesionale

Financiare

Resurse
Materiale

Indicatori de realizare
Umane
județeni abilitați

implementare a PDI.
O activitate organizată anual la
niv. colectivelor cl. a XI-a de tipul
„Atelierul părinților și al
adolescenților”
5 elevi testați prin firme de
specialitate (experimental)
Aplicare de baterii de teste
Cabinet particular

-consumabile
- șabloane analiza timp

-experiențiale și
de timp

- documente MEN, ISJ
Ghiduri metodologice
pe discipline

Specialiști CCD,
furnizori de
programe
acreditate de
formare continua
Specialiști în
domeniu

Rapoarte de activitate
semestriale/anuale întocmite la
nivelul fiecărei catedre cuprin inf.
despre progresul școlar
Susținerea anuală a min. unei
lecții demonstrative/ sem. (cerc
pedagogic, lecție la nivelul
fiecărei comisii metodice).
1/3 din lecții sunt susținute prin
metode active

Servicii
telecomunicații

Costuri personal
Buget MEN
Costuri servicii
firmă specializată
T3

1.Îmbunătățirea
permanentă a calității
predării-învățării
astfel încât să se
asigure, pentru
fiecare elev, pe
parcursul unui an
școlar, condiții
optime de atingere a
standardelor
curriculare de
performanță specifice
fiecărei discipline de
studiu

Familiarizarea cadrelor
didactice cu strategiile
moderne, motivaționale de
predare-învățare prin
diseminarea exemplelor de
bune practici în cadrul
colectivului.
Formarea cadrelor didactice
pentru aplicarea strategiilor de
obținere a progresului școlar.
Informarea permanentă a
personalului didactic privind
noile abordări conceptuale ale
reformei și ale curricumului
național.

3.Asigurarea pentru
fiecare elev, pe
parcursul unui ciclu
de școlarizare, a
condițiilor necesare
adaptării la
standardele

Elaborarea unor standarde de
evaluare/apreciere centrate pe
elev și pe plus-valoarea
adăugată.
Monitorizarea ritmică a calității
demersurilor didactice prin
asistențe la ore

Costuri formare
Buget MEN

Programe școlare pe
discipline
Personal didactic
Costuri personal
Buget MEN
- documente MEN, ISJ
Ghiduri metodologice
pe discipline
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Personal didactic

Centralizator rezultate școlare la
nivel de discipline/catedre
elaborat anual.
Standarde de evaluare elaborate
la nivelul minim a disciplinelor la
care se susține examen de
bacalaureat
Teste predictive aplicate tuturor

20172018

Acțiuni
educaționale ale
colegiului

4.Optimizarea
rezultatelor și
performanțelor
școlare ale elevilor
prin implementarea
anuală a unui
program coerent de
pregătire
suplimentară.

T4

1.Îmbunătăţirea bazei
materiale pe care se
sprijină procesul
instructiv-educativ

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
Testarea predictivă a elevilor
în vederea stabilirii realiste a
nivelului inițial de pregătire.
Asigurarea ritmicității evaluării
și înregistrării progresului
școlar.
Elaborarea și aplicarea
planurilor remediale în
vederea asigurării progresului
școlar pentru fiecare elev.
Îmbunătățirea competențelor
profesorilor de obs. și analiză
a progresului școlar la nivel
individual
Proiectarea și realizarea unui
program de pregătire
remedială a elevilor adecvat
nivelului de pregătire
identificat la niv. de disciplină.
Realizarea unui program de
pregătire a elevilor pentru
obținerea performanței prin
participare la conc. și
olimpiade școlare
Susținerea financiară a
participării elevilor la
concursuri și olimpiade.
Motivarea elevilor pentru
participare la concursuri și
olimpiade.
Elaborarea unui necesar de
mijloace didactice și de soft-uri
educaționale pentru toate ariile
curriculare în vederea

Financiare

Costuri personal
Buget MEN

Resurse
Materiale

Indicatori de realizare
Umane

Programe școlare pe
discipline
Comisii lucru

- documente MEN, ISJ
Ghiduri metodologice
pe discipline
Programe școlare pe
discip

Personal didactic

Costuri personal
Buget MEN

Finanțare
Consiliul local
Finanțări
extrabugetare
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Consumabile
Mijloace de
comunicare
Telefon, internet

Timp
Experiență

elevilor de clasa a IX-a în funcție
de specializarea claselor.
Fiecare profesor elaborează
minim 2 planuri remediale anual.
Centralizarea rezultatelor școlare
pentru toate disciplinele
(semestrial și anual) de la toți
profesorii.
Dovezi care atestă aplicarea
măsurilor asumate prin planurile
remediale.
50% dintre profesori
demonstrează aplicarea măsurilor
remediale propuse (PV, fișe de
progres, analiza progresului
școlar individual)
Liste cu elevi propuși pentru
programe de preg. suplimentară
realizate cel puțin pentru
disciplinele de bacalaureat/la
dosarele personale/comiiilor
metodice
Program de preg. suplimentară
elaborat la nivel de
disciplină/comisie metodică.
50% dintre elevii participanți își
îmbunătățesc perf. școlară la niv.
disciplinei
-decontarea 100% a chelt. de
deplasare
Referate de necesitate întocmite
Liste de priorități la nivel de
catedre/compartimente
Documente specific licitațiilor și

