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RAPORT DE ANALIZĂ
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
ÎN LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ”
ÎN SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2018-2019
STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN UNITATE

“Un copil nu este educat de vorbele unui adult, ci de faptele acestuia”
C. G. Jung

INTRODUCERE
Anul şcolar 2018-2019 a fost marcat de noi provocări atât pentru cadrele didactice, pentru
managementul instituţiei de învăţământ, cât și pentru familiile elevilor și partenerii economici în
spiritul unui parteneriat eficient, constructiv și de durată, centrat pe educarea și instruirea permanentă a
tinerilor în acord cu imperativele momentului și ale societății, dar și pe dobândirea de noi și reale
valenţe instructiv-educative. Rezultatele obţinute în primul semestru al anului școlar 2018-2019
reprezintă măsura perseverenţei, devotamentului şi dăruirii profesorilor şcolii, a eforturilor deopotrivă
ale elevilor şi ale părinţilor, a modului în care aceștia au răspuns la activităţile programului educaţional
propus şi promovat de către Consiliul de administrație al liceului.
Strategia Liceului Tehnologic „Henri Coandă” s-a dorit o sinteză între reperele județene,
naţionale şi europene ale educaţiei şi valorile şcolii care înseamnă studiu, calificare profesională,
respectul pentru ştiinţă, pentru cultură și tradiții.
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice şi a celor pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentele
secretariat și contabilitate, referindu-se la perioada 01.09.2018 - 01.02.2019. Activitatea școlii s-a
desfășurat în baza prevederilor Planului de Acțiune al Școlii (PAS) și a Planului managerial .
Indicatorii de performanță pentru activitatea managerială au fost stabiliți pe urmatoarele domenii:
- Curriculum.
- Rezultate școlare.
- Predare-învățare-evaluare.
- Sprijin pentru dezvoltarea personală a elevilor.
- Resurse umane, materiale și financiare.
- Management.
- Parteneriate.
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Cap.I. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ
1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială
Pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2018-2019, echipa managerială s-a implicat
activ în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-educative precum și
în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale și de timp.
Membrii Consiliului de administraţie (CA), profesori, au fost aleşi prin vot secret în cadrul
primului Consiliu profesoral(CP) al actualului an școlar.
Atât la nivelul şcolii cât şi al compartimentelor, documentele de proiectare a activităţii au fost
întocmite la începutul fiecărei etape pe baza analizei activităţii anterioare, prin raportare la indicatorii
de performanţă şi la criteriile de evaluare. De fiecare dată, planul managerial unic a constituit
documentul de bază al proiectării, acestuia circumscriindu-i-se celelalte documente de proiectare şi
planificare.
Pornind de la baza conceptuală şi normativă, făcând o riguroasă diagnoză şi stabilind obiective
clare şi precise care au cuprins toate domeniile funcţionale ale unităţii şcolare, am dezvoltat un plan
operaţional concret, adaptat la contextul socio-profesional, specific zonei în care școala îşi desfăşoară
activitatea dar și la posibilitățile elevilor.
Documentele de proiectare ale activităţii pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe :
Legea Educatie Nationale nr 1/2011.
Ordinele, notele precizate de MEN și ISJBN.
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învățământ
preuniversitar(ROFUIP) , aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016
Regulamentul organizare și funcționare a unității de învățământ(ROFUI),
cunoscut în anii școlari trecuți sub numele de Regulamentul de ordine
internă(ROI).
Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele
curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de
învăţământ şi al celui regional și local, cu cele specifice unităţii de învăţământ, pe baza documentelor
curriculare oficiale.
1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii .
1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor.
Organizarea compartimentelor, consiliilor și comisiilor a fost realizată în concordanţă cu
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Repartizarea responsabilităţilor în cadrul Consiliului de administrașie s-a făcut având în vedere
competenţa profesională, aptitudinile şi calităţile organizatorice ale cadrelor didactice, ale
reprezentaților Consiliului local, primarului, părinților și agenților econimici, după cum urmează:

Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele
SĂPLĂCAN VLAICU

Funcția

Director

Responsabilități
Coordonează și monitorizează întreaga activitate
din cadrul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”
Beclean.
Responsabil aria curriculară “Tehnologii” .
Coordonator proiecte și programe educative
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2.

ROMAN MARIA
MIRABELA

Profesor

3.

NISTOR MEROPIA

Profesor

4.

MÂRZA RADU

Profesor

5.

DIUGAN CAIUS

Reprezentant
primar

6.

POP VASILE

Reprezentant
Consiliul
Local
Beclean

școlare si extrașcolare.
Indrumător al Consiliului Școlar al Elevilor.
Monitorizează din partea Consiliului de
administratie implementarea proiectelor si
parteneriatelor școlare.
Responsabil achiziții în cadrul echipei de proiect
pentru implementarea Proiectului privind
Învățământul Secundar – ROSE.
Responsabil dezvoltare profesională.
Responsabil instruire practică.
Responsabil cu monitorizarea în cadrul echipei
de proiect pentru implementarea Proiectului
privind Învățământul Secundar – ROSE.
Responsabilul Comisiei de monitorizare a
documentelor școlare.
Coordonatorul Comisiei pentru Evaluarea și
Asigurarea Calității.
Asistent manager în cadrul echipei de proiect
pentru implementarea Proiectului privind
Învățământul Secundar – ROSE.
Informează corect primarul orașului Beclean
despre rezultatele și modul de desfăsurare a
activității din cadrul Liceului Tehnologic “Henri
Coandă”.
Informează membrii Consiliului de
Administratie ai Liceului Tehnologic “Henri
Coandă” asupra viziunii și intențiilor primarului
orașului Beclean în ceea ce priveste proiectul de
dezvoltare al școlii.
Susține intențiile de dezvoltare, proiectele aflate
în derulare și proiectul de buget al școlii, în fața
primarului orașului.
Promovează imaginea școlii.
Informează corect membrii Consiliului Local
Beclean în ceea ce privește rezultatele și modul
de desfășurare a activității în cadrul Liceului
Tehnologic “Henri Coandă”
Informează membrii Consiliului de
Administratie al Liceului Tehnologic “Henri
Coandă” asupra proiectelor de interes
educațional și de dezvoltare urbană pe care
administrația orașului le derulează.
Susține intențiile de dezvoltare, proiectele aflate
în derulare și proiectul de buget al școlii, în
ședintele Consiliului Local Beclean
Participă la proiectele, acțiunile școlii , în
calitate de reprezentant al Consiliului Local
Beclean
Promovează imaginea școlii.
Realizează transferul de informație între
Consiliul de Administratie si Comitetul de
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Reprezentant
Consiliul
reprezentativ
al părinților.

7.

RUSU ELISABETA

8.

BĂLAN IOAN

Reprezentant
agenți
economici.

9.

MARTON MARIA

Reprezentant
agenți
economici.

părinti.
Susține interesele părinților în fața Consiliului de
Administrație.
Participă la întocmirea proiectului de buget al
școlii.
Promovează imaginea școlii
Realizează transferul de informație între
Consiliul de Administratie și agenții economici
cu care școala are parteneriate.
Susține interesele agenților economici în fața
Consiliului de Administrație.
Participă la realizarea ofertei educaționale a
liceului.
Promovează imaginea școlii.
Realizează transferul de informație între
Consiliul de Administrație și agenții economici
cu care școala are parteneriate.
Susține interesele agenților economici în fața
Consiliului de Administrație
Participă la realizarea ofertei educaționale a
liceului.
Promovează imaginea școlii.

