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ARGUMENT 
Aceasta analiza a proiectului de dezvoltare institutionala al liceului nostru este elaborat 

pornind de la faptul că educaţia şi formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020 privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în 

special prin înzestrarea cetăţenilor cu competenţele şi aptitudinile de care economia europeană 

şi societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin 

contribuţia lor la promovarea coeziunii şi incluziunii sociale. 

PDI  este elaborat pentru asigurarea calităţii în educaţie şi în concordanţă cu noile cerinţe ale 

descentralizării învăţământului preuniversitar românesc, punându-se accentul pe  strategii de 

predare în vederea învăţării active si utilizarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării 

învăţării.Pentru elaborarea acestuia s-a avut în vedere faptul că măsura dezvoltării unei 

societăţi poate fi relevată dacă se iau în considerare indicatorii care privesc educaţia şi 

calitatea şcolii, respectiv indicatorii referitori la modul de organizare a cunoaşterii, a învăţării 

şi a calităţii activităţii educative  

 Liceul Teoretic German Johann Ettinger Satu Mare, doreşte să devină un garant al calităţii 

procesului educaţional, urmărind aplicarea corectă a politicilor educaţionale elaborate de 

M.E.N.C.S. prin formarea continuă a cadrelor didactice şi crearea unui climat de muncă 

stimulativ în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr beneficiar al sistemului 

educaţional astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal, cât şi 

profesional.administrarea şi finanţarea activităţii unităţilor de învăţământ, de la nivel central la 

nivelul unităţilor de învăţământ.       

       Întreaga activitate din Liceului Teoretic  German conform PDI  va fi organizată astfel  

încât să se creeze în cadrul său  un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale 

şi morale înalte. Contextul general actual lşi direcţiile  stabilite de documentele educaţionale 

în vigoare constituie premise solide de  continuare a  eforturilor pentru ca elevii sã 

dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de 

viitoarea carieră, deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii, 

competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.  

   Întregul proces de instrucţie şi educaţie al liceului nostru trebuie să fie centrat pe un set de 

valori care să se imprime şi să definescă profilul moral şi acţional al absolvenţilor noştri. 

Astfel scoala germană îşi propune ca valorificînd competenţele dobândite de elevi, din 

perspectiva realizării unui dialog real între elevi şi agenţii economici, comunitate, viitorii 

absolvenţii să se poată încadra cu uşurinţă în orice intreprindere din ţară sau străinătate, având 

deja abilităţile necesare muncii în echipa şi a adaptării la situaţii noi. 
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I.CONTEXTUL  

 

Proiectul de dezvoltare institutionala este o continuare firească a proiectului de dezvoltare 

institutionala 2011– 2015 Realizarea, în cea mai mare parte, a ţintelor strategice şi a 

programelor asociate a dovedit adecvarea ţintelor strategice la contextul educaţional 

românesc, precum şi fezabilitatea programelor de implementare. 

La baza acestui proiect de dezvoltare instituţională stau următoarele două componente: 

componenta strategică:  misiunea unităţii şcolare, ţintele şi opţiunile strategice ale unităţii 

şcolare  

componenta operaţională: programele, activităţile, acţiunile concrete prin care se ating ţintele 

strategice şi se realizează misiunea unităţii şcolare. 

 

Ne propunem ca ambele componente să atingă toate domeniile funcţionale care constau în: 

1. Dezvoltarea şi diversificarea curriculară prin:  

Asigurarea complementarităţii cu trunchiul comun şi diversificarea ofertei educaționale, 

adecvate bazei didactice a şcolii şi specificului liceului  

 Proiectarea, organizarea şi monitorizarea demersului didactic în acord cu standardele de 

calitate; 

2. Dezvoltarea resurselor umane 

Formarea cadrelor didactice în vederea realizării unui demers didactic centrat pe elev, pe 

aptitudini şi capacități, pe dezvoltarea canalelor informaționale; 

Dezvoltarea spiritului antreprenorial la elevi şi cadre didactice; 

Dezvoltarea unui management centrat pe lucrul în echipă, pe corelare intre diferite 

compartimente, valorificare a produselor obținute. 

3. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale 

4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

 

I1.PREZENTAREA CONTEXTULUI GEOGRAFIC, ECONOMIC ŞI SOCIAL 

 

 Partea de nord-vest a ţării se remarcă prin   convieţuirea în bună vecinătate a populaţiei 

române, maghiare, germane, ucrainiene şi rromi. Fiecare etnie are dreptul de a studia limba şi 

cultura nationalitatii proprii. Legile statului român asigură şi încurajează menţinerea identităţii 

naţionale. Judetul Satu Mare este situat in partea de Nord-Vest a tarii in bazinul inferior al 

Somesului, este delimitat la nord de frontiera Romaniei cu Ungaria, la Vest de frontiera cu 

Ungaria, la Sud se invecineaza cu judetul Bihor, la Sud-Est cu judetul Salaj, iar la Est cu 

judetul Maramures. Suprafata judetului este de 4.417,8 kmp, reprezentand 1,9% din teritoriul 

Romaniei. Forma dominanta de relief este campia care reprezinta 62% din suprafata totala a 

judetului. Ea se intinde in partea de vest a judetului si este brazdata de raurile Somes si 

Crasna.          

Industria satmareana se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la industria 

alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de cânepă, prefabricate din beton, 

cărămidă, plăci şi dale din ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, , 

preparate din carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de panificaţie 

şi altele. In ultimii ani au avut loc investittii majore a firmelor cu capital german, astfel exista 

o cerinta deosebita pentru specialisti  care au cunostinte aprofundate de limba germana. 

Serviciile publice descentralizate din cadrul judeţului au favorizat şi ele desfăşurarea 

în mai bune condiţii a activităţii agenţilor economici. Un obiectiv important a fost şi este 

asigurarea unui mediu concurenţial normal în vederea promovării şi stimulării agenţilor 
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economici.  Activitatea investiţională a fost puternic influenţată de situarea geografică a 

judeţului nostru, dar şi de sprijinul acordat de organele administraţiei prin eliminarea 

birocraţiei şi eliberarea mai rapidă a autorizaţiilor. 

Agricultura judetului ocupă un loc important, dispunând de mari rezerve şi posibilităţi 

de dezvoltare determinate de calitatea solurilor, factori de climă, dotări tehnico–materiale şi 

forţa de muncă adecvată.  

În şcolile din judeţ exista  mijloacel moderne de comunicaţie (telefon mobil şi fix, fax, 

TV., radio, Internet, etc). Posturile  locale de televiziune existente la nivelul judeţului pot fi 

utilizate în scop educaţional. 

Educaţia ecologică costituie o componentă importantă a procesului educaţional 

desfăşurat in scoala. Proiectele de dezvoltare şcolară respectă normele europene cu privire la 

protecţia mediului. Deşeurile produse în urma activităţilor desfăşurate în şcoala sunt colectate 

şi ridicate în timp util, neexistând posibilitatea de reciclare. 

În contextul creşterii calităţii educaţiei, a calităţii vieţii şcolare, în general, punctele 

cheie în aceste procese de evoluţie sunt constituite din analiza critică a rezultatelor obţinute la 

nivelul activităţii elevilor şi cadrelor didactice, identificarea priorităţilor specifice  şi stabilirea 

clară a strategiilor de dezvoltare. 

 

I.2.CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 
 

            Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile 

dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, 

respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, 

dorinţă de afirmare. Climatul şcolar este caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a 

membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre 

cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  

            In spațiul cultural și educațional transilvănean, Liceul Teoretic German Johann 

Ettinger reprezinta un reper al valorilor, al multiculturalismului și al deschiderii spre societate. 

De-a lungul vremii, unitatea de învățământ a asigurat elevilor săi un climat educațional în care 

să-și poata afirma libertatea si individualitatea, incurajând o atmosfera de încredere, de 

securitate si susținere. Liceul a creat un mediu deschis la acceptare, permițând exprimarea si 

implinirea elevilor, în contextul unei culturi cu adevarat umane. 

 Conducerea şcolii este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri 

frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi 

sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea 

instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.  

Iniţiativa înfiinţării acestui liceu a aparţinut Forumului Democrat German  din Satu 

Mare şi a Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare şi a fost motivată de necesitatea 

impetuoasă de a reuni într-o singură unitate de învăţămînt elevii din clasele I-XII de la secţiile 

germane din proveniţi din regiunea de nord-vest a României  unde există populaţie germană şi 

elevi doritori de a studia în limba germană şi de a cunoaşte cultura şi civilizatia germană. 

 

Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” a fost înfiinţat în anul 1997, an în care au existat 

13 clase, numărul claselor a crescut la 28 de-a lungul celor 10 ani de existenţa a şcolii.Liceul 

Teoretic German are în anul şcolar 2014-2015 un numar de aproximativ 834 elevi repartizaţi 

în 34 clase, astfel: 16 clase la nivel primar,  9 clase la nivel gimnazial,  9 clase la nivel liceal. 

În funcţie de abilităţile şi interesele elevilor, aceştia studiază în clase cu profil matematică 

informatică bilingv engleză, filologie sau matematică informatică. Liceul Teoretic German 

“Johann Ettinger“ Satu Mare şcolarizează elevi de naţionalitate germană din partea de nord a 
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ţarii, precum şi elevi de naţionalitate română şi maghiară. Clasele liceale cuprind elevi din 

Carei, Vişeu, Negreşti, Zalau, Beltiug si Baia Mare.  

                                                                           

Liceul Teoretic German “Johann Ettinger“ Satu Mare este situat în mediul urban într-o 

zona periferică a oraşului, pe strada Closca nr. 72, anul construcţiei complexului şcolar fiind 

1976. Complexul şcolar se  întinde pe o suprafaţa de aproape 1 ha şi este constituit dintr-un 

grup de clădiri armonios aşezate, format din şcoala propriu-zisă, cantina, internatul,internatul 

vechi  terenul de sport cu balon presostatic şi un parc.De la înfiinţare complexul şcolar nu a 

beneficiat de reparaţii capitale. Liceul dispune de următoarele utilităţi: reţea de apă şi 

canalizare, reţea de iluminat, reţea de gaz metan, instalaţii de încalzire cu CT proprie şi 

radiatoare cu combustibil gaz metan, reţea de telefonie fixă, reţea de internet. 

 

În cadrul şcolii  există 36 de săli din care:  28 săli de clase, 1 laborator fizică, 2 laboratoare de 

informatică, 1 cabinet de limba română, 1 cabinet de limba germană , 1 cabinet de istorie-

geografie (în curs de finalizare), 1 bibliotecă cu sală de lectură,1 sală pentru consiliere si 

orientare scolara, 1 sală pentru recreere a elevilor din internat, 1 sală multimedia 

AEL,unbalon presostatic pentru desfasurarea orelor de educatie fizica. Datorită  spaţiului 

insuficient laboratoarele şi cabinetele sunt utilizate ca săli de clasă. Orele de curs  se 

desfasoară între orele 8-16.  

După terminarea orelor de curs se desfasoară activităţile extracurriculare şi 

extraşcolare.    

Şcoala este încadrată cu personal didactic calificat : 53 cadre didactice, din care 43 cadre  

didactice titulare, 4 cadre didactice suplinitoare şi 1 cadru didactic din Germania, 3 cadre 

didactice asociate, 2 profesor pensionar, 5 personal ddidactic auxiliar  si 13 personal 

nedidactic 

În anul şcolar 2014-2015 a fost aprobat statul de funcţii cu 55 norme didactice, 6 

didactic auxiliar şi 13 nedidactic. Toate posturile didactice au fost acoperite cu personal 

calificat. Nu au existat probleme legate de asigurarea normelor didactice pentru cadre 

didacticei titulari.  

Personal Statut 

Grad 

did.I 

Grad 

did.II  Definitivat Debutant  TOTAL 

Didactic  29  14 6 6 55 

titulari: 25 11 6 1 43 

suplinitori 

necalificați: 

 
  3 3 

plata cu 

ora: 2   
 

2 

Cadru 

didactic 

asociat 2   

 

2 

Didactic auxiliar      6 

Pers.nedidactic      13 
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Comisii: 

Comisiile metodice pe discipline 

Comisia paritară 

Comisia pentru curriculum 

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 

Comisia metodică a diriginţilor 

Comisia pentru frecvenţă şi disciplină 

Comisia pentru perfecţionare profesională şi formare continuă 

Comisia pentru întocmirea orarului 

Comisia de organizare a serviciului cadrelor didactice şi al elevilor 

Comisia de monitorizare a ritmicităţii notării 

Comisia de control a documentelor şcolare 

Comisia de şcolarizare şi monitorizarea frecvenţei 

Comisia OSP 

Comisia de recepţie, inventariere şi casare 

Comisia de acordare a drepturilor băneşti/materiale elevilor 

Comisia pentru PSI, SSM, ISU 

Comisia de gestionare a manualelor 

Comisia de prevenire şi combatere a violenţei 

Comisia mass-media şi creare de imagine, purtător de cuvânt 

Comisia SNAC 

Comisia de organizare şi monitorizare a rezultatelor la olimpiadele şi concursurilor şcolare şi 

a examenelor de corigenţă 

Comisia de implementare a proiectelor Erasmus+, Kulturweit,EVZ, E,  DSD II,  

revista Kinderwelt, PI 

Comisia de implementare a parteneriatelor școlare cu Școala Zelk Zoltan din Nyiregyhaza- 

Ungaria, Gymnazium Nidda-Germania 

Comisia pentru activităţi extraşcolare 

Comisia de disciplină 

Consiliul elevilor 

 

Liceul Teoretic German “ Johann Ettinger “ Satu Mare este  Centrul Teritorial   pentru 

sustinerea Examenului de Competenţa Lingvistica “Deutsches Sprachdiplom II” (atestat 

de limba  germană) respectiv centru pentru sustinerea examenului ECDL. 

 

Elevii şi cadrele didactice din liceul nostru se implică activ atît în activităţile 

extraşcolare derulate în şcoală, cît şi în derularea mai multor proiecte şi paeteneriate cu 

implicare internatională. 

Liceul Teoretic German Johann Ettinger dispune și în prezent de cadre didactice bine 

pregătite și implicate în munca educațională, care atrag tinerii în procesul de cunoaștere și le 

imprimă  respect față de valorile vieții. Prin participarea în proiecte educaționale la nivel 

național și european, care asigură o integrare a cunoștințelor teoretice în practică, școala își 

propune să crească capacitatea de valorizare a competențelor și abilităților elevilor, dar mai 

ales în crearea unei atitudini deschise și a creșterii încrederii în sine a acestora.  

In ultimii ani am reuşit să creștem numărul de elevi cu toate că populația școlară este 

în continuă scădere în orașul Satu Mare, deorece au fost: 

-  diversificarea ofertei educaţionale a şcolii; 
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- organizarea de manifestări şi participarea la târguri educaţionale care fac posibilă 

prezentarea şcolii; 

- resursele umane și materiale ale școlii care permit rea unui învățământ de calitate; 

- realizarea unui învățământ modern bazat pe participare activă a elevilor, fapt care a 

creat satisfacția acestora și a părinților, care prin aprecierea pozitivă în cadrul comunităților 

lor, ne-a sporit numărul de elevi; 

- utilizarea reţelelor mass-media pentru lansarea ofertei educaţionale; 

- nivel ridicat al performanţelor şcolare; 

- cadre didactice calificate şi cu nivel înalt de pregătire; 

- participarea activă a şcolii în viaţa comunităţii; 

- participarea elevilor la programe de formare în țări europene prin programele 

educaționale Comenius, ERASMUS + și cu alte fundații sau ONG –uri. 

 

I.2.a Proiecte cu finantare externa 

 
Nr.crt. Numele proiectului Perioada 

de 

desfasurare 

Finantatori  Parteneri 

1.  

Medienworkshop – 

Gulasch, Schnitzel und 

Sarmale 

2010 
IFA, TV-

Alexa-Berlin 
FDG 

2.  Nadaistisch 2011 Petra Sterry Comitetul de parinti 

3.  

Wie gut kennst du 

mich? 

Cat de bine ma cunosti 

2011-2013 
Comisia 

Europeana 
Turcia, Ungaria, Lituania 

4.  