20172018

Acțiuni
prin achiziţionarea de
mijloace de
învățământ moderne
și de softuri
educaționale pentru
toate disciplinele

2.Amenajarea și
modernizarea
laboratoarelor de
informatică pentru a
face față cerințelor
impuse de
standardele
educaționale ale
disciplinei și de
susținere a
examenelor
3. Dotarea spațiilor
auxiliare

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
desfășurării unui proces
educativ digitalizat, modern și
de calitate.
Achiziții de mijloace didactice
și de soft-uri educaționale
pentru toate ariile curriculare.
Familiarizarea cadrelor
didactice cu soft-ul educațional
existent în școală prin
diseminarea exemplelor de
bună practică în cadrul
colectivului.
Înlocuirea geamurilor de la
cele trei laboratoare de
informatică din corpul C.
Identificarea calculatoarelor și
a altor componente care
trebuie înlocuite în
laboratoarele de informatică.
Achiziționare monitoare.

Financiare
Buget MEN
15.000RON

Resurse
Materiale
Calculatoare
Laptopuri

Profesorii de
specialitate
Elevii de la
clasele de
matematicăinformatică

Reparații glafuri
20.000 RON

Firma
specializată

achiziților
Liste de inventar /catedre
1/3 din lecții sunt susținute cu
ajutorul soft-urilor educaționale
prin metode active
Toate cadrele didactice vor fi
asistate la lecții și rezultatele
consemnate, planuri remediale
vor fi întocmite.

Înlocuirea echipamentelor uzate
(geamuri)
Lucrare realizată în proporție de
100%

Achiziții realizate.
Bunuri recepționate și intrate în
inventar și în gestiunea comisiilor
Dotarea compartimentelor
funcționale și comisiilor
metodice cu calculatoare
(6 calculatoare)

9.000 RON
Achiziții realizate.
Bunuri recepționate și intrate în
inventar și în gestiunea comisiilor
14.000 RON

Serviciul
financiar
și administrativ

5000 RON
4. Asigurarea
conservării corpurilor
de cllădire prin lucrări

Indicatori de realizare
Umane

Alte dotări pentru asigurarea
creșterea calității și
funcționalității spațiilor –
reparații sistem termic,

Lucrări realizate cf. caietelor de
sarcini
Materiale reparații,
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20172018

Acțiuni
de reparații
5. Îmbunătățirea
esteticii și
funcționalității
generale a corpului A
și C prin realizare de
lucrări de reparații la
sălile de clasă, spații
auxiliare și holuri
6. Informatizarea
bibliotecii

T5

Promovarea
participării la educația
permanentă și
sprijinirea formării
unei culturi a învățării
pe tot parcursul vieții
prin creşterea
numărului de proiecte
locale, naţionale,
europene şi
internaţionale în care
colegiul este implicat
2. Îmbunătățirea
competențelor de
elaborare de proiecte

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
modernizare clase etc.
Asigurarea funcționalității și
esteticii sălilor de clasă și
holurilor prin achiziții mobilier,
panouri afișaj, reparații
curente
Crearea unei baze de date
informatizate care va cuprinde
fondul de carte existent în
bibliotecă
Întreținerea aplicației de
gestionare a bibliotecii prin
updatarea permanentă a
acesteia
-achiziționarea unui sistem de
calcul la bibliotecă
Crearea unor grupuri de lucru
pentru redactarea proiectelor
educative.
Organizarea de întâlniri, la
nivelul şcolii, cu factori locali,
instituţii şi terţi relevanţi.
Identificarea de noi parteneri şi
obţinerea acordului acestora
pentru a participa în cadrul
proiectelor inițiate de către
C.N.E.H
Implicarea efectivă a
partenerilor în toate activitățile
proiectelor
Familiarizarea cadrelor
didactice cu cerințele de

Financiare

Resurse
Materiale
întreținere spații
Consumabile

Indicatori de realizare
Umane

Serviciul
financiar
și administrativ

Lucrări de reparație recepționate.

60.000 RON

Cost serv. EBibliofil

Colective de
elevi voluntari

bugetul
activităților
proiectate
-buget propriu
-fonduri europene

-consumabile

Costuri de proiect

- valorificarea
părinților ca
resurse în
procesul
educativ;
-abilități de lucru
în echipă
Echipe de lucru

Spații echipamente
Consumabile

Costuri personal
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Reprezentanți ai
firmelor, ONGuri,

Introducerea volumelor realizată
în proporție de 50%

Minim 4 proiecte redactate anual
și incluse în baza de date a
colegiului
Minim 2 întâlniri realizate
PV care atestă prezentarea
minim a unui proiect educative
/fonduri europene prezentat la
nivelul fiecărei catedre
Dovezi depunere și aprobare
proiecte.
PV desfășurare activitate
Minim 25 profesori formați în
domeniul managementului
educațional

20172018

Acțiuni
și de implementare a
acestora, în scopul
accesării fondurilor
nerambursabile

3. Îmbunătățirea
strategiei de
diseminare a
rezultatelor obținute
prin participarea la
proiecte