Preocupările constante au vizat:
 Inițierea și derularea de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și
european.
 Realizarea unor parteneriate cu părinții elevilor și cu agenții economici locali.
 Relaționarea cu autorităţile locale, cu cele guvernamentale, cu instituţii și organizații
partenere.
O altă preocupare constantă a fost eficientizarea activităţii din şcoală, iniţiind un dialog
permanent cu profesorii şcolii, cu elevii, cu Asociaţia de părinţi, astfel încât deciziile să fie
fundamentate pe comunicarea şi colaborarea principalilor factori şi beneficiari ai actului educaţional
din şcoală. Dezbaterile din cadrul comisiilor metodice şi catedrelor, problematica pusă în discuţie în
cadrul Consiliului profesoral, hotărârile luate la acest nivel, precum şi cele din cadrul Consiliului de
Administraţie au urmărit cu prioritate îmbunătăţirea calităţii demersului didactic şi adecvarea ofertei
educaţionale la cerinţele societăţii actuale. Evaluările interne şi studiile de impact realizate prin
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din şcoală, dar şi evaluările externe au relevat calitatea
managementului instituţional, competenţa profesională a cadrelor didactice, gradul de implicare al
elevilor în activităţi artistice, culturale, demersul educativ susţinut, proiectele şi programele
educaţionale vizând diferite paliere de formare a personalităţii elevilor, implicarea părinţilor ca
parteneri autentici ai demersului educaţional al şcolii.
Corelând diagnoza cu obiectivele şi proiectele şcolii, pentru semestrul I al anului şcolar 20182019 am urmărit:
 punerea în practică a curriculumului naţional şi local ;
 proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere şi orientare, conform
curriculumului, dar şi a nevoilor identificate la nivelul colectivelor de elevi ;
 asigurarea încadrării școlii cu personal calificat în procentaj cât mai mare;
 asigurarea pregătirii deschiderii noului an şcolar (încadrare, autorizaţii de
funcţionare, pregătirea documentelor şcolare de început de an);
 adaptarea strategiilor de lucru la particularităţile psihointelectuale ale elevilor;
 diversificarea modalităţilor de evaluare şi monitorizare a rezultatelor la
învăţătură şi a frecvenţei şcolare (utilizarea unor instrumente variate de
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evaluare, planuri de măsuri în vederea ameliorării deficienţelor constatate,
informarea şi încercarea de responsabilizare a părinţilor în prevenirea eşecului
şcolar, aplicarea sancţiunilor conform regulamentelor în vigoare) ;
 implementarea proiectului european ROSE la nivelul școlii ;
 consilierea părinţilor elevilor noştri în vederea realizării comunicării
interpersonale şi mai ales a cunoaşterii problemelor specifice adolescenţei ;
 asigurarea de relaţii bune între şcoală şi părinţi, precum şi între şcoală şi
comunitatea locală ;
 aprecierea şi notarea ritmică a elevilor, programarea și pregătirea lucrărilor
scrise semestriale ;
 înregistrarea corectă a rezultatelor la finalul semetrului I, evidenţa mişcării
elevilor, completarea corectă a documentelor şcolare, etc.
Activitatea compartimentului de management a fost asigurată prin:
 monitorizarea funcţionalităţii structurilor instituţionale, administrative şi
manageriale din şcoală;
 monitorizarea şi evaluarea procesului de dezvoltare instituţională în vederea
asigurării calităţii;
 monitorizarea progresului şi disfuncţiilor apărute în desfăşurarea activităţilor de
proiectare;
 medierea conflictelor şi stărilor tensionate din unitate;
 evaluarea activităţii tuturor angajaţilor;
 menţinerea, dezvoltarea şi participarea la crearea unei imagini pozitive a şcolii
în sfera relaţiilor de interes public.
1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor
 S-a realizat o bună planificare a procesului educaţional prin stabilirea diriginţilor
la clasă şi a echipelor de lucru. Propunerile de profesori- diriginţi la clase,
responsabilii comisiilor metodice, ai comisiilor pe probleme au respectat
principiul continuităţii şi al performanţei. Acestea au fost aprobate în CP/CA.
 In functie de necesitățile școlii și de activitățile planificate în planul managerial
am organizat colective de lucru sau echipe de proiect.
 Repartizarea responsabilităţilor pe compartimente s-a făcut ţinând cont de
organigrama unităţii de învăţământ în conformitate cu specificul fiecărui post.
 Responsabilii comisiilor metodice şi ai comisiilor pe probleme au elaborat
planurile operaţionale care au prevăzut responsabilităţi pentru fiecare membru al
comisiei.
 Responsabilităţile fiecărui angajat al unităţii de învăţământ au fost trecute în fişa
postului.
1.2.3. Organizarea timpului
 Unitatea de învăţământ a funcţionat într-un singur schimb.
 Orarul şcolii s-a elaborat conform schemelor orare aprobate pentru fiecare clasă
dar, a suportat modificări impuse de mobilitatea personalului didactic sau a
funcţionării unor cadre didactice cu norma în două sau mai multe unităţi de
învăţământ.
 Compartimentele secretariat, contabilitate, precum şi cabinetul de consiliere
şcolară au funcţionat după un program aprobat de conducerea liceului.
1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor
o Monitorizarea întregii activităţi didactice desfăşurate a fost realizată atât de
echipa managerială cât şi de către responsabilii comisiilor metodice prin
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o
o
o
o
o

asistenţe la lecţii, prin analize periodice la nivel de comisii, prin discuţii
individuale.
Activitatea de îndrumare şi control i-a avut în prim plan pe profesorii cu mai
puțină experiență în învațământ.
S-au realizat inspecţii la clasă de verificare a prezenței elevilor dar și a
profesorilor.
Activitatea compartimentelor a fost monitorizată prin controale periodice,
conform graficului de verificare saptămânal.
S-a urmărit în permanenţă implicarea întregului personal în activităţile şcolii,
conştientizarea responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii,
valorizarea iniţiativelor.
Disfuncţiile sporadice apărute, au fost identificate şi s-au găsit soluţii de
remediere.

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale.
Din chestionarul aplicat unui număr de 17 cadre didactice în data de 30 .01.2019
privind perceperea activității manageriale a directorului școlii au fost identificate următoarele:
1.3.1. Puncte tari:
a.) Aspecte apreciate în activitatea directorului
- Punctualitate (10 opinii )
- Bun organizator / Manager (9 opinii)
- Empatic (6)
- Politicos (4)
- Implicare (4)
- Înțelegător (3)
- Meticulos (3)
- Riguros (3)
b.) Schimbări în bine în activitatea școlii:
- Implementarea în școală a proiectului ROSE (10)
- Amenajarea spațiilor (8)
- Supraveghere video (6)
- Condiții mai bune de muncă (căldură) (4)
- Ordine și curățenie (4)
- Diminuarea indisciplinei în școală (4)
c.) Potriviri cu activitatea managerială a directorului școlii
o Curățenia în școală (17)
o Sporirea siguranței elevilor în spațiul școlar (14)
o Implicarea directorului în sporire resurselor financiare ale școlii
(12)
o Încurajează inițiativa (11)
o Încheierea de parteneriate cu instituții locale și naționale (11)
o Implementarea sistemului de management al calității pe baza
standardelor de calitate (10)
o Îmbunătățirea bazei Tehnico-materiale (9)
o Preocupare pentru perfecționarea cadrelor didactice (7)
o Este adeptul culturii organizaționale de tip „templu” ( se bazează
pe șefii de comisii din școală (6)
o Diversificarea ofertei de activități extracurriculare ale școlii (6)
o Preocupare pentru satisfacția beneficiarilor educaționali (6)
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1.3.2. Puncte slabe
a.) Aspecte neagreate la director
 Aduce profesori din afara școlii (6)
 Tolerează unii profesori (4)
 Nu implică unii profesori în decizii (2)
 Prea multe documente (2)
o Insuficiente asistenţe la lecţii.
o Neaplicarea de suficiente sancţiuni disciplinare elevilor care au
determinat un climat impropriu desfasurarii activitatii instructiveducative.
o Nesancționarea cadrelor didactice care nu-și fac orele.
b.) Trei schimbări în rău petrecute în activitatea școlii
 Creșterea absenteismului (4)
 Scăderea numărului elevilor / claselor (3)
 Slaba implicare a cadrelor didactice în activități extrașcolare (2)
 Nu se integrează corect elevii cu CES (2)
c.) Trei schimbări pe care le-ați face ca director
o Alte calificări profesionale (2)
o Sponsorizări din partea agenților economici (2)
o Activitatea la practică și în ateliere (2)
o Colaborare mai strânsă cu agenții economici, Primărie, ISJ (2)
o Orele plus catedră distribuite profesorilor titulari (2)
o Reguli privind disciplina (elevi și profesori) (2)
o Mai multe activități pentru elevi în funcție de abilitățile lor (2)
d.) Recomandări pentru îmbunătățirea activității manageriale
 Calificative mai drastice(3)
 Continuarea amenajării cabinetelor și a claselor cu resurse
materiale(2)
1.4.
Activitate de (auto) formare managerială
Directorul, membrii consiliului de administratie, consilierul pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare şi-au delimitat atribuţiile din Planul managerial al unităţii şi şi-au
întocmit planuri de dezvoltare personale, în detaliu, pe domenii de activitate,cu obiective și termene
precise.
Responsabilitățile care le revin ca membri ai Consiliului de administrație, dar și cele ce le revin
conform fișei postului au impus elaborarea unui plan de dezvoltare personală care cuprinde pe lângă
perfecţionarea profesională şi dezvoltarea ca manager. S-a pus un accent deosebit pe informarea
permanentă cu privire la legislaţia şcolară şi financiar-contabilă, pe participarea efectivă la cercurile
pedagogice ale directorilor, ca formă de perfecționare, pe participarea la cursurile de management
avizate de M.E.N. sau organizate de ISJ BN şi CCD.
1.5.

Plan de dezvoltare personală ca manager

Urmărirea permanentă a legislaţiei în domeniul învăţământului.
Participarea la ședintele de instruire cu directorii pe probleme de management educațional organizate
și desfăsurate la nivelul ISJ BN. Inscrierea la cursuri de formare în domeniul managementului.
2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE


Puncte tari
Puncte slabe
Infrastructură adecvată: săli de clasă și  Dotarea aproape inexistentă a cabinetelor și a
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ateliere
corespunzătoare
desfăşurării
actului
educaţional.
Existenţa unui laboratoar de informatică cu
o reţea de calculatoare şi un server,
conectate la internet.
Material curricular (planuri de învăţământ
şi programe şcolare, auxiliare curriculare ,
etc.)
Cadre didactice calificate, multe cu gradele
didactice I și II.
Discipline opţionale pentru toate nivelurile.
Poziționarea şcolii într-o zonă cu potenţial
de dezvoltare economică.
Existenţa convenţiilor de parteneriat cu
agenţi economici valoroși.
Creşterea vizibilităţii instituţiei în cadrul
comunităţii și promovarea activităților
derulate în și de către şcoală.
Ofertă educațională diversificată.
Dotarea sălii ARACIP – Educativ – ROSE
cu calculatoare, imprimante și alte
materiale.
Regulament de ordine interioară
de
calitate.
Existenţa unei biblioteci în curs de formare
cu sală de lectură.
Amenajarea unei mici săli de sport
improvizată în corpul atelierelor.
Dotarea liceului cu sistem de alarmare în
caz de incendiu.
Dotarea corpului central cu un sistem de 8
camere de luat vederi (interior și exterior)
Reînființarea din anul acesta a școlii
postliceale.
Existenţa cabinetului de consiliere
psihopedagogică.