Diversity makes rich 

Diversitatea ne face 

bogati 

2013-2014 ACES Hatvan, Ungaria 

5.  
Let‘s watch the birds 

Sa observam PDIarile 
2013-2015 

Comisia 

Europeana 
Turcia 

6.  Parteneriat Nidda 2014 PAD Gimnasyum Nidda 

7.  
Inklusive Bildung? 

Educatie incluziva? 
2013-2014 EVZ Stuttgart, Germania 

8.  
Was heisst hier 

Zigeuner? 
2014-2015 EVZ Stuttgart, Germania 

9.  
Portofoliu HI5-de 

orientare in cariera 
2014-2016 Erasmus+ 

Polonia,Turcia,Italia,Litu

ania, 

 

10.  
Refugiatii azi si in 

trecut 
2015-2016 EVZ Stuttgart, Germania 
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PARTENERIATE  

 

Nr.crt Partener  Echipa de 

proiect 

Obiectul contractului   

1 Biserica Inima lui Isus, Calvaria, 

Comunitatea german, Satu mare 

Bonto Gabriela 

Rist Gabriela 

Kuki Zsolt 

Tabere anuale a elevilor  

Participarea corului si a 

elevilor la activitatile bisericii 

2 Asociatia artistilor plastici Casa 

creatiei satmarene 

Kuki Zsolt Organizarea momentului 

artistic cu ocazia expozitiilor  

3 Inspectoratul de Politie Judetean 

Satu Mare  

Romaniuc Ivana 

Reiz Maria 

Cresterea gradului de 

siguranta a elevilor si a 

personalului didactic si 

prevenirea delicventei 

juvelnile in incinta si in 

zonele adiacente  

4 Club Lions Somes Satu Mare Reiz Maria 

Onciu Camelia 

 

Organizare  

Tabara de matematica  

5 Organizatie tinerilor Germani 

Satmareni  Gemeinsam 

Rist Gabriela Acordarea de sprijin reciproc 

la organizarea de activitati 

culturale sociale si educative 

6 Sant Egidio  Dobos Angela 

Kiraly Reka 

Realizarea in comun a unor 

proiecte cu caracter 

informational si aplicativ 

7 Palatul Copiilor Dan Manuela Schimb de experienta, 

organizare de concursuri 

scolare nationale 

8 Forumul   Democrat German 

Satu Mare 

Reiz Maria 

Rist Gabriela 

Proiecte comune in vederea 

pastrarii traditiilor 

9 Centrul Judetean pentru 

conservarea si promovarea 

culturii traditionale Satu Mare 

Rist Gabriela 

Dan Manuela 

Colaborare in cadrul 

concursului interdidisciplinar 

Dor de Eminescu  

10 Asociația Caritas  Kiraly Reka Activitati de voluntariat 

11 Scoala cu predare bilingva 

german-engleza Zelk Zoltan 

Nyiregyhaza 

Elek Robert 

Kuki Zsolt 

Conservarea tradititilor 

svabesti 

12 Liceul Teoretic German 

Friedrich Schiller Oradea 

Zaha Beata 

Kolb Eva 

Vreau sa invat prin joc  

13 Societatea Ornitologica Romana 

Sucursala Satu Mare 

Gyongyosi 

Iolanda 

Promovarea biodiversitatii si 

sustinerea educatiei ecologice  

14 Clubul Sportiv Vointa sectia sah Elek Robert Formarea si dezvoltarea 

calitatilor intelectuale si 

umane prin sah  

15 Clubul de dans Loga Dans Dan Sebastian Formarea si dezvoltarea 

calitatilor intelectuale si 

umane prin  dans 
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I2.b.Rezultatele elevilor la examene și concursuri 

 
Elevii beneficiază în cadrul şcolii de o foarte bună pregătire pentru Examenele 

Naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare. Procentul elevilor admişi în învăţământul superior 

este în continuă creştere (ajungînd în ultimii ani la 86%). 

Rezultatele elevilor şcolii la Bacalaureat şi Evaluare Naţionale au fost în ultimii  4 ani 

foarte bune, promovabilitatea fiind de peste 90%. Rezultatele, rezultattele  conform mediilor 

la bacalaureat se regasesc conform  graficelor urmatoare.  
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Rezultate pe transe de medii intre 9-10 din numarul total de elevi pentru anul scolar 2014-

2015  
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Statistica elevilor corigenti in anul 2014-2015 

 
 

 

 

Număr de absente comparativ al anului scolar  2013-2014 cu anul școlar 2014-2015 
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REZULTATE OLIMPIADE / CONCURSURI JUDETENE in anul scolar precedent 

 

NR.CRT DISCIPLINA NUME ELEV LOCUL 

OBTINUT 

PROFESOR  

COORDONATOR 

1 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

TITE ALISIA LOCUL I IVANICZKI 

MAGDALENA 

2 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

ARDELEAN 

ANDRADA  

LOCUL II IVANICZKI 

MAGDALENA 

3 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

CHESA SOFIA LOCUL III IVANICZKI 

MAGDALENA 

4 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

BILATIU IULIA LOCUL I LUCUT DIANA 

5 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

STRATULAT 

IOANA 

LOCUL II LUCUT DIANA 

6 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

ANDRECO 

CRISTINA 

LOCUL III LUCUT DIANA 

7 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

HUDAC MIHAI LOCUL III LUCUT DIANA 

8 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

MAXIM 

DAIANA 

LOCUL I LUCUT DIANA 

9 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

KICSI DORA LOCUL I OLAR RODICA 

10 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

DUCA DARLA LOCUL II OLAR RODICA 

11 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

BURA DENISA  LOCUL III OLAR RODICA 

12 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

BUD ANTONIO LOCUL I TOMA BOZERO 

STELA 

13 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA  

CORODAN 

ALEXANDRA  

MENTIUNE LUCUT DIANA 

14 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

BODEA 

CARINA  

LOCUL II TOMA BOZERO 

STELA 

15 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA  

ZIMAN DIANA LOCUL III TOMA BOZERO 

STELA 
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16 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

KICSI DORA 

GABRIELA 

PREMIUL I HERMAN HELGA 

17 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

BUD ANTONIO PREMIUL I HERMAN HELGA 

18 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

GROZA 

BENJAMIN 

PREMIUL I HERMAN HELGA 

19 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

BODEA 

CARINA 

PREMIUL  ANDZIK ESZTER 

20 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

BOROS 

TEODORA 

PREMIUL I ANDZIK ESZTER 

21 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

RUSZ LORENA PREMIUL II HERMAN HELGA 

22 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

NAGY 

SZINTIA 

PREMIUL II HERMAN HELGA 

23 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

MARCHIS 

HUND 

ELISABERH 

PREMIUL II HERMAN HELGA 

24 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

STRAZSAZSAR 

DOROTHY 

PREMIUL II HERMAN HELGA 

25 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

GROZA 

DOMINIK 

PREMIUL III ANDZIK ESZTER 

26 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

KUNCZ 

GABRIELA 

PREMUIL III ARENS DIETRICH 

27 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

VISCHI 

ROLAND 

PREMIUL III HERMAN HELGA 

28 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

KUNCZ KITTY MENTIUNE HERMAN HELGA 

29 LIMBA SI 

LITERATURA 

ENGLEZA 

BUD ANTONIO PREMIUL I TITE OVIDIU 

KASSAI BOGLARKA 

30 LIMBA SI 

LITERATURA  

ENGLEZA 

FAUR SERENA PREMIUL III TITE OVIDIU 

KASSAI BOGLARKA 

31 LIMBA SI 

LITERATURA 

ENGLEZA 

MOISE 

ROXANA 

PREMIUL III TITE OVIDIU 

KASSAI BOGLARKA 

32 LIMBA SI CORODAN MENTIUNE ANDERCO AIDA 
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LITERATURA 

ENGLEZA 

ALEXANDRA 

33 BIOLOGIE MARCHIS 

HUND 

ELISABETH 

MENTIUNE GYONGYOSI 

IOLANDA 

34 ISTORIE DANCIU 

DAMARIS 

MENTIUNE STANA BOGDAN  

35 GRAFICA KICSI DORA LOCUL I PISCOREAN 

VIRGINIA 

36 ISTORIE SI 

SOCIETATE IN 

DIMENSIUNE 

VIRTUALA 

MATECSA 

ANDREEA 

LOCUL II STANA BOGDAN 

37 CREATIE 

LITERARA English 

my love 

TITE ALISIA LOCUL I KASSAI BOGLARKA 

38 PORTI DESCHISE 

CATRE LUME 

ECHIPAJUL –

GUSTUL 

INSEALA 

LOCUL I LUPUTI GABRIELA 

39 IUBESTE PASARILE 

RESPECTA 

BIODIVERSITATEA  

ECHIPAJ 

CLASA VII-VIII 

LOCUL III GYONGYOSI 

IOLANDA 

40 CAMPIONAT DE 

FOTBAL 

PRIMAR LOCUL II TASCU ADRIAN 

41 PRIETENII 

POMPIERILOR 

FETE LOCUL III BANCOS VERONICA 

42 PRIETENII 

POMPIERILOR 

BAIETI MENTIUNE BANCOS VERONICA 

 

REZULTATE  OLIMPIADE NATIONALE  

 

NR.CRT DISCIPLINA NUME ELEV LOCUL 

OBTINUT 

PROFESOR  

COORDONATOR 

1 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

TITE ALISIA MENTIUNE IVANICZKI 

MAGDALENA 

2 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

MAXIM 

DAIANA 

PREMIU 

SPECIAL 

IVANICZKI 

MAGDALENA 

3 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

KICSI DORA MENTIUNE HERMAN HELGA 

4 LIMBA SI 

LITERATURA 

GERMANA 

BODEA 

CARINA 

PREMIU 

SPECIAL 

HERMAN HELGA 

5 LIMBA SI 

LITERATURA 

ROMANA 

BILATIU 

IULIA 

PREMIU 

SPECIAL 

LUCUT DIANA 
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     Rezultate obținute la examenul de DSD II 

În continuare vom prezenta rezultatele de la probele ale examenului DSD. Situaţia 

generală a candidaţilor la examen ne arată că în ultimii ani, procentul de promovabilitate la 

nivelul C1 a fost de 37 % , la nivelul B2  a fost de 37 % , iar un procent de 25 % nu au 

obținut nivelul minim pentru a obține diploma de examen DSD.  

 

 

  2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 

Gesamtergebniss  

C1 
18 40,90 17 36,95 22 33,33 

Gesamtergebniss  

B2 
16 36,36 18 39.13 24 36,36 

Gesamtergebniss 

nicht bestanden   
10 22.72 11 23,91 20 30.3 
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I.2.c.Finantarea  
 

Proiectare: 

Activitatea financiară a Liceul Teoretic German Johann Ettingeraferentă anului școlar 

2014-2015 , cumulează activitatea finaciară desfășurată în perioada 01 septembrie 2014-  31 

august 2015 , ca urmare cumulează bugete , plăți și cheltuieli cuprinse în doi ani financiari. 

În conformitate cu prevederile art 101 din Legea nr 1 /2011 a Educației naționale , 

finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde : 

 finanţarea de bază, 

 finanţarea complementară 

 finanţarea suplimentară. 

 

Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la 

nivel preuniversitar, conform standardelor naţionale conform art 104 din Legea nr 

1/2011.Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie de 

care se calculează costul standard per elev/preşcolar: 

 cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, 

stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora; 

 cheltuieli cu pregătirea profesională; 

 cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 

 cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

 

Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli 

asociate  procesului de învăţământ preuniversitar de stat conform art 104 din Legea nr 1/2011 

a Educatiei Nationale. Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale de care aparţinunităţile de  învăţământ preuniversitar şi din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această 

destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:  

 investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 

 subvenţii pentru internate şi cantine; 

 cheltuieli pentru evaluarea periodic naţională a elevilor; 

 cheltuieli cu bursele elevilor; 

 cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1); 

 cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii; 

 cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din 

învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit; 

 cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în 

cadrul sistemului de învăţământ; 

 cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, 

preşcolari şi elevi; 

 gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
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 cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei 

şi formării profesionale. 

 

Finanţarea suplimentară se acordă  ca sumă globală fixă din bugetul Ministerului 

Educaţiei Naționale  pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu 

rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare. 

 

 

 

Nr.crt 
Denumirea 

indicatorului 

Suma (RON) 

2014 

1 Cheltuieli de personal 81 

2 Bunuri şi servicii 18 

3 Alte cheltuieli (burse) 0.13 

    TOTAL 3318474 
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I.2.d.Colaborare şcoalã –pãrinţi 
 

Liceul Teoretic German Johann Ettinger promovează stabilirea de legături puternice 

între cadre didactice și părinți, ca părți active în cadrul procesului de formare a viitorilor 

adulți. 

S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, 

absenteismului şi insuccesului şcolar. În anul 2004, la Liceul Teoretic German Johann 

Ettingers-a înfiinţat Asociaţia Părinţilor Ettinger , cu statut de ONG. 

Invățătoarele și diriginţii realizează informarea periodică a părinţilor  referitor la situaţia 

şcolară şi disciplinară conform metodologiei şcolare. Există o bună colaborare şcoală-părinţi, 

bazată pe respect, implicare şi responsabilitate faţă de procesul didactic, dar această 

colaborare poate fi îmbunătăţită pentru a răspunde tuturor cerinţelor educaţionale. Școala 

dispune de specialiști și resursele necesare pentru o dezvoltare normală și armonioasă a 

tinerilor. Consilierea școlară este una dintre metodele adoptate de instituția noastră prin 

intermediul căreia se răspunde trebuințelor specfice adolescenților și nu numai, de ea 

beneficiind atât elevii, cât și cadre didacticei sau părinții. Obiectivul principal al consilierii 

școlare este acela de a asigura funcționarea optimă a individului sau a grupului, trasând 

obiective clare, specifice fiecărei situații în parte. Prin metodele și tehnicile sale specifice de 

cunoaștere și autocunoaștere, consilierea facilitează alegerea corectă a măsurilor educative 

specifice care se impun și orientarea sau reorientarea socio-profesională a elevilor pentru 

domenii potrivite. 

Parte din Comitetul Reprezentativ al Părinţilor pe şcoală participă la interviurile care au 

loc cu ocazia vizitelor de monitorizare externă realizate în şcoală, dar și la activități 

extrașcolare cum a fost Bazarul de Craciun, Balul Părintilor, Proiectul Erasmus + High Five 

, în colaborare cu  Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung, unde s-a avut în vedere implicarea 

părinților în activități de revigorare a spiritului civic și a mentalităților comunitare, de 

dezvoltare a spiritului de colaborare și a comunicării cu autoritatea locală. O altă modalitate 

de implicare a Asociației de Părinți în viața școlii este  proiectele finanțate  de EVZ Inklusive 

Bildung? Educație inclusivă? Si Was heisst hier Zigeuner? Părinții alături de elevi si cadre 

didactice au participat la o activitate în aer liber cu ocazia desfășurării activităților în cadrul 

proiectului internațional Comenius Să observăm Păsările. Părinții au fost invitați alături de 

copiii lor, la activități de volutariat pentru amenajarea curții și a parcului din incinta 

liceului,Parinții elevilor din ciclul primar participa la lectoratul organizat de cadrele didactice 

AȘA DA.  
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I.3. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITATII 

ŞCOLARE 

 In unitatea noastră şcolară lucrează cadre didactice calificate avînd specializări în 

conformitate cu profilele claselor. Colectivul de cadre didactice este tînar, dornic de 

perfecţionare continuă şi de dezvoltare profesională.  

  ANALIZA   S.W.O.T. 

 

a)  CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Liceul dispune de planuri de învăţământ, 

programe şcolare auxiliare curriculare ( 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, hărţi, culegeri de documente şi 

probleme, atlasuri, îndrumătoare, ghiduri 

metodologice şi de evaluare, casete video, 

programe pentru examenele naţionale şi 

tipuri de subiecte, soft educaţional la 

diferite discipline). 

 Aplicarea corespunzătoare a 

legislației în domeniul educației; 

 Programe pentru C.D.S.-uri 

aprobate de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

pentru fiecare disciplină. 

 Auxiliare curriculare realizate de 

către cadre didactice. 

 Accesul cadrelor didactice la 

internet. 

 Revistele şcolare 

 Existenta unor C.D.S. 

interdisciplinare (fizică –chimie - biologie 

istorie - geografie-arte) 

 Insuficienta dotare cu materiale 

auxiliare curriculare la limba română, 

limbi moderne, istorie, geografie. 

 Oferta de C.D.S nu satisface 

nevoile tuturor elevilor (dansuri de 

societate sau populare} 

 Lipsa unui centru de documentare, 

a cabinetului multimedia 

 Stilurile didactice folosite în 

predare sunt în mare parte de tip euristic. 