4. Dezvoltarea
parteneriatului
școală- familie

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
elaborare a unui proiect
educativ la nivel local,regional,
internațional, respectiv cu
modul de aplicare la un astfel
de proiect.
Elaborarea proiectelor
educative în vederea includerii
în CAER/CAEN
-elaborarea unei strategii de
diseminare în cadrul
colectivului a exemplelor de
bună practică în redactarea
proiectelor și a experienței
dobândite prin participare la
dif. Proiecte.
Sporirea frecvenţei contactelor
cu mass-media în scopul
menținerii unei imagini cât mai
bune a şcolii şi popularizarea
activităţilor educative
Derularea unor proiecte prin
care elevii şi cadrele didactice
să cunoască şi alte şcoli, alte
sisteme educaţionale, alţi elevi
respectiv cadre didactice din
țară.
Organizarea unor activități de
formare și consiliere a cadrelor
didactice pe segmentul de
colaborare-comunicare cu
familiile elevilor.
Consilierea profesorilor
diriginți privind modalitățile de

Financiare

Resurse
Materiale

Buget MEN
Spații echipamente
Consumabile

Costuri cf.
bugetelor
proiectelor

Spații echipamente
Consumabile

Indicatori de realizare
Umane
Cadre didactice
Ghiduri de
scriere de
proiecte
Personal format
în scrierea de
proiecte

Minim 25 profesori formați în
domeniul redactării
protocoalelor/acordurilor de
colaborare cu familia

Reprezentanți ai
firmelor, ONGuri,
Cadre didactice
Ghiduri de
scriere de
proiecte
Personal format
în scrierea de
proiecte

Articole, emisiuni, proeicte și
diseminări de proiecte realizate.

Programarea acțiunilor proeict
ERASMUS

Spații echipamente
Consumabile

Costuri personal
Buget MEN
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Spații echipamente
Consumabile

Ghiduri de
consiliere și
orientare
Formatori
județeni și
naționali

Minim 2 activități organizate anual
la nivelul comisiei diriginților
Participări la activitățile metodice
organizate la nivel zonal și

20172018

2018/2019
Ținte
T1

Acțiuni

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
încheiere a parteneriatelor și
protocoalelor de colaborare.
Proiectarea și derularea unor
activități extrașcolare la nivelul
colectivelor claselor cu
participarea profesori-părinți
elevi
Proiectarea și derularea unor
proiecte educative în
parteneriat cu CRP/AP
-invitarea părinților la
evenimentele reprezentative
din viața școlii
-diseminarea rezultatelor
activităților și a performanțelor
școlare utilizând ca resurse
părinții

Actiuni pentru atingerea
obiectivului
Formarea unei culturi a
calităţii pentru cel puţin
75% din membrii
personalului didactic,
didactic auxiliar ,
nedidactic, părinţi,
elevi,reprezentanţi ai
comunităţii
Îmbunătățirea
performanțelor

Resurse
Materiale

Financiare

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
Implementarea a cel puţin 4
acţiuni eficiente / semestru
care să conducă la îndeplinirea
descriptorilor de calitate de la
indicatorii cu calificativ bine
la indicatori cu calificativ
foarte bine.
Imbunatatirea calității
serviciilor educaționale prin
propunerea si implementarea
unor măsuri de îmbunătățire
Aplicarea criteriilor obiective
de evaluare
şi promovare în carieră

Indicatori de realizare
Umane
Reprezentanți
CCD

Spații echipamente
Consumabile

Reprezentanți ai
părinților

județean a minim 2 reprezentanți
ai școlii.
Diseminarea informațiilor în
comisia diriginților.
Minim 2 referate de specialitate
susținute pe aceasăt temă.

Minim un proiect elaborat
O activitate organizată anual cu
participarea elevi/părinți/profesori.

Resurse
Materiale

Umane

Buget MEN

Consumabile
Echipamente de
multiplicare
Resurse de timp

Personalul
didactic
Membrii CEAC
Managerii școlii

4 acţiuni eficiente /
semestru care să
conducă la
îndeplinirea
descriptorilor de
calitate de la
indicatorii cu
calificativ bine la
indicatori cu
calificativ foarte bine

Bugetul MEN

Consumabile
Consumabile
Echipamente de

Disponibilitatea
cadrelor didactice

10 cadre didactice
care au participat la
cursul de formare

Financiare
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Indicatori

2018/2019
Ținte

Actiuni pentru atingerea
obiectivului
științifice și metodice
ale cadrelor didactice

Crearea unui climat de
siguranţă fizică şi
libertate spirituală
pentru elevii şcolii

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
pentru toți membrii
personalului didactic din
școală în conformitate cu
procedurile specifice.
Motivarea cadrelor didactice
pentru progres metodic și
științific în carieră - susținerea
financiară a perfecționării a
minim 10 cadre didactice
anual.
Monitorizarea participării la
perfecționare metodică și
științifică a tuturor cadrelor
didactice la nivelul
catedrei/comisiei metodice și a
comisiei de dezvoltare în
carieră
Elaborarea unui plan de pază
în parteneriat cu Poliția.
Diversificarea modalităților de
educare a elevilor pentru un
stil de viață sănătos – minim
un proiect/semestru cu
tematică specifică
Valorificarea părinților și
experienței acestora ca resursă
educațională – un program de
educare a tinerilor pentru viață
derulat anual/minim 20 de