laboratoarelor de specialitate.
 Dotarea minimală a atelierelor școală.
 Conservatorismul unor cadre didactice.
 Competenţele şi abilităţile cadrelor didactice și
ale personalului didactic auxiliar în domeniul
informaticii sunt insuficiente în multe cazuri.
 Nerespectarea ROI de către majoritatea
cadrelor didactice în ceea ce privește serviciul
pe școală, intrarea și ieșirea de la ore,
efectuarea ultimei ore de curs sau a orei de
dirigenție.
 Lipsa motivaţiei învăţării la mulți elevi.
 Atitudinea refractară a majorității elevilor faţă
de învățătură, de normele de conviețuire în
școală.
 Numărul elevilor cu o situaţie materială
precară proveniţi din familii dezorganizate,
defavorizaţi social, a caror părinţi sunt plecaţi
în străinătate este în creştere.
 Insuficienta implicare a cadrelor didactice și a
părinților elevilor în rezolvarea problemelor
școlii.
 Inexistența unui administrator al școlii;
 Neglijenţă din partea unor elevi și a unor
diriginți în ceea ce priveşte păstrarea bunurilor
școlii.
 Slaba implicare a majorității profesorilor în
poavazarea și întretinerea spațiilor de
învățământ: săli de clasă, cabinete, laboratoare.
 Lipsa fondurilor pentru procurarea de mobilier
școlar și dotarea cabinetelor și laboratoarelor
cu material didactic și aparatură necasară
desfășurării în bune condiții a procesului
instructiv-educativ.
 Neaprobarea de către ISJBN a clasei a IX-a de
liceu.

Oportunităţi
Reconsiderarea managementului la
nivelul școlii și al clasei în funcșie de
solicitările agenților economici.
Există capacitatea de furnizare de
formare profesională la adulţi ţinând
cont de nevoile angajatorilor.
Târguri de ofertă educaţională.
Existenţa unei bune colaborări între
şcoală şi primărie.
Existenţa sprijinului din partea ISJ.
Atragerea mai puternică a agenţilor
economici în viața școlii.

Ameninţări
Scăderea populaţiei şcolare și nerealizarea
claselor poate duce la dispariția liceului ca
unitate cu personalitate juridică cu urmările
previzibile sau transformarea lui în școală
profesională.
Creșterea absenteismului, a agresivității
verbale, uneori și fizice în rândul elevilor.
Apariția tot mai agresivă în zonă a
distribuitorilor de etnobotanice.
Influenţa nefastă a străzii, a mass-madia asupra
tinerilor.
Plecarea profesorilor performanți din școală la
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Marketing educaţional care să asigure
competitivitate ridicată pe piaţa forţei de
muncă a absolvenților de școală
profesională.
Implementarea învățîmântuuli dual.
Realizarea tuturor claselor prevăzute în
planul de școlarizare printr-o mai mare
implicare a cadrelor în realizarea și
prezentarea ofertei școlii.
Programe şi proiecte de parteneriat cu
școli din țară și din alte ţări.
Terminarea dotării celui de-al doilea
cabinet de informatică.
Caracterul de prioritate naţională al
învăţământului.
Completarea fondului de carte din
bibliotecă şi adaptarea acestuia la
programele şcolare.
Susţinere financiară mai puternica de la
bugetul local și național.

colegiile din Beclean, din județ, din județele
învecinate sau chiar în alte țări.

3. RESURSE UMANE
Numărul normelor didactice : 23,1091 în care intră și degrevarea funcției de director .
TOTAL NORMARE SCOALA :

30,6091 care : 23,1091 did. + + 2,50 did. auxiliar +
5 nedidactic

Din care:
- personal didactic:
-20 titulari ( 18 profesori si 2 profesori instructori ) ;
-10 profesori suplinitori
- alte categorii de personal :
-personal didactic auxiliar -2,5 norme:
1 – contabil
1 – secretar
0,5 – informatician
-personal muncitor –5 norme:
3 – îngrijitori curăţenie
2– muncitori calificați
3.1.Personalul didactic a fost incadrat dupa cum urmeaza :
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disciplina
Limba română
Limba Engleză
Limba Franceză
Matematica
Fizică
Chimie

Titulari cu grade didactice
Suplinitori calificati
Gr.I
Gr.II
Def.
Deb. Gr.I
Gr.II. Def.
1
1
1
1
1
1
2

Deb.

Necalificați
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7.
8.
9.
14.
15.
16.
17.

Biologie
Istorie
Socio - umane
Geografie
Religie ortodoxă
Religie neoprotest.
Educaţie fizică şi
sport
18. Tehnologia
informaţiei şi a
comunicării
19 MECANICĂ /
20

21

22

23

24

25

26

MECANICĂ
PREGATIRE –
INSTRUIRE
PRACTICA
(MECANICA)
CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
INSTALATII PENTRU
CONSTRUCTII
PREGATIRE INSTRUIRE
PRACTICA
(CONSTRUCTII SI
LUCRARI PUBLICE /
INSTALATII PENTRU
CONSTRUCTII)
TEXTILE /
TRICOTAJE SI
CONFECTII TEXTILE,
FINISAJ TEXTIL
PREGATIRE INSTRUIRE
PRACTICA (TEXTILE
/ TRICOTAJE SI
CONFECTII TEXTILE,
FINISAJ)
ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII
/ COMERT SI
SERVICII
PREGATIRE INSTRUIRE
PRACTICA
(ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,
COMERT SI SERVICII
/ COMERT SI
SERVICII)

Total = 30

1
1
1
1
1
1
1

1
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

4

4

0

3

1

3

1

2
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Cap.II. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ
1. CONCORDANȚA DINTRE CURRICULUMUL NAȚIONAL ȘI OFERTA
EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII
La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planului –cadru și cele ale Programelor
școlare pentru fiecare clasă.
Curriculumul în dezvoltare locală(CDL) este stabilit printr-o procedură specifică pentru ofertarea
disciplinelor opţionale fiind elaborate în concordanţă cu vârsta elevilor, cu asigurarea de şanse egale în
educaţie. Criteriile pentru stabilirea curriculumului în dezvoltare locală au fost și în acest an școlar în
concordanță cu planurile de învățământ, cu nevoile de dezvoltare personală ale elevilor, cu specificul
unității de învățământ și cu solicitările agenților economici. S-a urmărit ca acestea să fie cât mai
atrăgătoare şi să deschidă perspective noi în relaţiile dintre elevi şi cadrele didactice.
Denumirea și conținutul modulelor CDL au fost propuse în funcție de calificarea profesională
specifică și au fost aprobate în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „ Henri Coandă” şi cel
al ISJ BN.
Activitățile s-au desfășurat în atelierele şcoală în majoritatea cazurilor sub directa îndrumare a
profesorilor instructori, dar şi la agenți economici în cazul claselor mari de la industrie textilă şi pielărie,
respectiv de mecanică.
Anul şcolar a început cu un număr de 12 cursuri optionale după cumurmează :
Nr.
crt
.

Denumirea modulului

1

Serviciile turistice
Confecționarea produselor de
comandă

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

CDL
Clasa
a IX- a
liceu

Aplicații de bază în
măsurarea și ansamblarea
produselor în atelierul de
instruire practică
Activități practice de comerț
Aplicații în croitorie
Montarea mecanismului
motor, mecanismul de
distribuție la motoarele cu
ardere internă
Tehnici de proiectare și
construcție a instalațiilor
tehnico-sanitare
Afacerea mea
Acționări electrice în
mecatronică
Confecții din materiale
nețesute
Întreținerea, diagnosticarea și
repararea automobilului
Bazele executării desenelor
tehnice de construcții.

Clasa
a X- a
liceu

Clasa
a XIa
liceu

SPP

Clasa Clasa
Clasa
a IX -a a X- a a XI- a
ÎP3
ÎP3
ÎP3

Anul
I
PL

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
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2. ELEVII
2.1. Relatția cadru didactic-elev
In cea mai mare parte relația se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare și
întelegere, afectivitate. Elevii sunt încurajați în dorința de autodepășire, punctualitate, decență ,
politețe, conduită morală . Majoritatea cadreleor didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respect
reciproc, dorința de autodepășire.
Sunt și cadre didactice care au o comunicare defectuoasă cu elevii, nu reușesc să capteze
atenția elevilor, nu pot stăpâni clasele și, de aici, o serie de disfuncții în procesul de predare-învățareevaluare.
2.2. Rezultatele învățării
Liceul Tehnologic Henri Coandă şi-a început activitatea în anul şcolar 2018-2019 cu un număr
de 10 clase, în care au fost înscrişi 243 de elevi. Incadrarea şcolii s-a făcut astfel :
Cl/el

Cl/el

Cl/el

Cl/el

IX

X

XI

XII

Total
cl/el
unit.sc.