 Concentrarea activităţilor pe 

conţinuturi nu pe nevoile de formare ale 

elevilor 

Reticenţa şi inerţia  cadrelor didactice în 

vârstă  faţă de noul curriculum naţional. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 C.D.S. oferă posibilitatea 

satisfacerii dorinţei de informare şi 

cunoaştere în diferite domenii 

sensibilizate de mijloacele mass-media 

(discovery internet). 

 C.D.S. vine în sprijinul ameliorării 

absenteismului şcolar şi contribuie la 

dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru 

învăţare şi la obţinerea unor performanţe 

şcolare, permite valorificarea abilităţilor 

individuale. 

 Oferta mare de auxiliare 

curriculare de pe piaţă si biblioteca 

virtuală 

 Scăderea motivaţiei elevilor 

pentru învăţare 

 Lipsa unor mijloacelor de 

învăţământ necesare întăririi caracterului 

aplicativ al C.D.S 

 Insuficiente fonduri pentru 

achiziţionarea de material didactic 

performant (videoproiectoare, tablă  

magnetică, softuri educationale) 
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b) RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal calificat in ciclul 

gimnazial si liceal  98,30%. 

 Ponderea cadrelor didactice 

titulare cu gradul I si II este mare  

 Relaţiile interpersonale (profesor-

elev, profesor-părinţi, profesor-profesor) 

existente, creează un climat educaţional 

deschis, stimulativ. 

 Participarea unui număr mare de 

cadre didactice la cursurile de formare 

continuă şi perfecţionare prin C.C,.D,  

 Rezultate la olimpiadele şi 

concursurile şcolare judeţene, naţionale şi 

internaţionale. 

  Implicarea cadre didacticelor şi 

elevilor în diferite programe de parteneriat 

şcolar. 

 Derularea unor programe 

educaţionale europene :  

Comenius,Erasmus+, IFA cu Fundatia 

GVZ 

 Preocupare pentru stimularea 

cadre didacticelor şi elevilor cu rezultate 

deosebite. 

 Utilizarea certificărilor E; 

 Interesul elevilor pentru liceul 

nostru se datorează competenţelor de 

limbă germană aprofundate dobîndite de 

elevi pe parcursul şcolarizării, precum şi 

dorinţa de  menţinere a identităţii 

naţionale a elevilor proveniţi din familii 

germane 

 Activitatea publicistică: în cadrul 

şcolii se editează doua reviste şcolare - 

“Universul copiilor” revistă biligvă ( în 

limbile română şi germană) şi  PI- revistă 

STIINTIFICAîn limba germană. Membrii 

colectivelor de redacţie participă anual la 

seminarii de jurnalistică în ţară şi 

străinătate. 

 Activitatea teatrală: trupa de teatru 

a şcolii este formată din 35 de elevi şi 

participă la turnee şi festivaluri în ţară şi 

străinătate.   

 Activitatea muzicală: în cadrul 

şcolii activează doua coruri (al elevilor de 

 Personal in curs de calificare  in 

ciclul primar 

  Persistă tentaţia elementelor 

conservatoriste  la unii cadre didactice în 

organizarea şi desfăşurarea lecţiilor şi în 

centrarea activităţilor pe nevoile elevului. 

  Implicarea aceluiaşi grup de 

persoane în derularea unor proiecte şi în 

activităţile non formale 

  Slaba implicare a părinţilor în 

problemele şcolii  

 Nesupravegherea copiilor ai căror  

părinţii sunt plecaţi la lucru în străinătate. 

 Lipsa acţiunilor unitare în 

aplicarea unor prevederi legale. 

 Consiliul reprezentativ al elevilor 

este puţin implicat în unele problemele 

specifice şcolii. 

  Comunicarea cu părinţii se face 

adesea numai în situaţiile de criză 

 Slaba implicare a cadrelor 

didactice in promovarea educatiei 

permante  utilizand noile tehnologii, 

implementarea acestora la clasa, precum 

si formarea la elevi a competențelor 

transferabile, dezvotand capacitatea lui de 

a gandi critic şi strategic pentru a-şi 

rezolva problemele 
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gimnaziu şi al şcolii) precum şi si un 

ansamblu instrumental al elevilor din 

clasele gimnaziale, care  participă la 

tabere de creaţie, turnee, concursuri, 

obţinînd de fiecare dată aprecierea 

publicului.   

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Întâlnirile frecvente dintre cadrele 

didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, 

creşterea coeziunii grupului şi o 

comunicare mai bună. 

 Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de universităţi, 

C.C.D şi O.N.G. 

 Posibilităţi financiare destinate 

motivării  personalului şcolii şi elevilor. 

 Creşterea numărului de ofertanţi şi 

programe de formare pentru dezvoltarea 

personală şi profesională. 

 Sprijinul Asociaţiei ETTINGER 

 Criza de timp a părinţilor reduce 

implicarea familie în activitatea şcolară, 

fapt reflectat atât prin relaţia profesor-

elev, cât şi prin performanţa şcolară. 

  Lipsa perspectivei clare asupra 

viitorului determinată de reforma 

societăţii în derulare. 

  Migraţia părinţilor spre 

străinătate şi plasarea copiilor în grija 

persoanelor fară autoritate. 

Insuficienta implicare a părinţilor şi 

factorilor educativi externi în 

desfăşurarea activităţilor din şcoală. 

 

c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa unor mijloace moderne de 

informare (internet) şi auxiliare 

(videoproiector, video, DVD, aparat 

fotografic). 

 Accesarea fondurilor structurale. 

 Existenţa posibilităţilor de 

recompensare a elevilor cu rezultate şcolare 

deosebite (venituri proprii, sponsorizări, 

donaţii) 

 Existenta cantinei unde pot servi masa 

elevii din ciclul primar 

 

 Lipsa unei săli de lectură şi a 

informatizării bibliotecii 

 Fondul de carte al bibliotecii 

nu este reactualizat în suficientă 

măsură cu noile apariţii din diferite 

domenii. 

 Uzura fizică şi  morală a bazei 

materiale 

 Insuficienta preocupare pentru 

conştientizarea elevilor spre păstrarea 

şi întreţinerea spaţiilor şcolare. 

 Spaţiul insuficient pentru 

desfăşurarea activitaţilor instructiv 

educative, săli de clasă insuficiente  

 Lipsa unei  săli de sport dotată 

corespunzator Insuficienta preocupare 

pentru diversificarea CDS care să 

permită şi să stimuleze rutele 

individuale de pregătire a elevilor 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Descentralizarea şi autonomia 

instituţională. 

 Relaţii de parteneriat cu comunitatea 

 Ritmul accelerat al 

schimbărilor tehnologice conduce la 

uzura morală a dotărilor existente. 
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locală (primărie, părinţi, agenţi economici) 

 Existenţa unor spaţii ce pot fi 

închiriate în scopul obţinerii unor resurse 

financiare. 

 Posibilitatea antrenării părinţilor şi 

elevilor în activităţile de întreţinere a şcolii 

de modernizarea bazei materiale şi în 

amenajarea unor săli de clasă 

  Existenţa programelor  de paretriat 

pentru  dotare cu mobiler scolar,aparatura 

bucatarie 

 Întârzieri birocratice în 

alocarea unor fonduri pentru diferite 

lucrări. 

 

 

d) RELAŢII DE PARTENERIAT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Organizarea Zilelor liceului  

  Cuprinderea liceului în Programul 

Comenis si in alte programme europene 

 Colaborarea cu partenerii 

educaţionali: primăria, poliţia, pompierii, 

muzeu,  

 Colaborarea cu diverse instituţii 

pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare (asociaţiile  

  Realizarea site-ului liceului 

 Schimburi de experienţă a cadre 

didacticelor şi  elevilor din şcoala parteneră   

“Zelk Zoltan” din Ungaria  

 Sunt tratative la nivel de conducere 

cu  școala Gymnazium Nidda din Germania 

pentru o viitoare colaborare 

 Puţine parteneriate tematice 

(istorie locală, ştiinţe) cu şcoli din ţară  

şi străinătate. 

  Prea puţine  programe de 

orientară  şcolară şi profesională 

  Lipsa unui parteneriat real 

şcoală-familie 

 Insuficienta  pregătire a elevilor 

pentru viaţă şi societatea românească 

integrată în U.E. 

  Insuficienta implicare a unor  

cadre didactice în activităţile 

extraşcolare. 

 Insuficienta implicarea a 

părinţilor elevilor cu performanţe 

şcolare în activităţi educative 

desfăşurate în şcoală. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Integrarea Români în structurile 

europen 

  Formarea personalului didactic 

pentru întocmirea şi derularea unor programe 

europene 

 Interesul liceelor de a-şi prezenta 

oferta educaţională şi al elevilor de a 

participa la târgurile de oferte educaţionale 

 Interesul altor instituţii omoloage 

pentru schimbul de experienţă. 

 Posibilitatea ofertării de servicii 

către comunitate  

 Timpul limitat al părinţilor 

poate conduce la slaba implicare a lor 

în activităţile şcolii. 

 Instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor potenţial 

partenere. 

  Creşte pe an ce trece numărul 

elevilor a căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate. 

 Desfiinţarea unor locuri de 

muncă la nivelul municipiului Satu 

Mare. 
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În anii şcolari precedenți, conducerea şcolii a considerat ca fiind prioritară asigurarea 

eficienţei manageriale, acţionând, în acest sens, în mai multe direcţii: menţinerea climatului 

optim de muncă, prin dezvoltarea responsabilităţii profesionale şi manageriale; proiectarea 

activităţilor la nivelul şcolii, al comisiilor, al colectivelor de catedră, al cadrelor didactice, 

respectând Curriculum-ul Naţional, structura anului şcolar şi  noul model de proiectare 

didactică; constituirea şi actualizarea permanentă a bazei de date informatizate privind 

încadrarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, legislaţia, evidenţa şi mişcarea elevilor, 

informarea şi documentarea cadrelor didactice, manuale şcolare, fondul de carte, materiale şi 

mijloace didactice, audio/ video/ informatice ş. a.; evaluarea personalului didactic conform 

fişei de evaluare corelate cu fişa individuală a postului şi cu prevederile Contractului colectiv 

de muncă unic la nivel de învăţământ; asigurarea unui feed-back permanent între echipa 

managerială, Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral şi Comitetul de părinţi. 

 O altă prioritate a reprezentat-o asigurarea resurselor materiale necesare asigurării 

climatului optim de funcţionare a şcolii prin: asigurarea  condiţiilor pentru funcţionarea şcolii 

privind instalaţiile sanitare, electrice şi de încălzire; asigurarea funcţionalităţii tuturor spaţiilor 

destinate procesului de învăţământ; gestionarea, îmbunătăţirea şi utilizarea eficientă a bazei 

tehnico-materiale existente. 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, actuala echipă 

managerială a Liceului Teoretic German Johann Ettinger  se defineşte prin calităţi şi abilităţi 

precum: gândire logică, capacitate de conceptualizare, capacitate de diagnoză, capacitate de 

decizie, obiectivitate în perceperea şi judecarea altora, adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea 

celorlalţi, spirit colegial, capacitatea de a asculta şi de a lua în considerare şi alte păreri decât 

cele proprii, comunicare facilă, încurajarea creativităţii, atitudini pozitive, atribuţii delegate 

într-o pondere considerabilă. Directorul, directorul adjunct şi coordonatorul proiectelor 

educative sunt absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior universitar de prestigiu, 

aducând cu sine în managementul implementat la nivelul instituţiei, rigoare şi viziune 

academică.  

Echipa managerială de la Liceului Teoretic German Johann Ettinger  promovează un  

stil de conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate uneia dintre următoarele 

variabile: cerinţele sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. Membrii echipei 

manageriale pornesc de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de modul în care un 

manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai corpului didactic şi 

nedidactic. De aceea pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora. 

 

I.4 ANALIZA P.E.S.T 

 
Politic 

1.descentralizarea structurilor de decizie 

2.existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice 

3. existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi 3 

reprezentanti al Consiliului local 

4. politica de coeziune şi integrare europeană 

Economic 

2.insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului 

3.agenții economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale scolii 

3.lipsa unei legislații motivaționale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările pentru 

școală sa fie mai facile 

4. politica de finanţare pe baza de programe a UE 

Social 
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1. plecarea părinţilor la munca în străinătate 

2. mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte ţări 

3. influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei  

4. educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economica  

5. oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene 

Tehnologic  

1.globalizarea  

2. pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăţi financiare 

3. unitățile școlare nu dezvolta suficient servicii de educare a adulților pe domenii de 

activitate 

4. interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării relațiilor 

interinstituționale 

 

 

II.2.d.Rezumat al aspectelor principale care necesită 

dezvoltare 
 

In urma diagnozei (chestionare) rezultă  că în unitatea noastră de învăţămînt îşi 

desfăşoară activitatea mai multe grupuri de interes.   

     

 a)  elevii care aşteaptă:  

 - dotări corespunzatoare  

- calitatea superioara a procesului instructiv-educativ 

- schimburi culturale 

-  lărgirea orizontului cultural şi social 

- dezvoltarea creativităţii şi personalităţii, a spiritului de echipă, a opiniilor personale 

- formarea abilităţilor de orientare profesională  

- o viziune corectă privind aşteptările proprii şi realitatea economico-socială  

 

b) părinţii care aşteaptă: 

 -grad înalt de promovabilitate 

- asigurarea accesului la pregătire  superioară  

- asigurarea unui climat de siguranţa în şcoală 

- cheltuieli cît mai mici cu şcolarizarea 

- cunoaşterea aprofundată a limbii germane 

- asigurarea unei educaţii la nivel superior a elevilor 

 

c) cadre didactice care aşteaptă :  

- mai multa coerenţă şi  stabilitate  în aplicarea reformei din învăţămînt 

- implicarea activă a părinţilor în viaţa şcolii  

- mai mult respect şi înţelegere din partea celorlalte categorii sociale 

 

 

Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice, ale pieţei 

muncii şi economiei judeţene şi locale şi oferta de educaţie şi formare profesională. 

Plecând de la această analiză, se vor avea în vedere o serie de direcţii de acţiune la nivelul 

unităţii şcolare în anul 2015-2020: 
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 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ;  

 Importanța cunoșterii limbii germane și engleză în regiune 

 Integrarea elevilor cu nevoi speciale; 

 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la continuarea studiilor universitare  

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev; 

 Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern; 

 Îmbunătăţirea accesului la informare; 

 Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate 

bazată pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile; îmbunătăţirea calităţii predării-

învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor 

 Evaluarea continuă a procesului de predare-învăţare; 

 Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii 

defavorizate; 

 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene; 

 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipă, de elaborare a 

proiectelor şi programelor; 

 Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile 

specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale; 

 Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii; 

 Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

 Consilierea părinţilor; 

 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare 

 Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii, la nivel naţional şi internaţional prin 

proiecte de cooperare şi parteneriat; asigurarea transparenţei şi a unei bune imagini a unităţi în 

mass-media; 

Principalele activităţi ale căror rezultate vor conduce la îmbunătăţirea imaginii Liceul 

Teoretic German Johann Ettinger sunt: 

 Propunerea şi iniţierea unor concursuri şi proiecte educaţionale pentru elevi; 

 Intensificarea schimburilor de experienţă între elevii din unitatea noastră şi 

parteneri din ţară şi străinătate; 

 Atenţie deosebită acordată programelor de pregătire suplimentară în cazul 

elevilor care participă la concursuri, olimpiade şcolare, etc. în vederea obţinerii de premii şi 

menţiuni; 

 Iniţierea programelor de remediere în cazul elevilor care întâmpină probleme 

deosebite la unele discipline 

 Diversificarea activităţilor curriculare la nivelul unităţii şcolare; 

 Sporirea numărului de elevi care să participe în mod frecvent la activităţi 

extracurriculare;  

 Iniţierea de noi colaborări cu parteneri locali, instituţii publice, etc. precum şi 

intensificarea legăturilor cu partenerii actuali; 

 Stimularea cadrelor didactice pentru a participa la programe de dezvoltare 

profesională 
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Concluzionând, managementul unităţii noastre va urmări implementarea performanţei 

şcolare şi îmbunătăţirea continuă a sistemului, scopul final fiind acela de a obţine rezultate 

deosebite şi de a depăşi nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi. Se va urmări îndeaproape 

feed-back-ul oferit de cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, 

agenţi economici, etc. spre a propune şi iniţia  programe educaţionale de succes. 