Financiare

Resurse
Materiale

Indicatori
Umane
Fișe de monitorizare a
participării la
perfecționarea
metodică și științifică

multiplicare
Resurse de timp

Consumabile
Consumabile
Echipamente de
multiplicare
Resurse de timp

Disponibilitatea
părinților
Parteneriat cu
Poliția și
Jandarmeria
Echipele de
profesori și elevi
implicate în
proiecte

65

Existența unui plan de
pază elaborat în
parteneriat cu Poliția
Existența proiectelor
având ca tematică
educarea elevilor
pentru un stil de viață
sănătos.
Proiectul campaniei
de
educare a tinerilor
pentru viață

2018/2019
Ținte

T2

Actiuni pentru atingerea
obiectivului

Realizarea
demersurilor necesare
Introducerii nivelului
gimnazial de studiu în
cadrul colegiului

Obiective specifice
(formulate în termeni de
Financiare
rezultate)
părinți implicați în cadrul
campaniei
Consilierea permanentă a
elevilor în vederea prevenirii și
diminuării manifestărilor
violente – cuprinderea în
tematica de consiliere a
elevilor a minim unei teme
specifice și organizarea anuală
a unei campanii pe această
temă
Realizarea analizei de nevoi la Buget MEN
nivelul comunității
Obținerea autorizării de
funcționare periodică
Întocmirea și aprobarea de
către ISJ a proiectului de
școlarizare pentru 2019/2020
Stabilirea modalităților
concrete de implementare a
curricumului național de
gimnaziu
Elaborarea ofertei de
curriculum la decizia școlii
aferentă nivelului gimnazial
Elaborarea ofertei de activități
educative extrașcolare pentru
nivelul gimnazial
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Resurse
Materiale

Indicatori
Umane
PV de la ședințele de
consiliere
Planuri de consiliere
individuală
Profesori diriginți
Consilier școlar
ONG
Firme specializate

consumabile

Membrii
comunității locale
Evaluatori
ARACIP
Conducerea școlii
personal didactic

Director adjunct

Coordonator
programe
educative

Un chestionar aplicat
pentru identificarea
nevoilor de formare
Un sondaj de opinie
realizat prin
intermediul
internetului

2018/2019
Ținte

Actiuni pentru atingerea
obiectivului

Dezvoltarea
competenţelor
lingvistice, de
comunicare şi
argumentare, a
competenţelor şi
abilităţilor de viață, a
comportamentelor
democratice și moralcivice.

T3

Optimizarea
procesului didactic
din colegiu prin
utilizarea mijloacelor
moderne de predare –

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
Asigurarea resurselor necesare
funcționării nivelului
gimnazial
Elaborarea și aprobarea
proiectului de încadrare pentru
clasa a V-a în anul școlar
2019/2020

Menținerea, respectiv
introducerea anuală a minim 2
discipline noi în CDS, centrate
pe problematici precum:
Cultură și Civilizație, Istoria și
Geografia unor state
europene, Strategii de
comunicare eficientă, Educaţie
antreprenorială, Educaţie
civică,
Drepturile omului, Educaţie
pentru sănătate, Exersarea
bunelor maniere etc.
Introducerea în procesul de
predare – învăţare a
mijloacelor moderne audio –
vizuale (pentru fiecare
disciplină de studio –

Financiare

Resurse
Materiale

Indicatori
Umane
Conducerea școlii
Serviciul
finanicar
Director
Director adjunct

Buget MEN

Buget MEN
Buget MEN
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Ghiduri
metodologice
Programe școlare
din oferta MEN
pentru CDS

Experiența
profesională
Formatori CCD
Reprezentanți
ONG

Ofertă de CDS
elaborată în acord cu
opțiunile și interesele
exprimate ale elevilor
care include
min. două cursuri
care să sprijine
pregătirea elevilor
obținerea unor
atestate lingvistice
sau digitale

Experiența
profesională
Formatori CCD
Reprezentanți

Existența
proiectelor
didactice care
demonstrează
utilizarea

Echipamente

Ghiduri
metodologice
Programe școlare
din oferta MEN

2018/2019
Ținte

Actiuni pentru atingerea
obiectivului

Obiective specifice
(formulate în termeni de
Financiare
rezultate)
folosirea la minim 5 lecții
învăţare şi
semestrial a
comunicare (TIC,
videoproiectorului);
multimedia ș.a.) în
vederea formării la
Realizarea lecţiilor în sistem
elevi și profesori a
informatizat, respectiv prin
competențelor specific
utilizarea tehnologiilor
Buget MEN
societății
multimedia și a soft-urilor
informaționale și a
educaționale – minim un
cunoașterii
proiect didactic și o lecție
susținută annual de către
fiecare profesor
Folosirea Internetului în
activitatea didactică și
educațională – 70% dintre
profesori folosesc în mod
current internetul în
comunicare și ca resursă
educațională
Aplicarea tehnicilor TIC
pentru redactarea tuturor
atestatelor profesionale
susținute la limbile franceză,
engleză, germane – Susținerea
anuală a atestatelor
profesionale la limbi străine de
către toți elevii din grupele de
la specializarea studiu intensiv
limba străină
continuă
a Asociația
de
Motivarea elevilor și Informarea
68