1/28

1/17

1/30

1/21

4/96

2/56
1/28

2/36
-

1/27
-

-

5/119
1/28

NIVEL, FORMA
INVATAMINT
Inv. liceal :
ZI :
Inv.profesional
I -Inv. Profesional-zi
Inv. Postliceal- zi
TOTAL

10/243

Situaţia statistică la învăţătură pe niveluri de învăţământ la sfârşitul semestrului I al anului
şcolar 2016-2017 s-a prezentat astfel :
Nr.
clase
Nivel
învățământ

Liceal

4

Numar
elevi
nscrisi
la
inceput
de an
scolar
96

Ve Ple
niti cati

-

-

Aba
ndon

Exm
atricu
-lati

Alte
situatii
(Retrasi
)

-

-

5

R
amasi
la
sfarsit
de
semes
- tru
91

Nr.
elevi Proce
pront
Cori
mo- promo
vati -vare genti

Necl
asificați

Note
scazut
e la
purtar
e

%
80,21

5

44

73

13

Şcoala
5
119
1
116
76
65,51
7
33
23
profesională
Școala
1
28
11
17
17
100
postliceală
TOTAL
10
243
1
16
224
166 74,10
20
38
67
SCOALA
Pe parcursul primului semestru nu au venit dar a plecat 1 elev. S-au retras 16 elevi pe
parcurs. Astfel, la sfârşitul semestrului au rămas 224 de elevi din care 166 au promovat, 20 au rămas
corigenți iar 33 cu situația școlara neîncheiată.
Rezultatele pe clase, la sfârşitul semestrului I sunt redate statistic în tabelul următor :
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Clasa

Nr. V Ple
elev en ca
i în- i
ti
scris ti
i

IX E
28
XE
17
XI M
10
E
20
XII M
12
E
9
Total liceu 96
IX M
28
IX D
28
XC
15
XM
13
D
8
XI M
16
D
11
Total
119
Șc.profes.
I PL
28
TOTAL
SCOALĂ 243

A
ban
don

-

1
-

-

-

1
-

-

-

1

-

E
x
m
a
tri
cu
la
ti
-

Corigenti
Re
tra
si

Ra
ma
si

Pro- Procent
mo- promovati
vare

Total

%

1
O
b.

2
O
b.
1
1
-

3
si m.
m.
ob.

Cu
sit.
sc.
neinche
iata

-

S
u
b
7

2
2
1
5
3
10
5
8
5
2

Not
e
9,
8,
7
14
8
5
6
10
1
44
2
6
2
1
4
1
16
-

7
-

60

7

-

3
2
5
-

28
17
7
18
12
9
91
28
26
15
13
8
15
11

27
15
3
12
7
9
73
23
14
10
4
6
10
9

96,42
88,23
42,85
66,66
58,33
100
80,21
82,14
53,84
66,66
30,76
75
66,66
81,81

1
2
2
4
4
13
2
2
1
2
-

1
2
1
4
4
12
2
2
1
2
-

-

11

116
17

76
17

65,51
100

7
-

7
-

-

-

33
-

16

224

166

74,10

20

19

1

-

38

-

-

Purtare

3
1
3
-

Motivul

Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe
Absențe

Analizând datele statistice se poate trage concluzia că situaţia la învăţătură şi purtare la sfârşitul semestrului I la nivelul şcolii noastre
nu se prezintă prea bine, dimpotrivă.
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După cum se observă din situaţiile statistice prezentate avem două clase cu promovabilitate foarte
slabă, de sub 50% :
- clase de liceu : a XI- a M 42,85 % ;
- clase de profesională : a X- a M 30,76 %
Grav este și faptul că aveam 38 de elevi cu situaţia şcolară neîncheiată la sfârşitul semestrului I, din
care 15 sunt la liceu și 33 la școala profesională și puţini dintre aceştia au fost clasificaţi la
începutul semestrului al II-lea . „Excelează” la acest capitol clasele de profesională a X-a C și a XIa M cu câte 5 elevi neclasificaţi fiecare.
La nivelul şcolii s-au adunat la sfârşitul primului semestru al acestui an şcolar un număr
mare de absenţe, fapt ce a dus la pierderea „banilor de liceu” sau a bursei profesionale de către
mulți elevi și la scăderea notei la purtare la un număr de 67 de elevi din care 7 elevi au avut nota la
purtare scăzută sub nota 7, conform ROFUIP, a Regulamentului Intern și a hatărârii Consiliului
profesoral.
După cum reiese din statistică pe clase, diriginţii au luat măsuri împotriva actelor de
indisciplină, a chiulangiilor, a celor găsiţi prin baruri, cofetării, la biliard, la piață sau aiurea prin
oraș. Aș întreba oare câţi diriginţi au anunţat părinţii elevilor din clasele pe care le conduc despre
situaţia şcolară a acestora de la sfârşitul semestrului I, despre fuga lor repetată de la ore şi despre
comportamentul de-a dreptul scandalos al unora atât la ore cât şi-n afara lor.
Trebuie să specificăm faptul că avem şi elevi serioşi ca ţinută şi comportament, care pot fi
daţi ca modele celor certaţi cu regulamentele şcolare, dar şi situaţii cu elevi care nu crează probleme
la clasă, dar care fac destul de greu faţă cerinţelor programei şcolare.. Să recunoaştem că
majoritatea elevilor noştri, din punct de vedere al capacităţilor intelectuale ar trebui să fie elevi de
şcoală profesională şi nu de liceu. Pentru aceștia și nu numai toate cadrele didactice ar trebui să își
arate măiestria și tactul pedagogic în aducerea lor pe calea firească a comportamentului la clasă și în
afara ei. Dar pentru aceasta treabuie să și acționăm în acest sens nu numai să dăm indicații cam ce
ar trebui făcut în școală și trebuie să începem în primul rând cu noi, cadrele didactice, cu activitatea
fiecăruia. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar nu mi se pare că putem fi cadre didactice dacă nu
suntem capabili să facem ordine la clasa la care avem oră, că trebuie să vină directorul să ne facă
liniste și ordine.
3. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE SI COMISIILOR DE LUCRU
Activitatea didactica din şcoala noastră s-a axat pe dezvoltarea laturii formative a lecţiilor
urmărindu-se progresul școlar și dezvoltarea personală a elevilor prin promovarea unor metode și
tehnici moderne de lucru la majoritatea colegilor dar și prin adaptarea acestora la posibilitățile
elevilor nostri .
Activitatea metodică din şcoală se desfăşoară în comisii şi pe arii curriculare, în funcţie de
numărul cadrelor didactice, pe baza unor programe proprii de activităţi metodice, responsabilii
comisiilor metodice fiind cadre didactice cu experienţă la catedră .
Activitatea comisiilor metodice este prezentată de către responsabilii acestora:
A. Aria curriculară Limbă şi comunicare
Responsabil comisie metodică,
prof. Sabadâș Gavril
I. În anul școlar 2018-2019, Comisia metodică a profesorilor de Limbă și comunicare a cuprins
următorii membri: Galben Marcela - Limba franceză; prof. Mârza Radu - Limba engleză; prof. Sabadâș Gavril
- Limba română.
II. Obiectivele comisiei de Limbă și comunicare au fost următoarele:
- discutarea programelor, a bibliografiei;
- selectarea manualelor și auxiliarelor;
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- elaborarea testelor inițiale și finale;
- pregătirea suplimentară a elevilor care vor susține Examenul de bacalaureat la
disciplina Limba și literatura română în cadrul proiectului ROSE;
- organizarea unor activități cuprinse în Planul managerial al comisiei.
III. Activitatea Comisiei metodice a fost axată, în semestrul I, în vederea pregătirii elevilor pentru
simularea examenelor/examenele naționale care vor avea loc în semestrul al II-lea.
Testele inițiale s-au aplicat mai ales la clasele a IX-a M și a XII-a M, E. Elevii au primit la
disciplina Limba și literatura română variante ce respectă structura Examenului de bacalaureat pentru a se
familiariza cu structura subiectelor impusă de această probă.
Elevii au obținut note foarte slabe: la clasa a IX-a M (Profesională), media pe clasă a fost de 2.91,
iar la clasa a XII-a M,E media pe clasă a fost 3.21.
Cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice și la ședințele de catedră, respectându-se
parțial Calendarul și tematica activităților pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019.
IV. Activitățile curriculare și extracurriculare derulate în Semestrul I, anul școlar 2018-2019, au
fost următoarele:
1. Reamenajarea bibliotecii liceului și a sălii festive cu elevii clasei a IX-a E:

16

2. Ziua Națională - I Decembrie - Ziua Unirii. Au fost implicați majoritatea elevilor de liceu cu poezii,
planșe, recitări de poezie, cântece patriotice.
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3. 15 Ianuarie - Mihai Eminescu. S-a desfășurat o activitate de recitări de poezie, proiecte, curiozități
despre viața și opera marelui poet. Au participat elevi din clasa a IX-a D, Profesională.

V. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII:
PUNCTE TARI
- acrtivitățile remediale și bacalaureat din cadrul
proiectului ROSE;
- cadre didactice calificate;
- parcurgerea materiei la fiecare disciplină,
conform planificărilor prin valorificarea
conținuturilor programei;
AMENINȚĂRI
- număr redus de ore;
- scăderea numărului de elevi;
- atenția elevilor îndreptată spre smartphone-uri;
- rezultate slabe la examenul de bacalaureat în
anul precedent;
- absenteismul elevilor din clasele superioare.