 

II. VIZIUNEA 
 

Liceul nostru își propune să transforme procesul de învățare într-o nouă 

experiență, care permite comunității alcătuită din elevi și cadre didactice să se integreze 

în societatea cunoașterii. Ne imaginăm că vom trece dincolo de limitele sălii de clasă și 

de modelele tradiționale de învățare, transformând procesul educațional clasic, într-

unul interactiv, inspiraţional și relevant.  Elevii noștri vor fi  educați să devina cetateni 

globali, responsabili ai societatii postmoderne utilizând cu plăcere tehnologia digitală a 

viitorului  

 

III.MISIUNEA  
  

Liceului Teoretic German ,,Johann Ettinger” își justifica existenta prin 

necesitatea impetuoasă de școlarizare a elevilor aparținând etniei germane din regiunea 

de nord vest, alături de orice elev care dorește să studieze în limba germană şi sa 

cunoască cultura şi civilizatia germană. 

 

In cadrul liceului nostru ne propun să dezvoltăm: 

 un mediu multicultural care să încurajeze și să promoveze respectul 

întregii comunități școlare pentru diversitate din perspectiva menţinerii  identităţii 

natională 

  personalitatea,  creativitatea și  capacităţile intelectuale ale elevilor noștri 

astfel  încât în momentul absolvirii, fiecare să aibă cele mai bune rezultate şcolare de 

care este capabil, pentru a accesa o treaptă superioară de educaţie şi pentru a deveni un 

bun cetaţean. 

 un climat de angajare şi de valorificare a resurselor umane existente în 

vederea stimularii la fiecare cadru didactic a dorinţei de îmbunătăţire a demersului 

didactic 

 îmbunătăţirea activităţilor de învăţare, realizarea unei schimbări în 

mediul educaţional pentru dezvoltarea unei culturi a incluziunii  

 

 Prin constituirea unui sistem instructiv-educativ democratic, bazat pe valori ştiinţifice, 

culturale şi morale, formativ şi informativ, prin îmbinarea tuturor factorilor educaţionali, se va 

concepe educaţia în şcoală ca o rezultantă a acţiunii sistematice interdisciplinare în sensul: 

managementul grupului, educaţiei bunului cetaţean, educaţiei prin şi pentru cultură, educaţiei 

pentru sănătate, educaţiei pentru timpul liber, educaţiei pentru viaţa de familie şi educaţiei 

prin şi pentru democraţie şi drepturile omului. 
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IV. OBIECTIVE STRATEGICE 

 
 

O1. Centrarea activităţilor didactice pe elev punând  accent pe latura 

formativă  a învăţării, preocupându-se de identificarea unor modalităţi  

eficiente  de  organizare  şi îndrumare a activităţii elevilor la clasa și în 

carieră 

 

          O2. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a 

personalului didactic şi de conducere prin participarea la programe de 

perfecţionare şi programe de formare continuă în acord cu standardele de 

pregătire profesională naţionale şi europene 

 

  O3. Stabilirea de proiecte parteneriate și schimburi culturale și 

derularea de programe extracurriculare în vederea dobândirii de 

competențe necesare integrării în învățământul superior și pe piața muncii 
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Obiectivul  1. 2015-2020:  Centrarea activităţilor didactice pe elev punând  accent pe latura  formativă a învăţării, preocupându-

se de identificarea unor modalităţi eficiente de organizare şi îndrumare a activităţii elevilor la clasa și în carieră 
Domenii funcţionale: Curriculum,  Resurse umane, Resurse materiale şi financiare,relatii sistemice si comunitare 

 

Obiective specifice 2015-2020 

- Creșterea cu 5 % a mediilor obținute de elevi  la examenul de bacalaureat în următorii 4 ani 

- Prevenirea şi reducerea cu 5% a absenteismului  şi a cazurilor de abateri disciplinare prin creşterea gradului de implicare a personalului didactic, de 

conducere şi părinţilor în activităţi specifice 

-Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi aptitudini, prin dezvoltarea competenţelor proprii rezolvării de probleme, precum şi prin folosirea 

strategiilor activ-participative 

- Asigurarea şanselor egale la educaţie şi  formarea profesională, eliminarea practicilor discriminatorii şi realizarea echităţii în educaţie  pentru elevii  

-Elaborarea şi aplicarea a cel puţin 3 instrumente de  asigurare, monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei în unitatea şcolară şi o procedură 

operaţională de analiză a progresului şcolar şi a impactului rezultat  ca urmare a aplicării instrumentelor şi procedurilor propuse 

 

Indicatori  

- organizarea de consultații în  vederea creșterii cu 10 % a numărului de elevi din fiecare nivel de învățământ care înregistrează progres școlar. 

-  reducerea cu 5% a cazurilor de absenteism şi abateri comportamentale prin consilirea tuturor elevilor și părinților în cauză în vederea înregistrării 

progresului școlar 

- introducerea de programe educaționale derulate prin fundatii, asociații, ONG-uri care să  implice elevi, părinți și cadre didactice în activități școlare și 

extrașcolare 

- 90% din totalul  de elevi, părinţi, ONG uri, fundatii vor aplica principiile calităţii educaţiei din unitatea şcolară şi să se implice activ  în implementarea  

mecanismelor de asigurare şi evaluare a calităţii 

- toate cadre didactice vor aplica principiile calităţii educaţiei din unitatea şcolară şi să se implice activ  în implementarea  mecanismelor de asigurare şi 

evaluare a calităţii 

- toate cadrele didactice din școală vor aplica metode moderne de predare – învăţare -  evaluare, centrate pe formare de competenţe la elevi cu impact în 

îmbunătăţirea rezultatelor şcolare 

- îmbunătăţirea rezultatelor şcolare (promovabilitate, medii anuale şi semestriale),  creşterea cu 5% a mediilor la emanenul de evaluare nationala clasa VII si 

la examenul de  bacalaureat,  

-creşterea numărului de elevi capabili de performanţă, creşterea cu 5% a absolvenţilor care vor accede în învăţământul superior  prin implementarea unui  

leaderschip instrucţional 

- creşterea cu 10 % a numărului de elevi care provin din mediul rural  înscrişi în unitatea şcolară şi integrarea în proporție de 100 %  a elevilor cu CES  
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Context:  Numărul  mare  de  cadre  didactice  care  utilizează  un  stil  de  predare  tradiţional, predominant   informativ,   axat   pe  transmiterea  şi   

însuşirea  de  cunoştinţe și  dobândirii  competenţelor cheie   

Chiar dacă un număr însemnat de cadre didactice au participat la diverse stagii şi programe de formare continuă  în domeniul învatării activ-participative  

centrate pe elev, competenţele formate sau îmbunătăţite nu sunt valorificate în mod corespunzător în activitatea de predare –învăţare. Din analiza internă 

efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare- învăţare -evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor 

individuale de învăţare, abilităţilor şi motivaţiei  fiecărui elev. Totodată se constată lipsa asigurării unor condiţii optime de desfăşurare a procesului 

educaţional : terenul de sport, sălile de clasă fără dotări IT, echipamente şi materiale didactice. Instrumentele necesare pentru asigurarea, evaluarea şi 

îmbunătăţirea calităţii educaţiei în unitatea şcolară nu sunt  cunoscute, aplicate şi analizate unitar în unitatea şcolară. Din situaţiile statistice se constată, 

scăderea  indicatorilor privind mediile la examene finale , cresterea ponderii elevilor cu medii 6-8 la bacalaureat, scăderea numărului de absolvenţi care 

acced în învăţământul superior, scăderea numărului de elevi capabili de performanţă . 

Dezvoltarea personalităţii elevilor prin iniţiative de autodezvoltare personală, prin opţiuni sistematice de formare, prin conduită autoimpusă; prin 

colaborarea cu cadrele didactice la proiectarea şi desfăşurarea de activităţi educative; prin asumarea completă şi realizarea ritmică a sarcinilor de studiu, 

întrucât ne pregătim elevii pentru o societate a cunoaşterii, a informaţiei globalizate, dar cu grad înalt de perisabilitate, ceea ce îi va oblige să înveţe rapid şi 

continuu pentru a fi competitivi 

Acţiuni/Programe 

Rezultate aşteptate/ 

Indicatori de performanţă  

 

Termen Responsabili Parteneri: cost 

Sursa de  

Finanţa-

re 

Riscuri 

ACŢIUNEA 1 Elaborarea şi 

aplicarea instrumentelor necesare 

pentru monitorizarea,  

interpretarea şi evaluarea 

rezultatelor obţinute de elevi la 

testele predictive , testele de 

evaluare curentă , testele de 

evaluare sumativă planurile 

remediale propuse de responsabilii 

de catedre  

 

 

-95 % dintre elevi să  

participe la evaluarea 

predictivă 

-Elevii de la clasele cu media 

generală sub 6 la simulările 

probelor de Bacalaureat vor 

participa la activităţi de 

pregătire remedială 

-Analiza  progresului şcolar 

prin monitorizarea 

rezultatelor la evaluările pe 

parcurs şi la evaluările 

sumative   

permanent 

-CEAC 

-Comisia 

pentru 

monitorizarea 

notării şi a 

rezultatelor 

şcolare 

-Comisii 

metodice 

I.Ș.J.S.M. 

 

 

 

500 lei 

consu

mabile 

Bugetul 

şcolii 

-Motivaţia 

scazută a elevilor 

pentru învăţare 

-Programe şcolare 

încărcate care nu 

permit aplicarea 

de programe de 

consultații si  

remediale  

ACŢIUNEA 2. Aplicarea si 

monitorizarea instrumentelor 

-50% dintre beneficiari 

(elevi) completează diferite  
Semestrial 

-CEAC 

-Comisii de 

MEN 

ISJSM  

400 lei 

consu

Bugetul 

şcolii 

-Lipsa 

deprinderilor de a 
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privind asigurarea și evaluarea  

calității educației în unitatea 

școlară 

chestionare privind gradul de 

satisfacţie privind serviciille 

oferite de şcoală  

- 40 % dintre părinţi 

completează chestionare 

privind gradul de satisfacţie 

privind serviciille oferite de 

şcoală 

- monitorizarea  a cel puțin 

10 proceduri  din domeniul 

educațional , financiar 

contabil, secretariat 

- elaborarea  şi prezentarea în 

Consiliul Profesoral şi 

Consiliul Reprezentativ al 

Părinților a rapoartelor de 

monitorizare internă, a 

rapoartelor de autoevaluare 

şi a planurilor de 

îmbunătăţire 

lucru 

-Responsabili 

de catedre 

-Responsabili 

proceduri 

operaţionale  

-Comisia 

pentru 

curriculum 

 mabile lucra după 

proceduri 

operaţionale 

-Dezinteres 

manifestat de o 

parte dintre 

cadrele didactice  

pentru implicarea 

în activităţile 

propuse de CEAC 

ACŢIUNEA 3. Adaptarea 

metodelor didactice şi pedagogice 

şi a instrumentelor de lucru în 

vederea îndeplinirii descriptorilor 

de performanţă din standardele de 

acreditare şi referinţă  

40% dintre cadrele didactice 

să-şi adapteze strategiile 

didactice în vederea 

îndeplinirii  indicatorilor de 

calitate din standardele de 

acreditare şi de referinţă 

Anual  - CEAC 

 I.Ș.J. 

A.R.A.C.I.P

. 

300 lei 
Bugetul 

şcolii 

-Lipsa de interes 

pentru 

cunoaşterea 

standardelor de 

calitate 

ACŢIUNEA 4 :  Monitorizarea 

internă a feedback-ului formativ  

obţinut de la beneficiari (elevi) 

prin  aplicarea  interpretarea, 

Identificarea a cel puţin 5 

puncte slabe şi elaborarea 

planurilor de îmbunătăţire 

Elaborarea şi prezentarea 

Octombrie 

2016 

Anul 

școlar  

- CEAC 

 

 I.Ș.J. 

A.R.A.C.I.P

. 

400 lei 
Bugetul 

şcolii 

-Lipsa 

deprinderilor de 

interpretare şi 

analiză a 
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analiza aplicării instrumentelor  

utilizate, prin monitorizarea 

impactului şi propunerea de 

măsuri de îmbunătăţire 

Elaborarea RAEI 2014-2015 şi a 

planurilor de îmbunăţăţire 2015-

2020 

rapoartelor de monitorizare 

internă semestriale, 

rapoartelor de autoevaluare,- 

RAEI şi a  planurilor anuale 

de îmbunătăţire  

rezultatelor 

obţinute  prin 

aplicarea 

chestionarelor 

ACŢIUNEA 5 Elaborarea şi  

promovarea   tehnicilor şi 

metodelor de marketing în vederea 

promovării ofertei şcolare  

Elaborarea de noi tehnici de 

marketing promoţional a 

ofertei educaţionale 

Elaboarea/îmbunătăţirea a 

cel puţin 5 materiale de 

promovare a ofertei 

educaţionale ( site de 

promovare, pliant, fluturaşi, 

revista şcolii,  

materiale PPT etc), emisiuni 

radio/TV, 

Implicarea unei echipe mixte 

de elevi şi cadre didactice în 

acţiuni de promovare a 

ofertei şcolare 

2020 Echipa 

managerială 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii şcolii 

 

Universitati 

cu  sectie 

germana 

din tara 

600 

consu-

mabile 

Bugetul 

școlii 

Resurse  

financiare limitate 

 

 

ACŢIUNEA 6 Participarea 

elevilor la opționalul RELCOM-

relatii de comunicare intre elevi , 

agenti economice si universitati in 

vederea obtinerii  "Carierei de  

vis" , precum și extinderea 

metodelor de lucru la clasă, 

sarcinilor de lucru pentru elevi, 

dobândite prin proiectul Erasmus 

+,,High Five- Portofoliu pentru 

peste 200 de elevi de clasa a 

XI-aşi a XII-a vor dobândi 

competenţele necesare în 

alegerea viitoarei cariere 

între profesionale 

 

Martie-

Aprilie 

2020 

Diriginţii Junior 

Achievment 

România 

(JAR) 

Agenții  

de asistenţă 

psihopeda-

gogică 

(C.J.R.A.E) 

500 lei   

 

Bugetul 

școlii 

-Interes tot mai 

mare  al unor 

elevi pentru 

continuarea 

studiilor  
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cariera” care s-a derulat doi ani 

consecutivi în școala noastră 

ACTIUNEA  7  Monitorizarea 

absolvenţilor de liceu 

Situaţii statistice pe clase 

privind monitorizarea 

absolventilor inclusiv  

inserţia profesională  

Sem II al 

fiecarui an 

scolar 

 

CEAC AJOFM 

 100 

euro 

Bugetul 

şcolii 

-Lipsa date de 

contact  

 

Activitatea 8 Elaborare de 

curriculum adaptat pentru elevii cu 

CES şi a unor programe speciale 

de integrare în mediul şcolar şi 

social 

Asigurarea condiţiilor optime 

pentru integrarea tuturor 

elevilor identificaţi cu CES 

în mediul şcolar (rampă, 

mobilier, programe şcolare 

adaptate ) 

Anul 

şcolar 

2015-2020 

-Director  

adjunct 

-Profesor 

psihopedagog 

-Diriginţii 

 

CJRAE 

ISJSM 

1000 

lei 

pentru 

compl

etarea 

rampei 

de 

acces  

Fonduri 

extrabuget

are 

Buget 

local 

Lipsa experinţei 

în aplicarea 

stategiilor 

didactice de 

predare –învăţare 

conform stilului 

propriu de 

învăţare a elevilor 

cu CES 

Activitatea 9 Organizarea şi 

participarea la activităţi în cadrul 

derulării de proiecte la nivel 

județean, național și internațional 

Organizarea/ participarea 

fiecărui cadru didactic la  

minimum două activităţi  în 

care vor fi abordate teme 

legate de educaţie pentru 

sănătate şi alimentaţie 

sănătoasă, cultură, civică, 

antreprenorială şi 

tehnologică, sport prin 

activitatile unor proiecte 

 

21.05.2020 

 

Diriginţi  

Cadre 

didactice 

 

 

Parteneri ai 

unităţii 

şcolare 

300 lei 

(coli 

flipcha

rt, 

marker

e) 

Fonduri 

proprii-

surse 

extrabuget

are 

-Motivaţia slabă a 

partenerilor de a 

participa la 

activităţi în 

parteneriat cu 

unitatea şcolară 

(medici, 

specialişti în 

domeniul tehnic , 

sociologi etc) 

Acţiunea10 

Planificarea de ore de pregătire 

suplimentară pentru elevii care 

necesită programe de recuperare a   

noțiunilor de bază  

 

- Monitorizarea lunară a 

rezultatelor școlare obținute 

de elevii care necesită 

programe de recuperare   

 

 

Anul 

școlar  

2015-2020 

 

 

 

-Diriginţii,  

-Comisia 

pentru 

Evaluarea și 

Asigurarea 

Calității din 

- Reprezen-

tanți ai 

Comitetului 

de părinți 

din școală 

- 

1000 

lei 

consu

mabile 

 

 

Bugetul 

școlii  

 

 

Lipsa interesului 

şi a motivaţiei 

pentru educaţie a 

elevilor. 