Resurse
Materiale

Umane

Indicatori

pentru CDS

ONG

mijloacelor
moderne audio –
vizuale
Conturi de email
pentru fiecare cadru
didactic

Echipamente

Fișe de asistență

Centralizator
aprobat ISJ

Mijloace

Profesorii

Numărul de scrisori

2018/2019
Ținte

T4

Actiuni pentru atingerea
obiectivului

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
părinților
pentru părinților asupra progresului
obținerea
succesului școlar (semestrial și anual în
școlar și a performanței sccris, min. două ședințe cu
părinții organizate semestrial)
Identificarea
unor
surse
suplimentare de finanţare în
vederea motivării elevilor
performanţi – minim 2000 ron
anual
pentru
premierea
olimpicilor
Creșterea numărului de părinți
care participă la orele de
consiliere individuală. cu 20%
Efectuarea anuală a unor
Îmbunătățirea
acțiuni de
permanentă a
reparații/modernizare a sălilor
caracteristicilor
de clasă (minim 4 anual)
spațiilor școlare în
Asigurarea unor spații cu
vederea creării unui
mediu optim de învățare echipamente ( de multiplicare,
scanare, desfășurare activități
și desfășurare a
remediale) pentru comisie
activităților educative
metodică
Îmbunătățirea permanentă a
dotărilor și funcționalității
spațiilor
Contactarea firmelor de
Reabilitarea unor
consultanță în vederea
corpuri de clădire din
redactării cererii de fianțare
patrimoniul unității de
învățământ

Financiare

Resurse
Materiale

Umane

Indicatori

părinți
Sponsorizări

comunicare
telefon, internet

diriginți
Conducerea școlii

Buget local
sponsori

Buget propriu
Buget MEN
Fonduri
Consiliu Local

Cf.lucrărilor de
întreținere și
reparație ce se
impun

Buget local

Consumabile
timp
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de informare către
părinți
PV ședințe cu părinții

Contracte
sponsorizare

Profesorii
diriginți
Conducerea școlii
Personal
administrativ și de
îngrijire
Firme specializate

de

PV de la ședințele de
consiliere a părinților
PV de recepție
Referate de
necessitate
Liste de achiziții

Contract cu firma de
consultanță

2018/2019
Ținte
T5

Actiuni pentru atingerea
obiectivului
Creşterea numărului de
proiecte naţionale şi
internaţionale în care
colegiul este implicat cu
10% în fiecare an

Intensificarea
colaborării cu

Obiective specifice
(formulate în termeni de
rezultate)
Aplicarea pentru includerea în
CAEN și CAERI – minim 2
proiecte/an
Căutarea unor parteneri
naționali/internaționali pentru
derularea unor schimburi de
experiență
Valorificarea proiectelor
Junior Achievement în
activitatea educativă prin
includere în opționalele școlii
(un opțional/an, minim 5 clase
derulează un program
Implicarea elevilor în
Campania Globală pentru
educație (min. 10 calse/an)
Valorificarea oportunităților
oferite de Programul
internațional „Eco școala”,
LeAF și YRE (menținerea
steagului verde), minim 5
echipaje LeAF/an, participare
la concursul YRE (min. un
echipaj/an)
Aplicare pentru un proiect
Erasmus în calitate de
parteneri
Multiplicarea numărului de
parteneriate cu agenți

Financiare

Resurse
Materiale

Umane

Buget MEN

Consumabile

Disponibilitate

Minim 2 formulare de
aplicație depuse

Competențe de
elaborare
formulare de
aplicație

Existența contractelor
de parteneriat
Existența programelor
pentru opțional

Autofinanțare

Indicatori

Material pus la
dispoziție de
formator

Numărul de clase și
activități desfășurate
anual este de 2/10

Reconfirmare Steag
verde
Resurse de timp
Consumabile

Minim 5 Proiecte
derulate în sfera
educației pentru
mediu

Asociația
părinților

În cf. cu
bugetele
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Consumabile
Spațiu

Disponibiltate
Abilități de

Existența
parteneriatelor

2018/2019
Ținte

Actiuni pentru atingerea
obiectivului
comunitatea locală și
cu familia

2019/2020
Ținte
T1

T2

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
Stimularea şi
motivarea
participării
angajaţilor la
creşterea
performanţei
organizaţionale

Îmbunătăţirea
dialogului şi
colaborării cu

Obiective specifice
(formulate în termeni de
Financiare
rezultate)
economici, instituții de cultură, proiectelor
ONG-uri (minim 4 parteneriate
anual)
Includerea în oferta educativă
a unor proiecte dedicate
marcării zilelor importante din
cultura poporului român și
spațiului european derulate în
parteneriat cu instituții de
cultură, de învățământ
superior, ONG-uri

Obiective specifice
(formulate în termini de
rezultate)
Recomandarea cadrelor
didactice pentru obţinerea
unor distincţii şi premieri
Elaborarea metodologiei de
acordare a titului de
„Profesorul anului”
Evidențierea exemplelor de
bună practică și rezultatelor
obținute de profesori în cadrul
ședințelor CP, CA și
festivităților școlii
Organizarea unor activități
comune părinți elevi de
consiliere și orientare pentru

Resurse
Materiale

Umane

Indicatori

Videoproiector

relaționare

Resurse

Proiecte care au drept
scop marcarea zilelor
importante din cultura
poporului român și
spațiului european