PUNCTE SLABE
- lipsa unor lecții deschise;
- lipsa utilizării lamaxim a cabinetului
TIC în activitatea de predare;
- comisie metodică instabilă.
OPORTUNITĂȚI
- colaborarea cu alte școli;
- utilizarea cabinetului TIC;
- motivația unor elevi
competiție.

pentru
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B. Aria curriculară - Matematică și Știinte
Intocmit,
Responsabil comisie metodică Matematică și Știinte,
prof. Măierean Adriana
CURRICULUM
1.
Informarea asupra modificǎrilor și completǎrilor cadrului legislativ
Realizǎri: - Completarea mapelor profesorilor și a comisiei;
- Întocmirea planificǎrilor pentru semestrul I;
- Studierea notelor metodologice și a recomandǎrilor MEN în ceea ce privește
testele inițiale din acest an școlar;
- Elaborarea unor teste inițiale conform cu precizǎrile transmise la consfǎtuirile
profesorilor.
2. Selectarea manualelor școlare pentru toate clasele
Realizǎri: - selectarea și distribuirea manualelor tuturor elevilor la toate disciplinele din
comisia metodicǎ “Matematicǎ si științe”.
MANAGEMENT
1. Asigurarea începerii anului școlar în bune condiții
Realizǎri: - Pregǎtirea claselor pentru începerea anului școlar;
-Prelucrarea normelor de protecția muncii și PSI.
2. Elaborarea și aprobarea planului managerial și al planului de activitǎți pentru
cadrele didactice din cadrul comisiei.
3. Prezentarea planificǎrilor de cǎtre toți membrii comisiei
Realizǎri: - Intocmirea planificǎrilor conform programelor în vigoare;
- Planificarea tezelor la matematicǎ ținând cont de recomandarea MEN;
- Realizarea unui program de pregǎtire suplimentarǎ a elevilor in cadrul
programului ROSE care cuprinde 5 grupe de elevi din cls a XI-a si a XII-a de
pregatire a examenului de Bacalaureat si 5 grupe de elevi din clasele a IX ,X
,XI,XII cu activitati remediale la matemetica
4. Desfǎșurarea eficentă a activitǎții didactice desfǎșurate la clasǎ
Realizǎri: - Planificarea și adaptarea procesului instructiv-educativ la condițiile concrete
din anul școlar anterior;
- Dozarea temelor;
- Realizarea temelor de sintezǎ;
- Stabilirea unui feedback procesului de învǎțare pe baza evaluǎrilor curente;
- Folosirea metodelor moderne de predare –învǎțare-evaluare de cǎtre membrii
comisiei metodice.
5. Monitorizarea activitǎții membrilor comisiei metodice
Realizǎri: -Monitorizarea ritmicitǎții notǎrii, a unui grad mai mare de utilizare de a
materialelor didactice in comparatie cu anul trecut scolar
- Aplicarea testelor inițiale la toate clasele și disciplinele prevǎzute; Monitorizarea rezultatelor obținute .
6. Evaluarea obiectivǎ și continuǎ a nivelului de pregǎtire a elevilor
Realizǎri: - Evaluarea curentǎ și sumativǎ a elevilor și asigurarea numǎrului minim de
note la elevi.
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Nerealizari: -Verificarea permanentǎ a temelor de casa date elevilor in
programul zilnic de invatare;
RESURSE UMANE
1. Organizarea activitǎților extracurriculare
Realizǎri: -implicarea tuturor membrilor comisiei metodice în activitǎțile școlii.
2. Pregǎtirea elevilor pentru examenul de BACALAUREAT
Realizǎri: - Desfǎșurarea de activitǎți de pregǎtire în vederea obtinerii notei de
promovare la BAC ;
RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
1.Asigurarea condițiilor optime de studiu și a unui ambient
plǎcut.Realizǎri :-utilizarea curentǎ și eficientǎ a materialelor didactice.
2.Monitorizarea modului de folosire a bazei materiale din sǎlile de clasǎ.
RELATII DE COMUNICARE SI DE PARTENERIAT
Participarea la activitǎți la nivel zonal
Programul ROSE cu finantare europeana care urmeaza a se derula pe
parcursul a 4 ani ,incepand cu anul scolar 2018- 2019
ANALIZĂ SWOT
PUNCTE TARI
Matematica :


Derularea programului ROSE pentru elevii claselor de liceu 10 grupe de activitati





Folosirea unor strategii didactice variate ;
Buna pregatire stiintifica a cadrelor
Actiuni didactice orientate spre dezvoltarea gandirii logice ,a imaginatiei , a creativitatii si a
deprinderilor de lucru ;
Efortul intelectual al elevilor estebinedozat si stimulat;
Evaluarea pe parcursul orelor se finalizeaza cu note bine justificate;
Atitudine pozitiva a elevilor fata de studiul obiectului Matematica ;





Fizica-Chimie –Biologie
 Profesorii au o buna pregatire de specialitate ;









Planificarile si proiectarile didactice prezentate la fizica si chimie sunt in concordanta cu
cerintele actuale ;
Accesibilitatea discursului didactic prin abordare diferentiata ;
Formarea de competenteprivindintelegereasiexplicareaunorfenomene alenaturii;
Receptarea si operarea informatiilor prin respect pentru adevar si rigurozitate stiintifica ;
Utilizarea intuitiei in anticiparea efectelor si fenomenelor studiate ;
Utilizarea terminologiei si a calcului matematic;
Lectiile sunt riguroase stiintific si metodic iar invatarea este centrata pe activitatea elevilor
;
Implicarea elevilor in actiuni ecoprotective in scoala si in afara ei;

PUNCTE SLABE
Matematica :
 Lipsa unui cabinet de matematica
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Nu toti elevii sunt antrenati in desfasurarea lectiilor; din pacate elevii vin din gimnaziu cu
lacune in cunostintele elementare la matematica chiar si in ceea ce priveste calcul algebric
Numar destul de mare de elevi cu CES
Dorinta de a transmite prea multe cunostinte in detrimentul calitatii si argumentarii
stiintifice ;
Nu sunt elevii capabili pentru activitati de performanta la matematica
Rezultatele la examenul de Bacalaureat nu sunt pe masura efortului depus de catre profesori
in vederea pregatirii elevilor pt acest examen






Fizica-Chimie –Biologie





Unitatea scolara se confrunta cu o criza a resurselor materiale moderne la toate
disciplinele ;
Lipsa dotariilor cu cele necesare in laboratoarele de specialitate : fizica , chimie ,
biologie;
Teama de nou, inadaptare , conservatorism , lucruri care determina, sa se utilizeze
preponderent metode traditionale in predare si invatare ;
Nu exista o ritmicitate in notare intotdeauna

OPORTUNITATI





Optimizarea raportului informativ – formativ prin amenajarea laboratoarelor de specialitate
si utilizarea de softuri educative intr-o perspectiva foarte apropiata datorita programului
ROSE cu finantare europeana,pe parcursul a 4 ani ,incepand cu anul scolar 2018-2019
Dirijarea si stimularea elevilor in formarea unor atitudini pozitive referitoare la impactul
stiintelor asupra naturii si societatii;
Explorarearealitatiiprinrezolvarea de problemespecifice cu aplicabilitatepractica ;
Valorificarea superioara a valentelor educative a continuturilor vehiculate si prin activitati
extracurriculare;

AMENINTARI



Pierdearea unor clase din scoala ca urmare a numarului mic de elevi la unele profiluri ;
Scaderea numarului de ore de specialitate in noile planuri de invatamant , fapt ce ar duce la
aparitia unor probleme de catedra in aceasta arie curriculara .

C. Aria curriculară ,, Om și societate”
Întocmit,
Responsabil comisie metodică „Om și societate”
Prof. DANINA-DIANA POP
Comisia metodică, “Om şisocietate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care
şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:
• Proiectarea activităţii didactice pe baza curriculumului scolar, cu accent pe unitatea de
învăţare
• Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative
• Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii
• Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă
religioasă
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• Integrarea elevilor cu CES în comunitatea şcolară şi locală
• Pregătirea elevilor la disciplina geografie pentru examenul de bacalaureat
• Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice
Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost întocmite şi predate la
timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de
materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către
elevi. Elevii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de
istorie, religie şi geografie.
Membrii comisiei metodice au participat la activitatile organizate la nivel local si judetean.
Activitati desfasurate in cadrul comisiei metodice:
-aplicarea testelor initiale,evaluarea si identificarea metodelor de remediere
-activitate metodica pe scoala, prezentari de afise si power-point pe tema: comemorarea
Holocaustului (9 octombrie)
-conceperea si realizarea de materiale didactice si anume: completarea mapei cu
teste(sumative,fise de lucru), pentru fiecare forma de invatamant si pe niveluri de asimilare a
cunostintelor
-sport: concurs de fotbal intre clase
-participarea la inspectii de grade didactice
Activitati extrascolare
-activitati de sprijinire a elevilor cu parinti plecati in strainatate la munca si prevenirea
traficului de persoane
-sarbatorile iernii-simboluri si traditii
-excursie in strainatate: Lublijana+Venetia
•

Puncte tari:
- Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile
programe
- Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial
- Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse
- Este aplicata evaluarea formativa bazata pe activitati diferentiate

•

Puncte slabe:
- Nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştinţele dobândite la religie şi cultură
civică la toţi elevii
- Nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, geografie şi religie
- Nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce la iscarea unor
conflicte de predare-învăţare

•

Oportunităţi:
- Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ
- Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii
- Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor,
valorificarea experienţei proprii a elevilor
•

Ameninţări:
- Numărul mare de elevi cu probleme de comportament
-Lipsa motivaţiei si interesului pentru invatatura in cazul elevilor
- Slaba colaborare cu parintii
-Perfectionarea si autoperfectionarea cadrelor didactice
-Pregatirea tuturor lectilor cu profesionalism
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-Relatia mai buna: scoala-familie
D. Aria curriculară „Tehnologii”
Intocmit,
Responsabil Arie curriculara “Tehnologii”
Prof. Roman Maria
Comisia metodica “TEHNOLOGII” si-a desfasurat activitatea conform Planului de activitati
intocmit si aprobat la inceputul anului scolar,in prima sedinta a comisiei metodice. S-au urmarit prin
aceste activitati obiective cum ar fi :
-