-Lipsa interesului 

părinţilor pentru 
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 școală 

(C.E.A.C.) 

 

 

 

 

Reprezenta

nți ai 

Consiliului 

elevilor din 

școală 

 

 

 

educaţia copiilor 

-Lipsuri materiale 

şi financiare a 

unor familii 

Acţiunea11 

Informarea şi aplicarea 

prevederilor legislative cu privire 

la sancţionarea elevilor (Statutul 

elevului, ROFUIP) în vederea 

prevenirii şi reducerii 

absenteismului  şi a cazurilor de 

abateri comportamentale 

-Diminuarea absenteismului 

cu 5 % în anul şcolar 2015-

2020 faţă de 2016-2015 

 

-Diminuarea cazurilor de 

violenţă şcolară şi abateri 

disciplinare în anul şcolar 

2015-2016 cu 5% faţă de 

2014-2015… 

Anul 

școlar  

2015-2020 

-Diriginţii 

-Consiliul 

cadre 

didacticelor 

clasei 

- Consilierul 

educativ 

-Directorul 

adjunct 

 

-Politia SM 

Jandarmeria  

-ISJSM 

-CJRAE 

-Părinţi 

500 lei 

consu

mabile  

Bugetul 

școlii 

 

-Lipsa interesului 

de a frecventa 

cursurile şcolare  

-Familii  cu 

situaţie financiară 

şi materială 

precară 

-Elevi rămaşi 

singuri acasă 

deoarece părinţii 

sunt plecaţi în 

străinătate  

Acţiune 12 Implicarea şi 

responsabilizarea părinţilor în 

activităţi care să conducă la 

îmbunătăţirea performanțelor 

școlare, a promovabilității la 

examenul de bacalaureat, a  

frecvenţei școlare şi reducerea 

numărului de abateri 

comportamentale 

-Program  săptămânal de 

audiențe cu părinţii  

-Organizarea lunară a unui 

program de consiliere a 

părinţilor pe acestă temă 

- monitorizarea anuală a 

numărului de elevi din 

fiecare nivel de  

învățământ care înregistrează 

progres școlar. 

- monitorizarea și raportarea 

lunară a cazurilor de 

absenteism şi abateri 

comportamentale 

Anul 

școlar  

2015-2020 

-CJRAE, 

profesor 

pshihopeda-

gog 

-Diriginţi,  

- Cadre 

didactice 

-Consilier 

şcolar 

 

-Consiliul 

reprezen-

tativ al 

părinților 

din școală/ 

Comitetul 

de părinți 

pe clase 

 

 Bugetul 

școlii 

- Lipsa interesului 

părinţilor pentru 

educaţia copiilor 

- Nealocare a 

timpului necesar 

realizării acestor 

activității 

- Prezența unui 

număr mic de 

părinți la 

activitățile 

desfășurate de 

școală 
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OBIECTIVUL 2. 2015-2020: Îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi personale a personalului didactic şi de conducere prin 

participarea la programe de perfecţionare şi programe de formare continuă în acord cu standardele de pregătire profesională 

naţionale şi europene 

Domenii funcţionale: Curriculum, Resurse umane, Resurse materiale şi financiare, Relaţii sistemice şi comunitare 

 

Obiective specifice 2015-2020: 

-Îmbunătăţirea competenţelor  profesionale prin participarea şi obţinerea definitivatului, gradelor didactice II şi I a întregului personal înscris; 

- Participarea la cel puţin un program de formare continuă a  personalului de conducere, didactic auxiliar, administrativ şi nedidactic; 

-Monitorizarea impactului obţinut ca urmare a aplicării şi valorificării noilor competenţe în activităţile didactice cu elevii. 

-Asigurarea şanselor egale la educaţie şi  formarea profesională, eliminarea practicilor discriminatorii şi realizarea echităţii în educaţie  personalul 

didactic din unitatea şcolară 

- Formarea /Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic pentru promovarea educaţiei inclusive 

-Asigurarea calităţii educaţiei, prin încadrare de personal didactic calificat cu recunoaștere profesională şi formarea continua a acestuia pentru 

racordarea la un învăţământ european 

- Dezvoltarea de noi perspective în formarea continuă a resursei umane în contextul dezvoltării educaţiei centrată pe competenţe prin implementarea 

de programe/proiecte educaţionale 

-Motivarea cadrelor didactice pentru formarea continuă in limba germana, sanse de promovare in domeniu 

 

Indicatori 

Participare a 45 de cadre didactice în 2015-2020 la  programe de formare continuă care urmăresc  îmbunătăţirea competenţelor digitate, metode de învăţare 

–evaluare centrate pe competenţe şi rezultate ale elevilor; 

-participare a 2-3 de cadre didactice pe an la cursuri de formare in strainatate 

-participarea a 80% dintre cadre didactice la cursuri de formare in limba germana 

Context: Din analiza  mediului intern se constată că un număr ridicat de cadre didactice folosesc în activitatea de predare –învăţare metode tradiţionale 

care nu conduc la formare de competenţe la elevi. Invăţarea se bazează mai mult pe acumulare de informaţii,  pe care elevul nu ştie cum sa le folosescă  şi 

ca urmare eficienţa învăţării este scăzută. Cadrele didactice nu folosesc metode didactice centrate pe elev, pe formare de competenţe, metode activ -

participative,  care s-au dovedit a fi cele mai eficiente în activitatea de învăţare şi formare profesională. 

Nu toate cadrele didactice cunosc si aplică metodele didactice care să conducă la formarea competenţelor cheie la elevi. 

Nu toate cadreledidactice au cunostinte de limba germana de nivel B2 sau C1. 

Personalul auxiliar şi nedidactic   îşi va îmbunătăţi competenţele profesionale  necesare desfaşurării unei activităţi profesionale de calitate. 
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Acţiuni/Programe 
Indicatori de 

performanţa 
Termen 

Persoane 

responsabile 
Parteneri 

Cost 

lei 

Sursa de 

finanţare 
Riscuri 

Acţiuni 1 

Perfecţionare prin obţinerea 

examenului de definitivat şi 

grade didactice 

Toți debutanții se 

vor înscrie la 

definitivat 

70% din cadrele 

didactice se vor 

înscrie la gradele 

didactice II și I 

An şcolar 

2015-2020 

Comisia de 

perfecţionare şi 

formare 

continuă  

directorul 

I.Ş.J. 

Universităţi 

de profil 

CCD 

4000 

lei 

-Buget 

local 

-Pregătire  necorespunzatoare  

a participanţilor 

-Evenimente personale 

nedorite a personalului 

didactic 

Acţiuni 2 

Activităţi metodice în cadrul 

catedrelor pe discipline: 

Formarea si consolidarea 

competenţelor cheie: 

Metode  de învăţare activă,  

centrate pe elev, utilizarea 

TIC  

toate cadrele 

didactice vor 

participa la 

activităţile de 

formare continuă 

organizate la 

nivelul şcolii 

CCD/alti 

furnizori 

autorizati 

Anul scolar  

2015-2020 

Responsabilul 

cu 

perfecţionarea 

şi formarea 

continuă 

-Directorul 

unității 

IȘJ, CCD,  

Furnizori 

acreditaţi 

1000 

lei 

 

Bugetul 

școlii 

-Programul şcolar  

-Lipsa fondurilor 

-Motivaţie scăzută a unor 

cadre didactice pentru 

perfecţionare şi formare 

continuă 

Acţiuni 3 

Participarea personalului de 

conducere la activităţi de 

formare continuă în 

domeniul managementului 

educaţional şi financiar 

100% din 

personalul de 

conducere să 

participe la 

activităţi 

formative 

Anul scolar  

2015-2020 

Director Furnizori de 

programe de 

formare 

interni 

/externi 

1000 

lei  

Fonduri 

proprii 

/europene 

-Lipsa fondurilor şi a 

timpului 

-Desfăşurarea programului în 

timpul săptămânii 

/programului şcolar 

Acţiuni 4 

Participarea la stagii de 

formare continuă, programe 

acreditate  şi valorificarea 

competenţelor obţinute, în 

vederea obținerii celor 90 de 

credite transferabile.  

  Toate cadre 

didacticei vor 

participa la stagii 

de formare 

continuă 

organizate prin 

programe 

Anul scolar  

2015-2020 

 

 

 

Director  

Responsabilul 

cu 

perfecţionarea 

şi formarea 

continuă 

 

-Furnizori 

de programe 

de formare 

interni 

/externi 

1500 

lei 

Fonduri 

proprii 

/europene 

-Lipsa fondurilor şi a 

timpului 

-Desfăşurarea cursurilor în 

timpul săptămânii 

/programului şcolar 
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 acreditate de 

CCD sau alţi 

furnizori de 

formare 

profesională 

continuă şi să 

valorifice 

competenţele 

obţinute în 

activităţi 

didactice  

Acţiuni 5 

Participarea la stagii de 

formare continuă în 

domeniul achiziţiilor 

publice, Protecţia muncii, 

management financiar a 

personalului  auxiliar și 

nedidactic 

Responsabilii 

activităților vor 

participa la 

activități de 

formare 

Anul sșolar  

2015-2020 

-Directorul 

unității 

 

-ISJSM  

-Furnizori 

de formare 

continuă 

2500 

lei 

Buget local - Finanţare insuficientă 

 

Acţiuni 6: Monitorizarea  şi 

consilierea  personalului 

didactic  pentru  adaptarea 

demersurilor didactice la 

învăţarea centrată pe elev, 

pe dobândirea 

competenţelor cheie   

-30 % din 

personalul  

didactic să 

participe la 

programe de 

formare continuă  

cu tematici 

privind metode 

active de învăţare 

centrate pe 

formare de 

competenţe; 

-  realizarea a cel 

Semestru II 

2020 

 

-CEAC 

-Comisia 

pentru 

curriculum 

-Comisii 

metodice 

 

 ISJSM, 

CCD 

 

1000 

lei 

consu

mabile 

Buget local  

Venituri 

extrabugeta

re 

 

 

-Lipsa interesului pentru 

implicarea în asigurarea şi 

evaluarea calităţii educaţiei a 

unor cadre didactice, elevi, 

părinţi  agenţi economici etc. 

-Lipsa fondurilor necesare 

pentru formare continuă 
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puţin 10 

interasintenţe/asis

tenţe pe semestru 

la fiecare comisie 

metodică urmate 

de discuţii 

metodice 

-  Fiecare 

profesor va 

realiza 

săptămânal cel 

puţin o lecţie în 

laboratoare, sala 

multimedia, 

folosind metode 

și instrumente 

moderne de 

învăţare.  

Acţiuni 7: Participarea 

cadrelor didactice la 

formari in limba germana in 

tara si strainatate    

70 % din 

personalul  

didactic să 

participe la 

programe de 

formare continuă  

in limba germana 

-  realizarea a cel 

puţin 10 

interasintenţe/asis

tenţe pe semestru 

la fiecare comisie 

metodică urmate 

de discuţii 

Semestru II 

2020 

 

-CEAC 

-Comisia 

pentru 

curriculum 

-Comisii 

metodice 

 

 Centrul de 

formare 

Medias 

IFA -

Germania 

 

1000 

lei 

consu

mabile 

Buget local  

Venituri 

extrabugeta

re 

 

 

-Lipsa interesului pentru 

implicarea în asigurarea şi 

evaluarea calităţii educaţiei a 

unor cadre didactice, elevi, 

părinţi  agenţi economici etc. 

-Lipsa fondurilor necesare 

pentru formare continuă 
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metodice 

Acţiuni 8: Participarea 

cadrelor didactice la 

formari prin proiecte 

europene Erasmus, IFA; 

ZFA; EVZ etc    

10 % pe an din 

personalul  

didactic să 

participe la 

programe de 

formare continuă  

prin proiecte 

europene 

-  realizarea de 

activităti de 

diseminare in 

urma acestor 

activități de 

formare 

 

2015-2020 

 

-comisia 

pentru proiecte 

-Comisii 

metodice 

 

 

ANPCDEF

P 

EVZ 

ZFA 

IFA 

 

1000 

lei 

consu

mabile 

Venituri 

fonduri 

europene 

 

 

-Lipsa interesului pentru 

implicarea în asigurarea şi 

evaluarea calităţii educaţiei a 

unor cadre didactice, elevi, 

părinţi  agenţi economici etc. 

ANPCDEFP  
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Obiectivul 3. Stabilirea de proiecte, parteneriate, schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea 

dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe piața muncii a elevilor , a formării  cadrelor 

didactice, a realizarii de investitii în infrastructura școlii. 
Domenii funcţionale: Curriculum, Resurse umane, Resurse materiale şi financiare, Relaţii sistemice și comunitare 

 

Obiective specifice 2015-2020: 

-Dezvoltarea instituţională prin promovarea parteneriatului intern şi extern, implementarea programelor finanţate,  a proiectelor  educaţionale şi de 

formare profesională, valorificarea competenţelor  profesionale şi personale obţinute. 

- Cresterea numărului de proiecte/programe educaţionale şi de formare profesională locale şi europene până în 2020,  pentru creşterea calităţii 

educaţiei şi formarii profesionale  oferită de unitatea şcolară  

- Implementarea  unui program de  investiţii finanţat din fonduri guvernamentale sau fonduri  locale. 

-Promovarea tradițiilor locale, a valorilor culturii naționale și universale 

 

Indicatori 

 

Să se deruleze cel putin 3 proiecte europene care să  promoveze dezvoltărea personală a elevului - autocunoaştere, comunicare şi relaţionare, dezvoltarea 

carierei personale 

Inițierea  și derularea a 10 % mai multe  proiecte interinstituționale, locale, naţionale, internaționale 

Proiectele sa aiba ca obiectiv obtinerea de  performanțe în domeniul lingvistic; tot mai mulți elevi să promoveze examenele de competență lingvistică, 

examenele DSD II, Cambridge 

Sa fie 3 proiecte cu finatare pe investitii in infrastructura scolii 

Sa participe cel putin un  cadru didactic/ an scolar la programme de formare in strainatate. 
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Context: În acord cu strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, şcoala trebuie să pregătească tineri care să poată face 

faţă exigenţelor propuse  prin Strategia 2020 de creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă. În acest sens absolvenţii trebuie să deţină competenţe 

profesionale care să-i ajute să se integreze în mediul profesional, să-și continue studiile universitare în țară sau străinătate, de asemenea trebuie sa aibă  

valori umane specifice cetăţeanului european care să-i permită integrarea socială oriunde în spaţiul european. 

Reforma în educaţie presupune o nouă abordare a activităţii didactice şi pedagogice ca urmare competenţele îmbunătăţite/formate în cadrul programelor 

europene vor fi valorificate eficient în activităţile şcolare şi extraşcolare 

In interesul elevilor si pentru amplificarea prestigiului vom pune accent pe realizarea unei colaborari strânse cu scoli din tăra si din străinatate, pentru a 

oferi elevilor nostri o viziune ampla asupra perspectivelor pe care le poate oferi viitorul ca absolventi ai acestei scoli, o deschidere pentru conlucrare si 

schimb de experienta, în comparatie cu elevii altor licee din tara si din strainatate. 