Indicatori

Financiare

Materiale

Umane

Costuri
tipărire
diplome
plachete

-

Conducerea școlii

Minim 10 profesori care
sunt evidențiați și primesc
distincții anual în festivități
publice
Caracterizări ale activității
profesorilor care solicită
gradație de merit

Cf.
Servicii de comunicare
necesarului Internet
de
Multiplicare
71

Grupuri de lucru
din scoală

Minim 2 activități
organizate anual

2019/2020
Ținte

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
beneficiarii
educaţiei în
vederea adecvării
permanente a
ofertei
educaționale la
cerințele
beneficiarilor

Diversificarea
permanentă a
ofertei
educaționale a
colegiului în
raport cu
cerințele peiței
muncii și
dezvoltării
instituționale

Îmbunătățirea

Obiective specifice
(formulate în termini de
rezultate)
carieră
Diversificarea modalităților
de promovare a ofertei
educaționale prin
valorificarea feed-back-ului
primit de la părinți
Atragerea unor posibili
parteneri ai şcolii din rândul
agenţilor economici în
vederea conceperii şi
valorificării unor activităţi /
proiecte comune
Realizarea demersurilor
legislative necesare în
vederea autorizării pentru
funcționarea ciclului
gimnazial
Diversificarea ofertei de CDS
ca urmare a feed-back-ului
primit de la beneficiari
Diversificarea activităților
educative extracurriculare și
extrașcolare astfel încât să
ofere posibilitatea fiecărui
elev să participe la activități
cf. aspirațiilor proprii.
Oferirea de servicii de testare
aptitudinală
Formarea cadrelor didactice

Resurse

Indicatori

Financiare

Materiale

Umane

organizare
Costuri de
marketing

Consumabile
Spațiu

Reprezentanți ai
comunității
locale

3 modalități de promovare a
ofertei educaționale utilizate
Organizarea unor targuri
educaționale
participare la
evenimente

Legislație
Multiplicare
Auxiliare
Echiplamente

Buget
MEN

Legislație
Multiplicare
Auxiliare
echiplamente

Buget
MEN

Evalautori externi

Minim 2 CDS-uri nou
introduse anual/rotire

Consiliul de
curriculum

Consultarea anuală a mimin
50% dintre părinți și a 90%
dintre elevi
Firmă de consultanță –
încheiere de protocol de
colaborare

Buget

Cursuri de formare
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CCD

2 sesiuni de formare în

2019/2020
Ținte

T3

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
ofertei de servicii
educaționale în
domeniul
consilierii și
orientării școlare

Dezvoltarea
competenţelor
profesionale ale
cadrelor
didactice în
vederea creşterii
calităţii actului
de predare –
învăţare –
evaluare, prin
aplicarea unui
curriculum bazat
pe competenţecheie şi prin
promovarea
învăţării centrate
pe elev.
Asigurarea
coerenței și
eficienței
programelor de

Obiective specifice
(formulate în termini de
rezultate)
în domeniul consilierii și
orientării școlare (prof.
diriginți)
Formarea a 2 profesori ca și
consilieri de dezvoltare
personală și vocațională prin
cursuri atestate ANC.
Dezvoltarea unui sistem de
colaborare între cadrele
didactice din cadrul școlii
pentru promovarea
exemplelor de bună practică
în domeniul folosirii
metodelor activ-participative
Creșterea numărului de
activități demonstrative
susținute la nivelul fiecărei
catedre (una fiecare
disciplină anual, una la
nivelul fiecărei comisii
metodice semestrial)

Constituirea unui grup de
elevi de sprijin pe diferite
discipline care să asigure, în
regim de voluntariat,

Resurse
Financiare

Materiale

Indicatori
Umane
Alți formatori
acreditați

MEN

Buget
MEN

Consumabile
Echipamente
Mijloace media

cadrul comisiie diriginților
organizate anual
2 prof. obțin certificat de
consilier de dezv. personală/
vocațională

Gruprui de lucru pe
probleme constituite
Comisii metodice
funcționale
Nr. de lecții susținute anual
este de min. 1 la nivel de
catedră/disciplină

Ghiduri
Programe
bibliografie

Voluntariat
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Consumabile
Spațiu
Costuri de iluminare
încălzire

Elevi voluntari

Program derulat la nivelul
CSE

2019/2020
Ținte

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
pregătire
suplimentară

Crearea
premiselor
favorabile pentru
elevii capabili de
performanță
pentru a-și
îmbunătăți
performanțele la
concursuri
naționale și
internaționale

T4

Eficientizarea
funcţionalităţii
patrimoniului
şcolii.