Respectarea parcurgerii continuturilor conform planificarilor pe an scolar;

-

Ridicarea gradului de participare a elevilor la Olimpiade si Concursuri scolare;

-

Cresterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa, laborator si instruire practica a elevilor ;

-

Aplicarea metodelor moderne, active la predarea si invatarea disciplinelor de specialitate;

-

Monitorizarea defasurarii activitatilor din cadrul programului de predare dar si inafara acestuia;

-

Ridicarea nivelui de implicare si invatare a elevilor cu CES;

-

Realizarea unei pregatiri cat mai eficiente in vederea sustinerii de catre elevi a examenelor de
certificare a calificarii profesionale

-

Elaborarea CDL-urilor la clasele a IX-a,a X-a si a XI-a

-

Elaborarea graficului de pregatire practica;

Astfel, activitatile prin care s-au realizat intr-o buna masura obiectivele de mai sus sunt :
 Activitatea de perfectionare s-a concretizat

prin participarea la cursuri de catre membrii

comisiei dar si prin sustinea unor inspectii la clasa in vederea obtinerii gradului didactic I de care
prof. Roman Maria, Prof. Si gradul didactic II de catre prof. Blaga Neluta.
 S-au realizat, discutat, aprobat, informat elevii privind temele de proiect pentru absolvirea
nivelului 4;
 S-au realizat contracte cu agenti economici in vederea efectuarii instruirii practice ;
 Elevii au realizat portofolii personale atat la orele de teorie, laborator sau practica sub
indrumarea, supravegherea si contributia profesorilor de specialitate.
La capitolul puncte slabe, as putea aminti : lipsa participarii elevilor la Olimpiade Scolare si
Concursuri, utilizarea insuficienta a materialelor didactice, a sistemului informatizat, a mijloacelor
software existente la nivelul scolii pentru procesul de predare invatare.
Punand in balanta atat aspectele pozitive cat si si pe cele negative, consider ca activitatea
comisiei s-a desfasurat in bune conditii, cu mici exceptii, membrii comisiei preocupandu-se pentru
cresterea calitatii si eficientei procesului de invatamant de specialitate.
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E. ACTIVITATEA EDUCATIVA
Întocmit,
Coordonator proiecte si programe educative,
Prof. Roman Maria Mirabela
La începutul semestrului I al anului scolar 2018-2019 s-au realizat documentele specifice
activităţii de planificare educative: planul operational al activitatilor educative, planul activitatilor
educative si calendarul activitatilor educative la nivel de scoala (CAES).
Pe parcursul semestrtului s-au derulat urmatoarele proiecte, programe, activitati si
parteneriate educative:
I. Proiecte si programe educaţionale initiate de MEN:
Nr.crt Denumirea
programului/proiect
1.
Let*s do It Romania

Initiator
proiect/program
MEN

Elevi
participanti
10 elevi-cls.
a IX-a D
10 elevi-cls.
a X-a E

2.

MEN

20 elevi-cls.
a IX-a D

Saptamana Educatiei
Globale

Resp. activitate
Prof. Roman
Maria
Prof.Pop Danina
Prof.Romanese
Stela
Prof.Romanese
Stela

II. Actiuni in cadrul strategiilor comunitare/campanii de informare:
Nr.crt Denumireprogramului/proiect Initiator
proiect/program
1.
Campanie de informare si
Centrul de
prevenire a consumului de
prevenire,
droguri/ substante nocive
evaluare si
consiliere
antidrog
III.

Eleviparticipanti Resp. activitate
30 elevi

Prof.Romanese
Stela

Proiecte educative incluse in CAES

Nr.crt Denumirebproiect
Parteneri
Elevibparticipanti Coordonator
1.
“Francofonia in scolile Scoal
30 elevi clasele Prof.Roman
noastre!”
Gimnaziala
IX-XI-E
Maria
Grigore
Silasi
Beclean
2.
“Protejand mediul, ne CSEI Beclean
20 elevi
Prof.Romanese
protejam
pe
noi
Stela
insine!”
IV. Proiecte educative internationale E-twining
Nr.crt Denumireproiect
1.
E-mag your culture
2.

Easter

Parteneri
Turcia,
Spania,Polonia
Cehia,Spania,
Turcia

Eleviparticipanti
10 eleviclasa a X-a E
2 eleviclasa a XI-a E
10 eleviclasa a X-a E
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V. Activitati extrascolare
Nr.crt Denumireactivitate
1
Balul Bobocilor
1.

2.

Romania
in
centenar, pentru
popor milenar!
Colinde

Coord/colaborator Eleviparticipanti
Dirigintiiclaselor 70 elevi
a X-a si a IX-a
an Dirigintii claselor 60 elevi
un
Prof.Pop Petre

15 elevi

S-au incheia parteneriate de colaborare cu Primaria Orasului Beclean, Scoala
Gimnaziala“Grigore Silasi”-Beclean, CSEI Beclean, Parohia Ortodoxa Romana Beclean I, Parohia
OrtodoxaRomana Beclean II, Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog Bistrita-Nasaud.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
-

certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;
colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală ;
existenta unor acorduri de colaborare;

PUNCTE SLABE:
-

slaba motivaţie şcolară a unor elevi ;
slaba implicare a unor profesori in activitatile educative
lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ;
starea materială precară a multor familii ;
lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare si extraşcolare

OPORTUNITĂŢI:
o disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, ,) de a se implica în
viaţa şcolii ;
o posibilitatea imbunătăţirii bazei materiale prin programul ROSE
o varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de
universităţi;
o disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în
parteneriat, în interes reciproc;
AMENINŢĂRI:
-

lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;
sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ;
slaba motivaţie a personalului din invăţământ ;
criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere
a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.
scăderea numărului de elevi
neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice

NEVOI IDENTIFICATE :
- adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă
intereselor de formare pe termen scurt, mediu şi lung ;
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- promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări
active/conştiente la viaţa şcolii;
- sprijinirea elevilor talentaţi, precum şi a elevilor cu nevoi speciale;
- împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe
educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii,
responsabilizându-i.
F. COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR
Intocmit,
Responsabil comisie metodică: prof.Maierean Adriana
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu
planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile
educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor
in vigoare
 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie
intre şcoala, elev si părinte
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea
activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea
parteneriatului elev-diriginte-părinte
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor
proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele
domenii de competente-cheie stabilite la nivel european :
 competente interpersonale, interculturale, sociale si civice;
 „a învata sa înveti”;
 competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea
informatiei si comunicarea electronica)
 competente antreprenoriale.
In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare parte structura curriculumului,
bazata pe :
• Competente generale
• Valori si atitudini
• Competente specifice si continuturi
• Sugestii metodologice
Competentele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi, a
caror dezvoltare este preconizata pe durata liceului, in timp ce Competentele specifice (derivate din
competentele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an scolar, au fost corelate cu
continuturi ale învatarii si prezentate distinct, pentru clasa a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a.
Continuturile învatarii au respectat de asemenea urmatoarele cinci module tematice:
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
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2. Comunicare si abilitati sociale
3. Managementul informatiilor si al învatarii
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viata
Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al învatamântului liceal si profesional a
fost realizata astfel încât sa corespunda nevoilor educationale si specificului de vârsta a elevilor,
oferind, în acelasi timp contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competentelor specifice.
Sugestiile metodologice au oferit exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru
dezvoltarea competentelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere si orientare, particularizate
la nivelul fiecarui modul tematic si al fiecarui an de studiu al învatamântului liceal.
O atentie deosebita s-a acordat continuarii monitorizarii elevilor cu CES din fiecare colectiv ,
implicandu-i in activitati didactice diverse in vederea participarii active si constiente la propria
formare , atat pe plan intelectual, dar si afectiv si psihic.
Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odata cu constituirea
comisiei dirigintilor la inceputul anului scolar in sedinta comisiei metodice in care au fost
nominalizati toti prof. Diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate pentru
o buna desfasurare a comisiei s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii
de teme pentru aceasta ora astfel incat toti dirigintii sa prezinte la timp planificarile,s-a stabilit
intervalul in care sa aiba loc sedintele cu parintii si anume astfel incat sa se poata tine sedinta
COMITETULUI DE PARINTI PE SCOALA.
S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul de
activitate al activitatilor extrascolare si extracurriculare.
Activitatea de Consilere si orientare, a fost centrata pe formarea la elevi a unor atitudini si
comportamente cetatenesti raportate la valorile autentice ale democraţiei.
Misiunea noastra, conjuga eforturile materiale si umane ale întregului colectiv prin urmarirea
îndeplinirii obiectivelor de :
- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii si in
toate activitatile desfasurate cu elevii;
- încurajare a performantei, progresului scolar, si crearea de activitati care sa conduca la
pregatirea individuala si stimularea valorilor.
In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si de
asemenea in colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind ca stiu sa respecte in
mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea , realizarea si
prezentarea unor actiuni cu caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii :
- BALUL BOBOCILOR organizatori prof. Roman Maria si elevii clasei a X a E,prof Nistor
Meropia si elevii clasei II M,D
-ZIUA NATIONALA A ROMANIEI ,100 DE ANI DE ROMANIA activitate de mare
amploare desfasurata sub denumirea „ROMANIA IN AN CENTENAR PENTRU UN
POPOR MILENAR” unde au participat toti profesorii si elevii scolii 1DECEMBRIE 2018
SARBATOARIREA CRACIUNULUI
ZIUA POETULUI NEAMULUI- MIHAI EMINESCU 15 IANUARIE 2019
ZIUA UNIRII-24 ianuarie
- VIZIONAREA PIESEI DE TEATRU „MESTERUL MANOLE” la TEATRUL
NATIONAL CLUJ NAPOCA elevii clasei a IX a E ,a X a E insotiti de prof MAIEREAN
ADRIANA ,ROMAN MARIA ,ARPASTEAN DORINA ,JURJ LIANA si ROMANESE
STELE data 10 NOIEMBRIE 2018
De un real folos a fost comunicarea intre noi, colegii, colaborand pentru o mai larga si
temeinica formare a elevilor nostri, in actiunile claselor ,completandu-ne reciproc. Eficientizarea
demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si transdisciplinara ,limbajul utilizat
fiind specific unor domenii conexe.
La clasele a IX- a, s-a pus mare accent pe activitatile de consiliere ,ca parte integranta a
activitatilor de invatare, dar si ca mijloace de consolidare si de recreere, trezire a interesului,
27