 Stimularea  participarii elevilor la  mobilități/vizite de studiu  sau cursuri in tara si strainatate, le dezvolta siguranta de sine, curajul de exprimare a 

părerilor proprii, confruntarea cu mentalitățile tinerilor din alte țări, capacitatea de a se adapta cu ușurința la schimbările care survin în viața economică si 

social, regândirea  imaginii de sine din perspectiva apartenenței la o comunitate. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  
Rezultate aşteptate  

Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Persoana/pe

rsoane 

responsabile 

Parteneri Cost 
Sursa de 

finanţare 
Riscuri 

Activitatea 1  

Diversificarea acţiunilor de 

cooperare europeană în cadrul 

Programului Erasmus+ 

 

Elaborarea a cel puțin 

unei  propuneri de 

proiect în Apelul 2016 –

2020, Erasmus+  

 

Februarie 

2016 

Coordonatori 

ai proiectelor 

-Comisia de 

programe şi 

proiecte 

europene 

Parteneri 

locali, 

regionali, 

naţionali, 

europeni 

500 

lei  

-Comisia 

europeană, 

buget local, 

surse 

extrabugetare 

Nefinanțarea 

proiectelor 

Activitatea 2 

Diversificarea şi multiplicare 

contractelor de parteneriat cu scoli, 

agenţii economici, ONG-uri, 

fundatii, asociatii, instituții 

 

Încheierea de minim 10 

noi convenții de 

parteneriat cu scoli, 

agenţii economici, 

ONG-uri, fundatii, 

asociatii, instituții 

 

Septembrie 

–octombrie 

2015 

 

Director 

Director-adj 

Cadre 

didactice 

 

Agenți 

economici  

500 

lei  

Bugetul şcolii 

Lipsa 

interesului 

pentru 

parteneriate 

Consultarea a minim 5 

scoli, agenţii economici, 

ONG-uri, fundatii, 

asociatii, instituții 

Martie 2020  

Director 

Director-adj 

Cadre 

 

Agenți 

economici 

fundatii, 

200 

lei  
Bugetul şcolii 

Lipsa 

interesului 

pentru 

parteneriate 
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in vederea semnării unor 

noi  parteneriate 

didactice ONG-uri, 

Activitatea 3  

Efectuarea unor lucrări de 

investiţii: 

Proiect ministerul dezvoltarii -

Modernizarea şi dotarea sălilor de 

clasă 

Modernizarea şi dotarea 

cu mobilier, bază 

didactică şi echipamente  

IT a cel puţin 20 săli de 

clasă 

August 

2020 

 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

Administraţia 

locală, 

Consiliul 

local 

60 

000 

lei 

Fonduri 

extrabugetare 

Lipsă fonduri 

 

 

 

Activitatea 4 

Efectuarea unor lucrări de 

investiţii: 

-amenajarea de spatiu pentru 

derularea de activitati instructive 

educative 

Reabilitarea corpului de 

cladire C5 pentru 

invatamant primar August 

2020 

 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

Administraţia 

locală, 

Consiliul 

local 

3 670 

267,3

3 

Fonduri 

extrabugetare 

Lipsă fonduri 

 

 

 

Activitatea 5 

Efectuarea unor lucrări de 

investiţii: 

Proiect RELCOM –Amenajarea de 

sala pentru facilitarea comunicarii in 

vederea  orientarii absolventilor LTG   

Se va amenaja o Sala 

multifunctionale de 

intalnire cu agentii 

economici, cu 

reprezentantii 

univeristatilor, cu 

reprezentantii autoritatii 

locale, parinti. In acesata 

sala vor avea loc intalniri 

cu acestia , vor 

prezentare materialele 

realizate in cadrul unor 

întâlniri-dezbateri, ca 

exemple de buna  

colegilor din clasele mai 

mici, parintilor, cadrelor 

didactice din liceu. 

August 

2020 

 

Consiliul de 

administraţie 

 

 

Administraţia 

locală, 

Consiliul 

local 

2300

0 

Fonduri 

extrabugetare 

Lipsă fonduri 
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Activitatea 5.Implementarea şi 

valorificarea  rezultatelor obţinute 

prin proiectele finanţate în cadrul 

programului Erasmus+ KA2 

High 5-portofoliu pentru cariera  

-Organizarea  de 

activităţi de diseminare, 

a proiectelor,  activităţi 

practice, lecții 

demonstrative etc.  de 

către beneficiarii 

proiectelor , dezbateri 

-Eficientizarea orelor 

prin  

implementarea noilor 

metode de predare - 

învăţare - evaluare 

dobândite de către cadre 

didacticei beneficiari 

direcţi ai proiectelor 

derulate 

-Schimbarea 

mentalităţii şi 

metodelor de lucru a 

relaţionării şi 

comunicării  tuturor 

cadrelor didactice din 

şcoală în urma 

diseminărilor  

Anul şcolar 

2015-2020 

Echipele de 

proiect şi 

participanţii 

 

Elevi Părinţi, 

Agenţi 

economici 

 

2400 

euro 

60 

000 

euro 

 

Fonduri 

europene 

Lipsa de 

interes a unor 

cadre didactice  

de a participa 

la astfel de 

activităţi. 

 

Activitatea 5 

 Valorificarea competenţelor de 

aplicare a metodelor  didactice şi 

pedagogice  dobândite prin 

participări la programe de formare 

continuă  în domeniul educaţiei 

incluzive. Promovarea egalității de 

șanse în educație prin dezvoltarea 

 Participanţii  la aceste   

mobilităţi de formare 

externă să multiplice 

exemplele de bună 

practică  în activitatea la 

clasă și să fie persoane 

resurse de instruire ale 

celorlalți cadre didactice 

Anul şcolar 

2015-2020 

-Echipele de 

proiect 

 

- ISJSM 

CJRAE 

Părinţi 

 

Finan

țare 

de la 

buget 

din 

proie

cte 

europ

 

-Posibilităţi 

reduse de 

identificare a 

elevilor  cu 

ADHD 
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competențelor cheie la nivel 

european” 

din școală ene 

Acţiune 6 Diseminarea proiectului 

precedent si organizarea, 

desfăşurarea unui proiect educativ 

extraşcolar în parteneriat  cu fundatia 

EVZ  “Promovarea egalității de 

șanse în educație prin dezvoltarea 

competențelor cheie la nivel 

european”,  

- Organizarea de  

întâlniri periodice elevi-

părinți, cadre didactice 

- Fișe de monitorizare a 

acestor întâlniri 

periodice  

- Realizarea 

indicatorilor de progres 

școlar și de frecvență 

școlară prevăzuți. 

- Diseminarea 

activităților, 

instrumentelor și 

metodelor didactice 

dobândite de către 

cadrele didactice 

participante la 

programele de formare 

prin EVZ ,ERASMUS+ 

lunar -Profesor 

psihopedag

og 

-Consilier 

educativ,   

-Diriginţi, 

- Cadre 

didactice 

participante 

în 

proiectele 

educaționa-

le 

-Inspectoratul 

de Poliție,  

-ONG-uri 

-Părinţi,  

-Instituţii 

culturale  

- Comisia de 

Programe și 

parteneriate 

europene 

-Alti parteneri 

educaţionali 

800 

lei 

consu

mabil

e 

Surse 

extrabugetare 

/bugetul şcolii 

-Lipsa 

interesului 

unora dintre 

elevi, părinți, 

cadre didactice 

de a se implica 

în proiect 
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VI. MONITORIZARE,  EVALUARE 

 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de director prin :  

 întâlniri şi  dezbateri săptămânale/lunare pentru informare, feed-back, analiză, actualizare,  propuneri de îmbunătăţire   

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

 Actualizare şi completare periodică . 

 

VI.1.PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE DISEMINARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE-anual 

 

Tipul activităţii 

 
Responsabilităţi Frecvenţa acţiunilor Datele întâlnirilor 

Prezentarea  Planului operaţional  în Consiliul 

Profesoral  
Director semestrial 

 

Septembrie  

Martie  

 Planificarea/Organizarea activităţilor în echipele 

/comisiile de lucru 
Director+director adjunct 

CEAC 

Săptămânal/lunar/semest

rial 

Octombrie  

 Monitorizarea  rezultatelor obţinute 

Întocmirea seturilor de date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

CEAC 

Director+director adjunct 

Responsabili echipe de lucru 

Săptămânal/lunar/semest

rial 

 

Noiembrie  

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 

individuale 

Director+director adjuncţi 

CEAC  

Responsabili echipe de lucru 

Semestrial Decembrie   

aprilie 

Monitorizarea progresului în atingerea ţintelor şi 

oferirea de feedback beneficiarilor 

Director+director adjuncţi 

CEAC 

Responsabili echipe de lucru 

Semestrial /Anual 

 

Decembrie 

Aprilie 

iunie  

Stabilirea impactului asupra comunităţii CEAC Semestrial iunie  

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din  Planul operaţional în  

vederea  realizării obiectivelor propuse. 

Director Anual August  
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VII.1.1.Acţiunile şi măsurile planurilor operaţionale 
  

Managementul  instituţional  

 

OBIECTIVE 

1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către echipa managerială din instituţie, în vederea realizării unui proces de 

învăţământ cu finalitate ce vizează  buna pregătire profesională 

2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - 

educativă şi de pregătire practică) din instituţie. 

3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, parteneri, cu structurile organizatorice ale 

părinţilor / tutorilor legali. 

4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai 

5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane 

6. Asigurarea imaginii instituţionale 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 

de realizare 

Persoane  

care răspund 

Dovezi 

 Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ 

din anul şcolar 2014-2015. 

 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, 

stabilirea comisiei pentru asigurarea calităţii, numirea 

coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare, 

 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor 

membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru 

 Organizarea colectivelor metodico-ştiinţifice şi a Comisiei 

diriginţilor, cu fixarea liderilor acestor structuri organizatorice. 

 Organizarea activităţilor catedrelor/ comisiilor metodice şi 

elaborarea unor programe subordonate planului de acţiune al 

şcolii. 

 Elaborarea Planului de dezvoltare instituțională pentru 

perioada 2015-2020. 

Septembrie 

2015/2020 

Septembrie 

2015/2020 

 

 

Septembrie 

2015/2020 

Septembrie 

2015/2020 

Octombrie 2015/2020 

 

 

Decembrie 

2015/2020 

Echipa managerială şi 

Consiliul Profesoral 

 

Echipa managerială 

 

 

Echipa managerială 

Şefii comisiilor metodice 

 

 

 

 

 

Echipa de realizare a PDI 

Directorul şi Comisia de 

Raport de activitate 

 

Proces verbal 

 

 

 

Proces verbal 

 

 

Proces verbal 

 

Proces verbal 

Planuri operaţionale 

PDI 

 



48 

 

 Acordarea sprijinului financiar “Bani de liceu” , burse 

 Asigurarea cu manuale pentru învăţământul obligatoriu, anul 

de completare şi ciclul superior al liceului. 

 Numirea Comisiei de Protecţia muncii şi P.S.I., elaborarea 

planului de măsuri conform normelor legale în vigoare. 

 Întocmirea fişei postului pentru personalul nou angajat şi 

reactualizarea celei vechi pentru personalul deja existent 

 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi 

întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi 

cu principiile psiho-pedagogice aferente.  

 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi 

completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare 

 Reactualizarea şi validarea regulamentului de ordine 

interioară  

 Atragerea de resurse extrabugetare: sponsorizări, închirieri de 

spaţii, prestări servicii,  productivă,proiecte de finanţare internă şi 

externă. 

 Reactualizarea paginii web a şcolii 

 Fundamentarea cifrei de şcolarizare 

 Elaborarea ofertei curriculare CDŞ,  şi consultarea elevilor şi 

părinţilor 

 Popularizarea ofertei şcolare  

 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media 

Octombrie 2015/2020 

Octombrie 2015/2020 

 

Octombrie 2015/2020 

 

Octombrie 2015/2020 

 

Septembrie 

2015/2020 

 

Septembrie 

2015/2020 

Septembrie 

2015/2020 

 

permanent 

 

 

Noiembrie 2015 

Noiembrie 

/decembrie 

Mai 2020 

Mai 2020 

permanent 

analiză a dosarelor 

 Bibliotecarul şcolii 

Echipa managerială 

Comisia de P.M. şi P.S.I. 

 

Directorul, Consiliul de 

administraţie, şefii de 

compartimente 

Echipa managerială 

Comisia de orar 

 

 

Comisia de reactualizare 

ROI 

 

Echipa managerială 

Directorul, Contabilul-şef 

Echipa managerială, 

Consiliul profesoral, 

Consiliul de administraţie 

Consiliul pentru 

curriculum 

 

Echipa managerială  

 

Tabelul de 

centralizare a 

datelor 

Proces verbal 

Bază de date 

Bibliotecă 

 

Dosar Comisie 

P.S.I. şi P.M. 

 

 

Planuri operaţionale 

 

Liste de inventar 

 

 

Pagina web 

Plan de şcolarizare 

 

Mijloace mass-

media 

 

Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ 

 

OBIECTIVE: 

1. Sensibilizarea Primăriei municipiului Satu Mare pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de 

învăţământ. 

2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii Corp Clădire C5-învatamant 

primar: 
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- lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de cazare în căminul intenat; 

- modernizarea şi utilarea cantinei; 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

 
Se va solicita de la Administraţia locală şi de la I.Ş.J.  resurse de finanţare a trei 

investiţii absolut necesare: 
- înlocuire mobilier, 

- modernizarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie,  
- îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi modernizarea cantinei 

Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării 

unor noi lucrări de investiţii Corp Clădire C5-învatamant primar: 
Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în conformitate cu curriculum-ul 

fiecărei discipline de învăţământ  
Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării lucrărilor de reparaţii şi 

întreţinere a spaţiului de învăţământ 

Permanent 
 

 
Permanent 

 

 
Permanent 

 
Permanent 

 

Directorul 
 

Directorul, Contabilul 

şef 
 
Directorul, şefii de 

catedre şi Bibliotecarul 
 

Directorul, 

Administratorul 

Adrese de solicitare  
Procese verbale 

 

 

Procesul instructiv-educativ 

 

OBIECTIVE 

 

1. Asigurarea calităţii actului educaţional 

2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile 

procesului de învăţământ. 

3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ; 

4. Realizarea de manuale electronice şi de auxiliare pe discipline ca rezultat al participării la cursuri de formare profesională prin proiecte 

europene 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

 

Termen de realizare 

 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

 

 Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de 

administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin 

îmbogăţirea conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor 

celor două structuri 

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 

actului educativ 

 Implicarea factorilor educaţionali,a Consiliului profesoral şi a 

Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de 

învăţământ 

 Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate 

cu noile cerinţe ale curriculum-urilor atât la liceu cât şi la 

gimnaziu si invatamant primar 

 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu 

elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile 

sportive 

 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea 

recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar 

promovării 

 Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii 

 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a 

examenelor naţionale 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor 

naţionale şi a olimpiadelor 

 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor 

şcolare pe clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a 

neajunsurilor 

 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire 

al elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului 

minim de note la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea 

metodelor moderne de evaluare, testele de evaluare, teste 

grilă, portofolii, eseuri, referate, excursii tematice 

Permanent 
 

 

 
Conform planului 

colaborare permanent 
 

Începuturile 

semestrelor 
 

Permanent 
 

 
Decembrie 

 
Semestrul II 
Semestrul I 

 
Permanent 

 
Permanent 

 
Permanent 

 

 
Permanent 

 

 

 

 

 

Consiliul de administraţie 
 

 

 
Echipa managerială 

 

 
Echipa managerială 

 

 
Şefii catedrelor, directorii 

 

 
Directorii şi şefii de catedre  

 
Şefii de catedre 

 

 
Directorii 

Comisiile de examene 
 

Echipa managerială 
Comisia de verificare a 

ritmicităţii notării 
Directorii 

Comisia de asigurarea 

calităţii 
 
 

 

 

Procese verbale 
 

 

 
Procese verbale 

Convenţii de 

colaborare 
 

 

 
Planificări 

calendaristice 
 

Programe de 

pregătire 
Programe de 

recuperare 
 

 
Procese verbale 

 
Procese verbale 

 
Procese verbale 

 

 
Programe de 

pregătire 
 

Teste predictive 
Programe de 
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 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui 

program instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-

evaluare cu un înalt grad de profesionalism 

 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare centrate 

pe elev conform planului operaţional 

 Implicarea cadrelor didactice în eficientizarea participării la 

olimpiade şi concursuri şcolare prin creşterea calităţii 

rezultatelor 

 Realizarea de manuale electronice şi auxiliare pe discipline 

care să faciliteze modalitatea de comunicare profesor-elev şi 

să răspundă cerinţelor de adaptare ale cadre didacticelor şi 

elevilor la învăţământul modern european. 