Obiective specifice
(formulate în termini de
rezultate)
pregătirea suplimentară
pentru elevii cu dificultăți de
învățare
Planificarea pentru
disciplinele de examen a
unui program coerent de
pregătire suplimentară
Susținerea financiară a
deplasării elevilor la
olimpiade și concursuri
școlare
Identificarea elevilor capabili
de performanțe înalte la
nivelul fiecărei discipline
Elaborarea unor programe
speciale de pregătire la care
să-și aducă aportul mai mulți
profesori de aceeași
disciplină din școală
Planificarea riguroasă a
utilizării
spațiilor
școlare astfel încât să se
asigure tuturor claselor
să desfășoare minim o
activitate
sem.
în
cabinetele
de
specialitate
Amenajarea și dotarea

Resurse
Financiare

Materiale

Indicatori
Umane

Cadre didactice

Buget
local
Asociația
de părinți
Sponsori

Mijloace de transport

Părinți
profesori

Graficul pregătirilor este
realizat la nivel de catedră
și centralizat la nivelul
școlii
Toate deplasările la
olimpiade și concursuri din
CAEN sunt finanțate
Liste elevi capabili de
performanță întocmite la
nivelul fiecărei discipline
Program de pregătire care
se derulează consecvent

-

Consumabile
Timp

Buget
MEN

Cf.
și
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necesarului
specificului

Conducerea
școlii
Colectivul
profesoral

Grafice de utilizare a
claselor
și
a
laboratoarelor

Moderniza-rea anuală
a 2-4 clase

2019/2020
Ținte

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului

Creșterea gradului
de utilizare a
laboratoarelor și
cabinetelor

Modernizarea
patrimoniului
școlii, dezvoltarea
acestuia prin
accesarea de
fonduri europene

Obiective specifice
(formulate în termini de
rezultate)
corespunzătoare a spațiilor
pentru desfășurarea
activităților de învățare și
educative
Monitorizarea utillizării bazei
materiale de către cadrele
didactice (mijloace,
echipamente)

Resurse
Materiale

Umane

Buget
local

lucrărilor

Echipa
manageriale
Serviciul
administrativ

Echipamente
Multiplicare
Calculatoare
Videoproiectoare
flipchart

Creșterea gradului de utilizare Buget
a laboratoarelor (50% din MEN
activități
în
laboratoare
clasele de științe ale naturii;
80%
din
activități
în
laboratoarele de informatică
pentru claselel de specialitate
și la disciplina TIC)
Monitorizarea
graficelor de utilizare a
spatiilor școlare și
auxiliare
Contactarea unei firme
de consultanță pentru
aplicarea
pentru
proiecte cu fonduri
europene (reabilitarea
clădirilor
de
patrimoniu)

Indicatori

Financiare

Mijloace
didactice
și
echipamente din
dotarea școlii

Cadre
didactice
Elevi

Fișe asistența la lecții
PV
activități
educative

Salile sunt utilizate cf.
destinației stabilite și
în cf. cu programul
Aprobat

Grafice
monitorizare
utilizării
laboratoarelor

Fonduri
europene

În
cf.
proiectul
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cu

Echipa
proiect

de

de
a

Contract încheiat
Cerere de finanțare
redactată

2019/2020
Ținte

T5

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului

Integrarea
europeană şi
dezvoltare

Promovarea
activităţilor care
cresc
repezentativitatea
şcolii la nivel local
şi naţional ,
subscrise formării
competenţelor
civice , ecologice
şi educaţiei
interculturale

Obiective specifice
(formulate în termini de
rezultate)
Scrierea cererii de
finanțare
Derularea unui proiect
Erasmus în calitate de
parteneri
Aplicare pentru un proiect
Erasmus.
Continuarea activității
clubului de dezbateri ARS
Dicendi şi acţiuni în domeniul
drepturilor omului şi de
iniţiere în domeniul politic
Reactivarea clubului de teatru
și trupei de teatru a colegiului
Îmbunătățirea performanțelor
corului colegiului „Prietenii
muzicii” și participarea la
activități în cadrul comunității
și la concursuri județene,
regionale, chiar naționale
Organizarea „Zilelor
Colegiului” cu manifestări
noi şi invitaţi interesaţi
şi/sau potenţial implicaţi în
dezvoltarea colegiului

Resurse

Indicatori

Financiare

Materiale

Umane

Fonduri
europene

Cf. bugetului de
proiect

Echipa de proiect

Rezultate proiectului sunt
diseminate

Buget
MEN

Consumabile
Spațiu
echipamente

Profesori
Elevi din școală

Participări la competiții

Spectacole de teatru
Asociația
de părinți
Sponsori
locali

Participări la evenimentele
școlii și la competiții
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2020/2021
Ținte
T1

Actiuni pentru atingerea
obiectivului
Crearea unui climat de
siguranţă fizică şi
libertate spirituală
pentru elevii şcolii

T2

Împlicarea elevilor ca
parteneri în educaţie

Participarea părinților ca
parteneri în educație

Obiective specifice
(formulate în termini de rezultate)
Desfăşurarea
unor
lectorate,
work-shop-uri pe teme
ca:
educaţia non- violentă în familie,
climatul afectiv al familiei şi
personalitatea copilului, relaţia
părinţi-adolescenţi
etc;
dezvoltarea de atitudini pozitive
privind: sportul şi sănătatea,
sportul şi educaţia, sportul şi
democraţia, spiritul sportiv
Creșterea numărului de activități
educative realizate de CSE în
cadrul scolii
Încurajarea iniţiativelor şi deciziilor
elevilor, precum
şi
responsabilizarea acestora în
realizarea lor

Financiare
Conform
bugetului
estimat al
activităților

Creșterea numărului de activități
educative realizate în parteneriat cu
Asociația Părinților
Organizarea zilei „Porțillor