dezvoltare a imaginatiei creatoare. Se pot enumera colaborarile in diferite actiuni ale elevilor de la
diferite clase , atat curriculare ,cat si extracurriculare.
Majoritatea dirigintilor au colaborat cu profesorii de la clasa si cu colegii de comisie, dovada
, activitatile de inter-asistenta in vederea identificarii celor mai eficiente strategii de predare –
invatare si exploatare a potentialului intelectual si creativ al elevilor.
Activitatea de perfectionare continua a profesorilor diriginti, a imbracat forme diverse cu
trimitere directa catre obiectivele majore stabilite:
- dezbateri si comunicari
- ateliere de lucru
- schimburi de experienta
- cercetari contatative si ameliorative
- mese rotunde
- activitati educative( tematica, fiind variata in functie de
obiectivele stabilite si de necesitatile de moment)
In vederea implicarii cat mai active a parintilor in viata scolii , in cadrul sedintelor cu
parintii au fost impartasite experiente personale in aceasta directie foarte importanta si pentru elevi,
dar si pentru parinti.
Pentru a mentine relatia familie- scoala, am oferit in cadrul sedintelor cu parintii informatii
periodice si chiar zilnic (la nevoie) semnalandu-se orice neregula de ambele parti. Se pot mentiona
lectoratele cu parintii in care s-au implicat majoritatea dirigintilor claselor IX-XII, intalniri care au
abordat diferite tematici specifice adolescentei.
Pentru ca motivatia sa existe din toate punctele de vedere , fiecare diriginte a amenajat spatiul
de lucru la nivelul clasei sale, respectand ambientul corespunzator: conditiile de igiena, aspect
informativ , formativ,estetic, toate acestea facilitnd diversificarea formelor de organizare a instruirii
conform particularitatilor de varstaa si individuale .
Dezvoltarea capacitatii de invatare s-a realizat prin abordarea unei diversitati de forme de
invatare: invatarea reciproca, metoda cubului, ciorchinelui, chestionrului, observatiei directe,
sustinerea si explicarea unor notiuni pe baza studiului individual.
Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru
unitati de continut grupate in diverse moduri, incat sa corspunda standardelor de performanta,
stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor in
urma analizei acestora ) a modalitatilor de ameliorare si dezvoltare, insotirea evaluarilor de
observatii si aprecieri, folositoare elevilor, dar si parintilor in ideea stimularii la elevi a ACTULUI
DE INVATARE.
Concret, fiecare membru al comisiei si-a intocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor,
urmarind eficienta acestuia in demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continua cu
aplicarea in demersul didactic a noutatilor metodologice.
Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea si desfasurarea unor parteneriate
educationale , au constituit mijloace eficiente de formare continua :
- cursuri de perfectionare
- participarea la cercurile pedagogice pe catedre desfasurate la nivel local si judetean
-Integrarea tehnologiilor informationale si de comunicare in activitatea didactica
- proiecte de parteneriat educational
Pentru activitatea educativa in acest an scolar se vor lua in considerare urmatoarele aspecte:
- Intocmirea mai atenta a documentelor de lucru ale prof. diriginti(planificarea semestriala si
anuala ) si corelarea temelor propuse cu cerintele clasei de elevi.
- Utilizarea unor strategii didactice in cadrul orelor de dirigentie astfel incat elevul sa se
poata exprima,sa fie ascultat si indrumat eficient.
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- Implicarea tuturor dirigintilor si a conducerii scolii in activitati educative extrascolare
(teatrul, spectacole, concursuri, excursii, etc) astfel incat aceste activitati sa poata fi
valorificate din punct de vedere educativ.
- Atragerea intr-o mai mare masura a parintilor in vederea realizarii unui parteneriat real
Scoala -Familie
-Schimbarea mentalitatilor si atitudinilor unor profesori diriginti fata de problemele elevilor
si posibilitatilor lor de a face fata acestor probleme precum si fata de importanta orei de
dirigentie (care uneori s-a transformat intr-o ora de curs).
- Implicarea tuturor dirigintilor in programul initiat de conducerea scolii, acela de a schimba
aspectul claselor, laboratoarelor si a scolii in general
- Colaborarea dirigintilor cu profofesorul psiholog al liceului in vederea depistarii unor
cazuri cu probleme familiare deosebite sau psihice.
RAPORT COMASAT:
Activitatea comisiei în anul şcolar 2018-2019 a avut în vedere coordonatele cuprinse în
programul de asigurare a calităţii şi a urmărit realizarea criteriilor stabilite de acest program.
Au fost urmărite principiile de calitate şi au fost adoptate modalităţi care să permită
aplicarea şi realizarea lor.
P1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
- Au fost stabilite responsabilităţi ale membrilor comisiei.
- Au fost elaborate şi dezbătute rapoartele de activitate ale comisiei.
- S-au întocmit procese verbale ale întruniriilor membrilor comisiei.
P2. RESPONSABILITĂŢI DE MANAGEMENT
- Am promovat egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare
şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.
P3.MANAGEMENTUL RESURSELOR
-S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la
resursele de învăţare.
-Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.
-Nu au existat conflicte între membrii comisiei.
P4.PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE
-Programele de dezvoltare sunt concepute astfel încât elevii sunt puşi pe primul loc, existând
o flexibilitate în abordarea strategiilor de învăţare.
-Programele de învăţare oferă posibilitatea continuării studiilor.
P5.PREDARE ŞI ÎNVĂTARE
-S-au folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor
familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea
pentru propriul proces de învăţământ.
P6. EVALUARE ŞI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII
- Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură
cu progresul realizat.
P7.MĂSURARE ŞI ANALIZĂ
- S-a hotărât evaluarea sistematică pentru a identifica priorităţile şi ţintele de îmbunătăţire a
acţiunii.
P8.ÎMBUNĂTĂŢIRE
-Implicarea tuturor cadrelor în implementarea planurilor de acţiune.
- Stabilirea modalităţilor de îmbunătăţire pentru realizarea standardelor de calitate.
Se impune organizarea în etapele următoare a întregii activităţi a comisiei astfel încât
aceasta să se integreze eficient şi să contribuie la realizarea programului general de asigurare a
calităţii la nivelul unităţii noastre şcolare.
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Activitatea desfăşurată de CMD 2018-2019
 Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009
 Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul de către
toţi diriginţii;
 Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi
orientare specifice învăţământul liceal si profesional
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare,
conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor
planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie
 Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi
părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de
consiliere şi orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
 Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes
educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu
părinţii
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri
calitativi înalţi ora de dirigenţie
 Puncte slabe:
- Sunt situaţii in care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie in orele de curs sau in afara
scolii fără insa a anunţa din timp locaţia si tipul activităţii derulate.
 Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi
extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative
stabilite:
 Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi
semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul scolii
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor
anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice
statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi
coordonează
 Puncte slabe:
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Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei
şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării
 Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
 Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale
proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
- dirigintii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii
 Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un
parteneriat eficient şcoală-familie
 Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza
analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor
metodice:
 Puncte forte:
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii
educative
 Puncte slabe:
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare
împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – tablouri, flori, seturi
de fotografii reprezentative pentru clasă)
 Puncte forte:
- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune
a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor,
activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de
fotografii reprezentative, cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a
diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
 Puncte slabe:
- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere ornamental
 Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de
management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor
 Puncte forte:
- majoritatea diriginţilor au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă;
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar,
la nivel de clasă
- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică,
conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea
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situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi
promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă
 Puncte slabe:
- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se
manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict
 Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei
 Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar(aceştia au beneficiat de
consiliere psihopedagogică)
- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Carei în vederea prevenirii şi
combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar
(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea
sancţiunilor conform ROI etc.)
 Puncte slabe:
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a
comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în
managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)
- colaborare parţială dintre o parte din diriginţi şi pedagogul căminului pentru prevenirea şi
combaterea abaterilor disciplinare din cadrul căminului
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul
obligatoriu
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar
la clasele din învăţământul obligatoriu
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune
 Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
 Puncte forte:
- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la
clasa a XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional
al absolvenţilor.
- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de certificare a competenţelor
profesionale
 Puncte slabe:
- Programa prea incarcata