Permanet 
 
 

Permanent 
 

Permanent 
 

 

 
Martie 2020 

 

 

 

Comisia de asigurarea 

calităţii 
 

Comisia de asigurarea 

calităţii 
 

Directorii şi şefii de catedră 
Responsabil formare 

continuă 
 

 

Şefii comisiilor metodice 
Comisia diriginţilor 

îmbunătăţire 
Rapoarte periodice 

 
Fişe de observare a 

lecţiei 
Portofoliile cadrelor 

didactice 
 

Rezultatele 

examenelorde 

competenţe 
Monitorizarea 

absolvenţilor 

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară.Parteneriate proiecte 

 

OBIECTIVE: 

1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative 

2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive - 

3. Realizarea de parteneriate şi proiecte de colaborare cu instituţii de cultură de stat sau private, cu ONG-uri, cu orice alte organizaţii 

instituții atât din ţară cât şi din străinătate  

 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 

de realizare 

Persoana/ 

Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la 

nivelul claselor  

 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai 

eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a 

elevilor  

 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii 

specifice vârstei şi sexului  

Septembrie 

2015/2020 

 

octombrie, 

2015/2020 

 

conform planului 

Consilier educativ 

Diriginţii 

 

Consilier educativ, şeful 

comisiilor diriginţilor pe 

ani de studii şi diriginţii  

Directorul 

Procese verbale 

 

Planuri de activitate 

 

Portofolii diriginţi 

 

Programe de 
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 Consilierea elevilor cu nevoi speciale 

 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi 

informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa 

copiilor lor  

 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, 

excursii, seri culturale şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită 

a părinţilor 

 Organizarea de acţiuni de diseminare a proiectelor derulate in 

scoala cu participarea nemijlocită a părinţilor si a autoritatilor 

locale 

 Desfăşurarea acţiunii “ Zilele liceului “– prima săptămână din 

luna mai a fiecărui an. 

 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, 

în colaborare cu I.S.J. , C.C.D.  şi Inspectoratul de Poliţie  

 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică  

 Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, 

cu participarea cadre didacticelor, părinţilor, primăriei, bisericii, 

poliţiei, a cadrelor sanitare  

 Evaluarea periodică a  modului în care elevii păstrează 

bunurile din şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare  

 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului 

civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a 

delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă  

 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii 

actului educativ 

 Diseminarea activităţilor de formare profesională la nivel 

european cu efortul comun al cadrelor didactice de aplicare 

unitară la nivel instituţional. 

 Participarea la proiecte  internationale Erasmus +, EVZ, IFA, 

ZFA  

 Implicarea activă a elevilor în reactualizarea paginii web a 

operaţional  

 

noiembrie 2015/2020 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

 

pe parcursul anului 

şcolar  

 

permanent 

 

 

 

permanent 

 

 

 

 

Consilierul educativ 

 

Psihologul şcolar 

 

 

Consilierul educativ 

Diriginţii 

gtt 

Consilierul educativ 

 

 

Consilierul educativ, 

responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Psihologul şcolar 

Diriginţii 

 

 

Consilierul educativ 

Psihologul şcolar 

Directorii, diriginţii şi 

comitetele de părinţi 

 

Directorii şi diriginţii 

 

 

Echipa managerială 

Consilierul educativ 

Comisia de parteneriate 

şi proiecte europene 

 

consiliere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suport audio-video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocoale de 

colaborare  

 

 

Proiecte europene 

în derulare 
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şcolii 

 Participarea la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare 

 

permanent 

 

 

 

Formarea continuă  (dezvoltarea profesională) 

 

OBIECTIVE: 

1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat. 

2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic. 

3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia  

4. Realizarea de parteneriate şi proiecte de colaborare cu instituţii de cultură de stat sau private, cu ONG-uri, cu orice alte organizaţii atât 

din ţară cât şi din străinătate pentru participarea la formari 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 
de realizare 

Persoane  
care răspund 

Dovezi 

 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în 

cadrul curriculum-ului disciplinei  

 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne 

de învăţare-centrată pe elev 

 Diseminarea informaţiilor primite de cadre didacticei participanţi la 

cursuri de formare şi perfecţionare 

 Împărtăşirea exemplelor de bună practică  

 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale 

CCD, Centrului de formare Mediaș, Wiesneck Germania şi ale 

centrului de asistenţă psihopedagogică 

 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor liceului şi 

a şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de perfecţionare 

 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea 

individuală de specialitate 

 Participarea personalului didactic şi didactic auxiliar la cursuri de 

formare profesională prin accesarea de proiecte cu finanţare europeană 

pentru a se adapta noilor metode de predare-învăţare-evaluare utile  

cerinţelor actuale 

permanent 
 

 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
permanent 
 
conform graficului de 

interasistenţe şi 

asistenţe 
permanent 
 
permanent 
 

Directorii şi şefii de catedre 
 
Directorul adjunct şi şefii 

de catedre 
 
Directorii 
 
Cadre didacticei înscrişi la 

gradul II şi I şi definitivat 
 

 
Şefii de catedre 
 

 
Bibliotecarul şcolii 
 
Bibliotecarul şcolii 
 

Mape cadre 

didactice 
 
Baza de date 
formare continuă 
 
Fişă de 

observaţie a 

lecţiei 
 
Abonamente  
 

 

Proiecte 

europene 
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 Crearea de materiale şi produse auxiliare prin aplicarea 

metodelor de bune practici dobândite la cursurile de formare 

profesională din alte instituţii de învăţământ europene  

 
perioada 2015-2020 
 

 
Directorii şi şefii de catedre 
 

Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă 

 

OBIECTIVE 

1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor  

2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 

3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI; 

4. Îmbunătățirea  sistemului calitativ al educației în concordanță cu cerințele europene de formare ale tinerilor. 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen 

de realizare 

Persoane  

care răspund 

Dovezi 

 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a 

comisiei tehnice PSI 

 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea 

proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare  

 Revizuirea instalaţiilor şi panourilor electrice, pentru a 

preîntâmpina accidentele. 

 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea 

prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale  

 Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz 

de incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de 

pompieri şi apărare civilă 

 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din 

instituţie 

 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, 

teme la orele de diriginţie) în colaborare cu ITM, Grupul local de 

pompieri 

 

Septembrie 

2015/2020 

Conform planului 

operaţional 

 

Permanent 

 

Permanent 

 

 

 

Conform graficului 

 

 

Permanent 

 

Conform planului 

operaţional 

Directorul şi comisia 

 

Responsabil CSSM 

 

 

Comisia PSI şi 

disrectorul 

Comisia PSI, directorul, 

admisnistratorul 

 

 

 

Directorii şi 

administratorul 

 

Echipa managerială 

administratorul 

 

responsabil CSSM 

Decizii de 

constituire a 

comisiilor 

 

Dosar CSSM 

 

Dosar CTPSI 
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VII.1.1.PLAN OPERAŢIONALPRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 

 OBIECTIVE 

 

1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii. 

2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite 

configuraţii a unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor. 

3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. 

4. Îmbunătățirea  sistemului calitativ al educației în concordanță cu cerințele europene de formare ale tinerilor 

 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  

aşteptate 

Termen 

de realizare 

Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

1. Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor Plan managerial 2015/2020 17 octombrie 

2015/2020 

Echipa 

managerială 
 

Document 

2. Constituirea structurilor responsabile cu 

implementarea instrumentelor pentru 

managementul calităţii (identificarea principalilor 

actori şi a rolului acestora): 

 Numirea coordonatorului pentru asigurarea 

calităţii: preşedintele Comisiei de asigurare a 

calităţii 

 Stabilirea Comisiei pentru asigurarea calităţii, 

rol: monitorizează desfăşurarea tuturor 

activităţilor, este responsabilă de îndeplinirea 

procesului de autoevaluare. 

 Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe arii 

curriculare. 

 Stabilirea echipei de observatori (şefii de 

catedre), care realizează observări sistematice 

ale activităţii de predare-învăţare. 

 

Toţi membrii instituţiei sunt 

responsabili de asigurarea 

calităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 septembrie 

2015/2020 

 

Echipa 

managerială 

Consiliul de 

administraţie 

 

Comisia 

responsabilă cu 

asigurarea 

calităţii 

 

Procese verbale 

ale şedinţelor 

Consiliului de 

Administraţie 

 

Decizii de 

constituire a 

catedrelor şi de 

numire a şefilor 

de catedră 

Decizia 

deconstituire a 

comisiei 

responsabile cu 

asigurarea 
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 calităţii 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Rezultate  

aşteptate 

Termen 

de realizare 

Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

3. Diseminarea informaţiei: 

 Întreţinerea unui punct de informare în şcoală 

privind asigurarea calităţii. 

 Distribuirea către toate catedrele a mapelor cu 

noutăţi care cuprind programe şcolare, 

curriculum  

 Prelucrarea în şedinţele de catedră a principiilor 

calităţii şi descriptorilor de performanţă. 

 Afişarea a criteriilor de evaluare şi a graficelor 

observărilor (asistenţe şi interasistenţe la lecţii). 

 Discutarea modului de interpretare a criteriilor. 

Informarea tuturor membrilor 

personalului privind 

asigurarea calităţii 

octombrie 2015 Echipa 

managerială 

 

Comisia de 

asigurarea a 

calităţii 

 

Şefii de catedre 

 

Mape noutăţi 

 

Procese verbale 

ale şedinţelor de 

catedră 

 

Grafice de 

asistente 

4. Elaborarea strategiei de observare:  

 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de 

predare-învăţare. 

 Întocmirea graficelor de asistenţe şi 

interasistenţe la lecţii. 

Sistemul de asigurare a 

calităţii cuprinde criterii clare 

pe baza cărora se pot stabili 

punctele tari şi punctele slabe 

octombrie 

2015/2020 

Echipa 

managerială 

Comisia de 

asigurarea a 

calităţii 

 

Fişa de 

observare a 

lecţiei 

Grafice de 

asistente 

5. Monitorizare - realizarea observaţiilor 

 

Stabilirea punctelor tari şi a 

punctelor slabe 

Conform 

planificării 

Echipa 

managerială 

Echipa de 

observatori 

Fişe de 

observare  

 

6. Evaluare: 

 Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul 

fiecărei catedre, conform fişelor de observare. 

 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe 

constatate. 

 Elaborarea planului de îmbunătăţire. 

 

Sistemul de asigurare a 

calităţii este dezvoltat, 

implementat şi continuu 

îmbunătăţit 

 

Iunie 

2015/2020 

 

 

Septembrie 

2015/2020 

Echipa 

managerială 

Comisia de 

asigurarea a 

calităţii 

 

 

Documente 
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7.Îmbunătățirea  sistemului calitativ al educației în 

concordanță cu cerințele europene de formare ale 

tinerilor.  

 Stabilirea unor standarde de calitate în 

concordanță cu cerințele europene 

 Participarea la proiecte educaționale europene 

care să valorifice schimburile de experiențe între 

cadre didacticei și elevii implicați 

Informarea elevilor și cadre 

didacticelor privind derularea 

de programe și proiecte 

europene în cadrul școlii 

Proiecte 

europene cu 

termene de 

derulare în  

2015-2019 

Echipa 

managerială 

Comisia de 

parteneriate și 

proiecte 

europene, 

Comisia de 

calitate 

Proiecte 

europene în 

derulare 

 

VII.1.2. PLAN OPERAŢIONALPENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV 
 

OBIECTIVE 

 

• Eficientizarea  procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în 

propria formare 

 • Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor 

 • Responsabilizarea elevilor privind propria formare 

 • Promovarea învăţării incluzive 

            • Introducerea de metode și instrumente noi de învățare adaptate cerințelor europene de formare personală a elevului 

 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 

realizare 

 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de  

influenţă 

1. Proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de 

învăţare, cu implicarea activă 

a elevilor în propriul proces 

de formare – învăţare 

centrată pe elev  

- desemnarea unui Coordonator 

pentru activităţi de învăţare 

- 50 % din personalul didactic 

participă la cursuri organizate pe 

metode active de învăţare 

- 100% dintre elevi completează 

chestionare pentru determinarea 

stilului de învăţare  

- înţelegerea de către elevi a 

modulului care îi ajută să înveţe cel 

- planificări ale 

activităţilor didactice, 

proiecte de lecţii cu 

activităţi centrate pe elev 

- chestionare pentru 

determinarea stilului de 

învăţare 

- formulare pentru planul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

Cadrele 

- disponibilitatea 

cadrelor didactice 

de a desfăşura 

lecţii cu activităţi 

centrate pe elev 

- gradul de 

implicare şi 

antrenare a elevilor 
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centrate pe elev 

- organizarea unor cursuri de 

formare,  în colaborare cu Casa 

Corpului Didactic, Centrul 

Medias pentru diseminarea 

informaţiilor privind învăţarea 

centrată pe elev 

- identificarea stilurilor de 

învăţare ale elevilor fiecărei 

clase şi stabilirea stilului 

dominant al clasei 

mai bine   

- transformarea procesului învăţării 

într-unul activ, antrenant şi atractiv 

pentru elevi  

- lecţii cu activităţi centrate pe elev 

- participarea activă şi eficientă  a 

elevilor la lecţii 

- petrecerea în mod plăcut şi cu succes 

a timpului la şcoală 

- responsabilizarea elevilor asupra 

propriei formări 

 

de lecţie 

- formular pentru analiza 

propriilor practici 

- formular pentru tema de 

lucru 

- adeverinţe ale cadrelor 

didactice, prin care se 

atestă participarea la 

cursuri de formare 

 

 

 

Octombrie  

 

 

didactice care 

au participat la 

cursuri de 

formare 

privind 

învăţarea 

centrată pe 

elev  

 

Cadrele 

didactice 

pentru participarea 

la lecţii 

- interesul 

manifestat de elevi 

pentru propria 

formare 

Organizarea sistemului 

educațional intern folosind 

principii de educație europene 

în vederea integrării tinerilor pe 

piața de muncă  

- Formarea unui spirit de 

echipă prin implicarea în 

proiecte educaționale, naționale 

și europene prin proiecte 

europene 

- Exersarea competențelor 

lingvistice ale elevilor prin 

participarea elevilor la proiecte 

europene 

Introducerea a cel puțin 4 manuale 

elctronice în viitorii 5 ani; 

 

Implicarea a cel puțin 20% dintre elevi 

în proiecte naționale și europene; 

 

Participarea elevilor la examene de 

competențe lingvistice și digitale; 

 

 

 

Manuale elctronice, 

 

 

 

 

Formulare de proiecte 

europene aplicate de 

instituție, 

 

 

 

 

Certificate lingvistice, 

digitale obținute de elevi 

 

 

2015 - 2020 

 

 

2020 - 2020 

Comisia de 

proiecte și 

parteneriate 

europene 

 

 

Responsabilii 

de catedre, 

Echipa 

managerială 

Dinamica educației 

în context 

european, 

 

Necesitatea 

îmbunătățirii 

competențelor de 

comunicare între 

elevii din Europa 

 

parteneri  

ANPCDEFP 

Scoli partenere din 

Europa 
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- stabilirea strategiilor de 

învăţare, care corespund cel mai 

bine stilurilor individuale de 

învăţare ale elevilor 

- întocmirea proiectelor de lecţii 

cu activităţi centrate pe elev 

- pregătirea spaţiului şi a 

materialelor de învăţare 

- organizarea şi desfăşurarea de 

lecţii cu activităţi de învăţare 

centrate pe elev la toate clasele, 

cu sarcini diferite de învăţare 

pentru cele trei stiluri de 

învăţare: vizual, auditiv şi 

practic 

- utilizarea metodelor active în 

procesul învăţării: lucrul în 

grupuri mici şi perechi, jocul de 

rol, studiul de caz, 

brainstormingul 

- aplicarea metodelor alternative 

pentru evaluare: autoevaluarea,  

proiectul individual şi în grup, 

portofoliul 

- evaluarea eficienţei utilizării 

strategiilor didactice adecvate 

stilurilor individuale de învăţare 

- 90% dintre cadrele didactice aplică 

metodele active de învăţare 

- situaţii de învăţare în care elevii se 

vor simţi în largul lor şi vor avea 

încredere în strategia didactică folosită 

de profesor 

- dezvoltarea la elevi a stilului preferat 

de învăţare 

- găsirea celei mai potrivite căi de a 

învăţa 

- creşterea eficienţei  învăţării  

 

- proiecte de lecţii cu 

activităţi centrate pe elev, 

cu sarcini diferenţiate pe 

stilurile individuale de 

învăţare ale elevilor 

- materiale şi resurse de 

învăţare adecvate 

stilurilor de învăţare ale 

elevilor: fişe de 

documentare, fişe de 

lucru, teste, fişe de 

evaluare, fişe de 

observare, proiecte şi 

miniproiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent  

 

Echipa 

managerială 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

Cadrele 

didactice 

 

Cadrele 

didactice care 

au participat la 

cursuri de 

formare 

privind 

învăţarea 

centrată pe 

elev   

 

- disponibilitatea 

cadrelor didactice 

pentru aplicarea 

strategiilor 

didactice care să 

corespundă  

stilurilor 

individuale de 

învăţare aleelevilor 

 

Factori cu 

influenţă pozitivă: 

- participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri  de 

formare  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Dovezi Termen de 

realizare 

Persoana/ 

persoane 

care răspund 

Factori de  

influenţă 

2. Construirea unui mediu de 

învăţare accesibil pentru toţi 

 

 

- programe de învăţare 

individuale care să 

 

 

 

Echipa 
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elevii, cu asigurarea de şanse 

egale  

• asigurarea condiţiilor egale de 

acces la programele de învăţare 

pentru toţi elevii şi sprijinirea 

acestora pentru propria formare 

- identificarea elevilor cu un 

nivel scăzut de pregătire 

- asigurarea sprijinului 

specializat pentru învăţare: 

personal didactic bine pregătit 

•  adecvarea mediului de 

învăţare, nevoilor individuale 

ale elevilor 

     - asigurarea unui mediu fizic 

potrivit pentru învăţare: săli de 

clasă, cabinete de specialitate,  

bibliotecă ş.a. 