77

Resurse
Materiale
Cf.
necesarului
estimat al
activităților

Umane
Echipe de
proiect

Indicatori
Număr
de activități
anual
care
se
încadrează în tematica
propusă

Fonduri
proprii

Spațiu

Elevii membrii

Număr de proiecte
activități în care s-au
implicat

Fonduri
proprii

Spațiu

Elevii
Profesorii
părinții

Număr de proiecte și
activități în care s-au
implicat

2020/2021
Ținte

Actiuni pentru atingerea
obiectivului

Motivarea elevilor și
părinților pentru
implicare în viața școlii

T3

T4

Dezvoltarea
competențelor cadrelor
didactice în domeniul
TIC

Optimizarea accesului
elevilor și profesorilor la
echipamente TIC

Obiective specifice
(formulate în termini de rezultate)
deschise” pentru părinți – ocazie
mai bună de a cunoaște și aprecia
procesul de educare și prestația
propriului copil
Organizarea unor evenimente de
socializare comune profesori-părinți
Organizarea unor evenimente
speciale pentru premierea elevilor
performanți
Acordarea titlului Părintele anului
pentru părinții cu cea mai
consistentă implicare
- Utilizarea platformelor
educaționale elearning (Iprof-în
limba francreză, Certiprof –
informatică, Platforma AeLAdvanced eLearning, Wikispaces –
eTwinning, iTeach, Frog,
Blackboard,
Moodle - Modular
Object-Oriented
Dynamic Learning Envinronment
etc.)
- Înlocuirea, în timp a
calculatoarelor neperformante din
dotare;
-Modernizarea și extinderea reţelei
de Internet;
- Sprijinirea formării personalului
didactic pentru utilizarea mijloacelor
moderne, precum și pentru
predarea informatizată
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Financiare

Resurse
Materiale

Umane

Indicatori
Ziua portilor deschise
pentru părinți organizată

Fonduri
proprii
sponsorizări

Diplome
Plachete

profesori

Anual, două evenimente
organizate

Buget MEN

Soft-uri
Calculatoare
Internet
spațiu

profesori

Dovezi ale utilizării
platformelor

Soft-uri
Calculatoare
Internet
spațiu

Profesori

Buget MEN

Diseminarea exemplelor
de bună practică

Formatori
județeni
acreditați

Dovezi ale utilizării
platformelor
Diseminarea exemplelor
de bună practică

2020/2021
Ținte

T5

Actiuni pentru atingerea
obiectivului
Îmbunătățirea
permanentă a
caracteristicilor spațiilor
școlare în vederea
creării unui mediu optim
de învățare și
desfășurare a
activităților educative
Promovarea şi
valorificarea
diversităţii şi
Interculturalităţii în
educaţie

Accesarea statutului
de Şcoală Europeană

Obiective specifice
(formulate în termini de rezultate)
Modernizarea holurilor colegiului
Reabilitarea sălilor de clasă din
corpul C – un program cu finanțare
europeană accesat
Modernizarea spațiilor auxiliare

Derularea anuală în școală a unui
proiect din sfera educației
multiculturale
Organizarea anuală a unui
eveniment cultural-artistic prin care
să fie puse în valoare tradițiile,
obiceiurile, portul etniilor din zona,
în special ale grupurilor de elevi din
cadrul colegiului
Organizarea la nivelul colectivelor
de elevi a minim unei activități
educaţionale care promovează
diversitatea culturală şi
valorificarea tradiţiilor
Informarea colectivului asupra
criteriilor
Colectarea anuală a dovezilor
necesare
Întocmirea documentație necesare
Aplicarea pentru statutul de școală
Europeană
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Financiare
Buget local

Resurse
Materiale
În funcție de
necesități

Buget MEN
și fonduri
proprii

În funcție de
necesarul de
resurse al
activităților

Profesori și
elevi

Organizarea anual la
nivelul școlii a unui
eveniment în care să fie
valorizate în valoare
tradițiile, obiceiurile, portul
etniilor din zona, în
special ale grupurilor de
elevi din cadrul colegiului
Cuprinderea în
planificările calendaristice
ale prof. Diriginți a minim
unei activități anual

Fonduri
proprii

consumabile

Echipa
desemnată

Întocmirea documentație
și depunerea candidaturii

Umane
Firme
specializate

Indicatori
Anual 4 clase și spații din
liceu se vor moderniza

CAPITOLUL IV
Monitorizarea și evaluarea Planului operațional
Monitorizarea realizării indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate a opțiunilor strategice
presupune selectarea eficientă a resurselor, integrarea acestora în procesul de realizare și identificarea
modalităților optime de realizare.
Procedura de monitorizare stabilește:
- Întâlniri, ședințe de lucru și analiză ale Consiliului de Administrație, Consiliului Profesoral, CEAC,
CRP, CȘE;
- Analiza permanentă a procesului de învățământ;
- Măsurarea nivelului de satisfacție/ multumire asupra actului educațional al beneficiarilor;
- Colectarea datelor factuale;
Procedura de evaluare a Planului Operațional presupune:
- Evaluarea inițială a resurselor și a procedurilor angajate în rezolvarea obiectuvelor propuse;
- Evaluarea formativă cu rol corector al demersului operațional;
- Evaluarea finală cu scopul stabilirii
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