 

 

 

 

- îmbunătăţirea performanţelor de 

învăţare 

 

- toţi elevii identificaţi având un nivel 

scăzut de pregătire vor beneficia de 

programe speciale de pregătire 

- progres în pregătire 

 

 

asigure progresul şi 

învăţarea 

- programe de învăţare 

pentru elevii care 

participă la concursuri 

şcolare 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

managerială 

 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

Cadrele 

didactice care 

au participat la 

cursuri de 

formare 

privind 

învăţarea 

centrată pe 

elev  

 

 

VII.1.3.PLAN OPERAŢIONALPENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA UNIVERSITATE 

SAU LOCUL DE MUNCĂ 
 

OBIECTIVE 

 

1. Creşterea gradului de autocunoaştere al tinerilor, dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi comportamentale intr-o mai bună 

relaţionare a tinerilor în societate prin derularea de programe de dezvoltare personală a tinerilor  

2. Promovarea unei educatii permante avansata utilizand noile tehnologii, implementarea acestora la clasa, precum si formarea la 

elevi a competențelor transferabile, dezvotand capacitatea lui de a gândi critic şi strategic pentru a-şi rezolva probleme 
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului Rezultate aşteptate Termen de 

realizare 

Persoane 

care răspund 

Factori de 

influenţă 

Parteneri 

1Planificarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor  

• Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, 

cu scopul dezvoltării abilităţilor cheie utilizarea în 

procesul de predare-învăţare a metodelor activ-

participative (învăţare centrată pe elev) şi a unor 

strategii de învăţare adaptate stilurilor individuale 

de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de 

motivare a fiecărui elev 

- realizarea unor materiale de învăţare-evaluare, 

adaptate unor metode didactice eficiente şi 

moderne   

 - utilizarea metodelor alternative de evaluare 

(autoevaluarea)       

    • Organizarea simulării examenelor finale de 

absolvire  

• Monitorizarea absolvenţilor. 

Protocoale de 

colaborare încheiate cu 

universităti, fundatii, 

ONG-uri, instituții 

agenţi economici, 

pentru toate  domeniile 

de pregătire 

 

 

 

Dobândirea de către 

elevi a competenţelor  

 

Premii la concursurile 

şcolare 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 

2015 

 

Echipa 

managerială 

 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

 

 

Cadrele 

didactice 

- lipsa de interes 

sau/şi a 

partenerilor, a 

elevilor 

-  participarea 

cadrelor didactice 

la cursuri de 

formare  

 

 

 

Universitati , 

fundatii, etc 

2. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 

informare, orientare şi consiliere privind 

cariera 

    • Consilierea elevilor pentru buna orientare 

privind cariera, în scopul responsabilizării  

elevului privind propria formare şi atingerii 

performanţelor 

         •  Participare elevilor de la fiecare profil   la 

derularea de activitati prin intermediul proiectelor 

europene 

90% dintre absolvenţi 

vor fi pregătiţi pentru  

angajarea pe piața 

forţei de muncă 

 

Participarea a cel puţin  

5 % dintre elevii de la 

mobilitati prin 

intermediul proiectelor 

europene, 30 % dintre 

elevi sa aprticipe 

laactivitati in cadrul 

proiectelor europene 

 

Permanent 

 

 

 

Începând cu 

anul 2015 

 

 

 

Consilier 

educativ 

 

Cadrele 

didactice 

Responsabil 

Comisie 

parteneriate şi 

proiecte 

europene 

 

- consilierea de 

către diriginţi 

- interesul tot mai 

mare a 

angajatorilor faţă 

de absolventii 

liceului vorbitori 

de limba germana 

parteneri  

ANPCDEFP 

Scoli 

partenere din 

Europa, 

Agenţii şi 

ONG-uri cu  
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VII.1.4.PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE INTERNE DE COLABORARE  ÎNTRE ŞCOLI 
 

CONTEXT:  

 Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. 

             Stabilirea unei reţele de colaborare aduce un plus în asigurarea calităţii în şcoală.  

 Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (pentru cadrele didactice 

şi elevii şcolii). Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe şi de bune pratici. 

 

OBIECTIVE: 

1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună; 

2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii; 

3. Dezvoltarea spiritului de competiţie; 

4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoane 
care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din 

reţea 
- Stabilirea echipei de implementare a planului 

operaţional pentru reţelele interne de colaborare; 
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 

reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 

responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de 

calitate. 

 

 
Întocmirea planului 

managerial al reţelei 

 

 
Octombrie 2015 

 

 
Echipa managerială 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
 

 

 
ISJSM  
CCD  
 

2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

prin: 
- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi 

comunicări ştiinţifice; 
- Diseminarea exemplelor de bună practică; 
- Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil 

70% dintre cadrele 

didactice ale şcolii se 

perfecţionează prin 

activităţi ştiinţifico – 

metodice comune; 
Soluţionarea de probleme 

 
Conform planificării 
Permanent 
Permanent 
 

 

 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Responsabilul cu 

formarea continuă a 

cadrelor didactice 

 
ISJSM  
CCD  
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sau de profile diferite, menite să faciliteze dezvoltarea 

de idei noi; 
- Constituirea unui forum de discuţie privind problemele 

şi aspiraţiile cadrelor didactice aparţinând unor structuri 

similare. 

comune ale cadrelor 

didactice  
Octombrie 2015 
 

Cadrele didactice 

3.  Participarea la activităţi cu caracter concurenţial 

în vederea obţinerii performanţei 
- Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de 

creaţie, artistice, sportive, antreprenoriale; 

- Olimpiadele şcolare. 

Creșterea cu 30% a 

numărului de elevi pregătiţi 

pentru competiţie 
Creşterea nivelului 

performanţei elevilor cu 

20%; 

 
Conform planificării 
 

 

 

 
Echipa managerială 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Cadrele didactice 

 
ISJSM  
CCD  
Alte şcoli  
Palatul Copiilor 

4.Implicarea elevilor în activităţi cu caracter 

umanitar si de voluntariat menite să-i pregătească pe 

aceştia  pentru viaţă  

Creşterea interesului pentru 

15% din elevii neimplicaţi 

încă în astfel de activităţi 

 
Conform planificării 

Echipa managerială 
Consilierul educativ 
Cadrele didactice 

ISJSM  
Alte şcoli  
O.N.G.-uri 

3. 5.  Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de 

informare, orientare şi consiliere privind cariera 
-Participarea elevilor vizite de studiu la universități 
- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în 

scopul responsabilizării  elevului privind propria 

formare  

 

 
90% dintre absolvenţi 

continua studiile 

universitare 

Conform planificării 
Noiembrie 2015 (cu 

reactualizare 

permanentă) 
Permanent 

Echipa managerială 
 

 
Consilierul educativ 

 

 
Alte şcoli  
 

 

VII :1.5.PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE ÎNTRE ŞCOLI LA NIVEL EXTERN 

(principalii parteneri externi) 
 

CONTEXT:  

 Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, 

diversificat şi mai agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate 

in proces. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine rolul de a 

invita părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii 

actului educativ.  

 

OBIECTIVE: 

1. Crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ 
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2. Sustinerea dialogului intercultural si a transferului de practici bune la nivelul cadrelor didactice, elevilor  

3. Promovarea proiectelor care vizează în mod particular promovarea studierii limbilor oficiale ale Uniunii Europene  

4. Promovarea proiectelor care vizează promovarea sensibilităţii faţă de alte culturi, în special acele proiecte care contribuie la combaterea 

rasismului şi a xenofobiei sau care răspund nevoilor specifice ale copiilor de lucrători migranţi, de rromi şi alte categorii de persoane care 

exercită profesiuni itinerante 

5. Promovarea de parteneriate pentru formarea  cadrelor  didactice 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Rezultate aşteptate Termen de 
realizare 

Persoana/persoane 
care răspund 

Parteneri 

1. Stabilirea unor acţiuni comune parteneri  
- Stabilirea echipei de implementare a planului operaţional 

pentru reţelele de colaborare între şcoli la nivel extern; 
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii 

reţelei; 
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor, 

responsabilităţi, termene; 
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de 

calitate. 

 

 
Întocmirea planului 

managerial al reţelei 

 

 
Octombrie 

2015 

 
Echipa managerială 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
 

Scoala Zelk 

Zoltan 

Nyiregyhaza 

 Gymnazium 

Nidda 

2Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi 

dezvoltarea personală 

- Stabilirea nivelului de cunoştinţe, dezvoltare şi 

maturizare personală atins de elevi la finalul clasei a 

VIII-a ca bază a dezvoltării ulterioare; 

- Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare 

pentru a face faţă schimbărilor viitoare pe plan personal 

şi profesional; 

- Proiectarea de către elevi a planurilor individuale de 

dezvoltare pentru continuarea studiilor –portofoliu 

personal 
- Participarea elevilor la mobilitati prin intermediul 

proiectelor europene  

- Participarea elevilor la vizite de studiu la universitati 

din tara si strainatate . 

 
Minim 90% din absolvenţi 

sa-si continue studiile in 

universitati  

Septembrie 

2015 
 

 
Permanent 

 
Permanent 

 

 
Noiembrie 

2015 
 

Conform 

planificării 

 

 
Echipa managerială 
 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Consilierul educativ 
 

Responsabil proiecte 

şi parteneriate 

europene din şcoală 
Cadrele didactice 

ISJSM  
Comitetul de 

părinţi 
ANPCDEFP 

(Agentia 

Nationala 

pentru 

Programe 

Comunitare in 

Domeniul 

Educatiei si 

Formarii 

Profesionale) 

3. Perfecţionarea  cadrelor didactice prin: 15% dintre cadrele    
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- Participarea la programe de formare prin proiecte 

europene  
- Diseminarea exemplelor de bună practică; 
- Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil sau 

de profile diferite, menite să faciliteze dezvoltarea de idei 

noi; 

didactice ale şcolii se 

perfecţionează prin 

activităţi ştiinţifico – 

metodice comune; 
 

 
2020 
 

Cadrele didactice ANPCDEFP 

 

VII.2.PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI AUXILIAR 

 
Acţiuni Rezultate aşteptate Termen Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost/ 

an(lei

) 

Sursa de 

finantare 

Participarea la consfătuirile 

anuale pe discipline şi cercuri 

pedagogice 

Număr de cadre 

didactice implicate 

activ 

Semestrial Responsabili de 

arii curriculare  

I.Ş.J.  

C.C.D.  

2500 Buget pentru 

perfecționare 

Participarea cadrelor didactice la 

examene de grad didactic II și I 

Creșterea numărului de 

cadre didactice cu grade 

didactice 

Conform 

calendar 

Director 

Responsabil cu 

formarea continuă 

I Ş.J.  

 

1500 Buget pentru 

perfecționare 

Participarea echipei manageriale 

la activități organizate în cadrul 

reuniunilor manageriale  

Aplicarea în școală a 

exemplelor de bună 

practică prezentate 

Semestrial Director 

Director adjunct 

I Ş.J.  

Unități școlare 

3000 Buget pentru 

perfecționare 

Participarea echipei manageriale 

la formare în management 

educațional și financiar 

Personal de conducere 

perfecționat prin cursuri 

de formare 

An şcolar Director 

Director adjunct 

Furnizori de 

formare continuă  

5000 Buget pentru 

perfecționare/ 

fonduri 

europene 

Participarea cadrelor didactice la 

stagii de formare continuă prin 

programe acreditate 

Creșterea numărului de 

cadre 

didacticeparticipante 

An școlar Responsabilul cu 

perfecţionarea 

Furnizoride 

formare continuă  

5000 Buget pentru 

perfecționare/ 

fonduri 

europene 
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Participarea la stagii de formare 

prin accesare de proiecte cu 

finanţare europeană 

Număr de cadre 

didactice implicate 

activ 

An școlar Responsabil 

Comisia pentru 

parteneriate şi 

proiecte europene  

Instituţii de 

educaţie din 

Europa, Asociaţii, 

ONG-uri 

10000 Buget pentru 

perfecționare/ 

fonduri 

europene 

Participarea la 

seminarii/simpozioane pe 

diverse teme  

Număr de cadre 

didactice participante 

An școlar Responsabili de 

Arii curriculare 

Instituțiile 

organizatoare 

1500 Buget pentru 

perfecționare 

Participarea la stagii de formare 

a personalului didactic auxiliar 

Număr de persoane 

implicate activ 

An școlar Director 

Responsabilul cu 

formarea continuă 

CCD  

ISJSM  

2500 Buget pentru 

perfecționare 

 

VII .2.1PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 
  

OBIECTIVE 

 

1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale  din şcoală 

2. Creşterea profesionalismului personalului 

3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi  

 

 

 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor 

Termen 

de realizare 

Persoana/ 

Persoane  

care răspund 

 

Dovezi 

1. Realizarea organigramei 

2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei posturilor pentru directorii 

adjuncţi 

3. Stabilirea componeneţei Consiliului de administraţie şi distribuirea 

sarcinilor 

4.Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor funcţiona la nivelul şcolii în anul 

şcolar 2015-2020 

septembrie 

2015/2020 

septembrie 

2015/2020 

 

 septembrie 

2015/2020 

Echipa 

managerială 

 

Directorul 

 

Echipa 

managerială 

Document 

Procese verbale 

ale şedinţelor 

Consiliului de 

Administraţie 

 

Decizii  
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5. Numirea prin decizie a responsabililor departamentelor şi comisiilor 

6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru responsabilii 

departamentelor, comisiilor şi comitetelor 

7.Participarea personalului didactic şi nedidactic la cursuri de formare 

8. Inițierea și derularea de proiecte si parteneriate la nivel național și 

internațional 

 

 

 

permanent 

Consiliul de 

administraţie 

Echipa 

managerială 

 

VIII.FINANŢAREA PLANULUI 
 

 Surse de finanţare : 

 

 Bugetul local prin ordonatorul de credite Consiliul Local al municipiului Satu Mare; 

 Surse extrabugetare;  

 Fonduri ale Asociaţiei Părinților Ettinger ; 

 Finanţare nerambursabilă din fonduri europene 

               Bugetul de stat prin ordonatorul de credite Inspectoratul Scolar Judetean   

 

Implementarea PDI-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.  

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului Profesoral, ale catedrelor; 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie; 

 revizuire periodică şi corecţii. 
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Programul activităţii de monitorizare şi evaluare 
Tipul activităţii Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor de 

analiză 

Intocmirea seturilor de date care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 
Hotea Monica lunar 

Decembrie 2015, 

Martie 2020 

Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor 

individuale 
Graur Maria trimestrial 

Decembrie 2015 

Aprilie 2020 

Comunicarea acţiunilor corective în lumina rezultatelor 

obţinute 
Reiz Maria trimestrial 

Decembrie 2015 

Aprilie 2020 

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în 

atingerea ţintelor 

Moise Rodica 

 
anual Iunie 2020 

Stabilirea metodologiei de evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului asupra comunităţii 

Consiliul de 

administraţie al şcolii 
anual Septembrie 2015 

Prezentarea generală a progresului realizat în atingerea 

ţintelor 
Elek Robert anual Iunie 2020 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din PDI în lumina evaluării 

Consiliul de 

administraţie 
anual Iunie 

 

 

ECHIPA DE PROIECT:  

Prof. Reiz Maria, director   

Prof. Elek Robert, director adjunct 
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Liceul Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare 
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