G. COMISIA PENTRU FORMARE CONTINUA SI DEZVOLTARE PROFESIONALA
Intocmit
Responsabil comisie formare: prof.Nistor Meropia
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Planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019 s-a axat pe orientarea demersul didactic
şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;
2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;
3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către
şcoala noastră şi spre performanţă;
4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.
Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea
reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, cadrele
didactice din şcoala noastră au fost implicate intr- o varietate de astfel de activităţi unele în
concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în
funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din
structurile/ procesele de educaţie.
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a
realizat astfel:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate
de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS)
Pe parcursul sem.I din anul scolar 2018/2019 in cadrul comisiei de formare si perfectionare
s-au desfasurat urmatoarele activitati:
1. Informarea cadrelor didactice în legătură cu „Programele de formare continuă şi
perfecţionare o dată la 5 ani” organizate de Casa Corpului Didactic Bistrita-Nasaud;
2. Intocmirea, verificarea şi transmiterea la CCD Bistita-Nasaud a dosarelor pentru echivalarea
gradelor didactice si/ sau a studiilor postuniversitare in credite profesionale transferabile.
3. Chestionarea cadrelor didactice cu privire la nevoile de formare;
4. Consilierea cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice şi afişarea
metodologiei pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice;
5. Verificarea dosarelor cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea gradelor didactice şi
transmiterea lor la ISJ Bistrita –Nasaud la inspectorul de specialitate;
6. Transmiterea la ISJ Bistrita-Nasaud la inspectorul de specialitate a cererilor de preînscriere
la gradele didactice;
7. Transmiterea la CCD Bistrita-Nasaud a documentelor solicitate: Fişa de formare şi
Centralizator.
8. Perfectionarea prin obtinerea gradelor didactice este realizata de:
-d-na Roman Maria-Gr.I
-d-na Blaga Neluta –Gr.II
9. La cursuri de perfectionare au participat uratorii colegi:
-d-nul Laurentiu Oliviu-Chimia altfel
-d-na Hegyi Ioana-Chimia altfel
-d-na Nistor Meropia-Scoala democratica
10.Implicarea in derularea proiectului Rose au avut-o :d-nul prof.Saplacan Vlaicu,d-na Roman
Maria, d-na Maierean Adriana,d-na Muresan Doina, d-na prof.Hegyi Ioana,d-na prof. Pop Danina,
d-nul prof. Marz Radu, d-nul prof. Timaru Cosmin, d-na prof. Nistor Meropia
ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE
PUNCTE TARI
- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de formare si perfectionare
- suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare
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PUNCTE SLABE
- Alegerea unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare
personala
- Costul cursurilor de formare
- Distanta pana la locatia de desfasurare a cursurilor
OPORTUNITATI
- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare
- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc
AMENINTARI
- fonduri insuficiente alocate pentru activitatea de formare

H. ACTIVITATEA CONSILIERULUI SCOLAR

Cap. III. ACTIVITATEA FINANCIAR - CONTABILĂ
Administrator financiar
Pasca Maria
RAPORT DE ACTIVITATE - 31.12.2018
Privind activitatea economico-financiara la 31.12.2018 a Liceului Tehnologic Henri
Coanda Beclean.
Situatiile financiare la incheierea semestrului II- 2018 reflecta actiunile patrimoniale
efecuate in cursul anului si evidentiaza faptul ca au fost respectate prevederile bugetare aprobate
in bugetul anului 2018 astfel: avem cuprins in bugetul de venituri si cheltuieli buget de stat
1.623.256 lei angajamente bugetrare privind cheltuielile de personal ,45.800 lei cheltuielicu
transportul elevilor si163.160 leicheltuieli cu bursele elevilor .
Cheltuieli cu personalul
Modul de stabilire a salariilor de baza a indemnizatiilor si a diferitelor
sporuri s-a efectuat respectindu-se prevederile legale referitoare la calificarea fiecarui salariat .
Suma de 1.623.256 mi lei este alocata pentru cheltuielile cu salariile din care 47.850 lei pentru
vauchere de vacanta .
Modul de efectuare a platilor privind cheltuielile cu salariile sunt prezentate in anexa la raport.
Cheltuieli cu bunuri si servicii
In anul 2018 am avut alocata suma de 114 mii lei .
Din acesta suma , cea mai mare
parte fiind alocata furnizorilor de gaz , electricitate, apa , salubritate .
Suma de 11 mi lei a fost alocata pentru autorizari PSI si a serviciilor de mentenanta a sistemului
de avertizare la incendiu.
In toate cazurile platile s-au efectuat pe baza documentelor justificative acestea fiind factura
emisa de furnizor si contractul de mentenanta.
Modul de achizitie a materialelor de curatenie , furnituri de birou, materiale cu caracter
functional sau intretinere au fost in totalitate efectuate prin achizitie directa, sumele fiind mici cu
mult sub limita de 10.000 euro.
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Modul in care au fost folosite creditele bugetare alocate se poate urmarii in anexe :
Anexa I
EXECUTIA CREDITELOR BUGETARE ALOCATE
La 31.12.2018
Cheltuieli cu personalul 1.623.256 lei; suma calculata conform costului standard pe
eleveste depasita in fiecare an.
Denumire indicator
Cheltuieli de personal din
care;
Salarii de baza
Alte sporuri

Angajamente bugetare
2018
1623.256

Plata cu ora
Alte drepturi
Vauchere de vacanta
Contributii sociale
Contributii asig. somaj
Contributii sociale de
sanatate
Contributii concedii
Contributii de asig.
Contrib asig.pentru munca
Contr.platite in numele
angaj.

Plati efectuate
31.12.2018
1623.256

1.385081
5055

1385.081
5055

119388
7894
47850
19466
409
5861

119388
7894
47850
19466
409
5861

214
3726
27920
392

214
3726
27920
392

Anexa II
Cheltuieli materiale 114.000lei .
Denumire indicator

Angajamente bugetare
2018

Platii efectuate
31.12.2018

Bunuri si servicii din care;
Furnituri de birou

114.000
4.000

111.980
3.969

Materiale pentru curatenie

3.000

2.941

Incalzit iluminat
Apa canal
Transport
Posta internet
Mat. Cu character
functional
Alte bunuri
Obiecte de inventar
Deplasarii
Protectia muncii
Ajutoare sociale

35.000
19.000
12.000
8.000
10.000

34.573
18.375
11.860
7.614
9.954

8.000
4000
3.000
2.000
6.000

7.985
3.994
2.981
1.782
5952
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Anexa III
BUGETUL DE STAT
Din programul guvernamental de sustinere a scolilor sumele repartizate pentru transportul
elevilor navetisti si bursele eleviloreste in suma de209.960 mi lei, executie acestora pe fiecare
indicator la 31.12.2018 se prezinta astfel;
BUGET/2018
Cheltuieli privind transportul elevilor
Cheltuieli privind bursele(bani liceu)
Cheltuieli privind bursa profesionala

45.800
33.160
131.000

EXECUTIE 12/2018
45.300
25.537
130.989

Cap. IV. LEGISLATIE SCOLARA
Voi prezenta doar câteva aspecte care s-au constatat pe parcursul semestrului I :
-Registrele de înscriere şi evidenţă ale elevilor ca şi registrele matricole sunt
completate corect şi operate la zi ;
-Toate dosarele angajaţilor unităţii au documentaţia necesară la zi;
- Este de dorit o mai bună operare pe calculator în cadrul compartimentului
secretariat ;
-Nu se dă suficientă importanţă selectării, ordonării, clarificării arhivelor şcolare
conform Legii arhivelor naţionale şi a nomenclatorului stabilit de I.S.J în acord cu
Filiala Arhivelor Naţionale Bistriţa - Năsăud .
Există unele aspecte care trebuie să stea mai mult în atenţia directorului şi a secretarei dar
mai ales a diriginţilor. Verificările făcute la cataloage au scos la iveală mai multe cazuri care
contravin reglementărilor în vigoare dintre care aș aminti :
- numărul de note la încheierea mediilor nu este întotdeauna în conformitate cu
metodologia în special la modulele anuale;
- situațiile statistice, absențele sunt trecute în cataloage demulte ori cu creionul ;
- medii încheiate greșit ;
- situații statistice predate de mulți diriginți la sfârșitul semestrului I sunt cu
greșeli ;
- foarte mulți profesori nesemnați la procesul verbal de la sfârșitul cataloagelor ;
- tezele de la unele discipline nu erau trecute în cataloage cu două săptămâni
înainte de încheierea cursurilor de către mulți colegi;
- corecturile, multe la număr în primul semestru, nu sunt însoţite întotdeauna și de
semnătura cadrului didactic care a greșit, alături de cea a directorului.
- condicile nesemnate la zi de către foarte multe cadre.
- mulți colegi nu cunosc legislația referitoare la încheierea situașiei școlare a
elevilor rămași neîncheiați la sfârșitul semestrului.
Concluzia este că mulţi colegi trebuie să se documenteze în ceea ce privește legislaţia şcolară.
V. RELAȚIILE CU COMUNITATEA LOCALĂ
Activităţile şcolii au mizat pe organizarea lor în colaborare cu colectivele de părinţi şi cu
factorii responsabili ai comunităţii locale.
Poliţia a fost de un real folos în rezolvarea unor probleme legate de disciplina elevilor în
şcoală şi în afara ei, de realizarea unor activităţi pentru prevenirea infracţionalităţii şi a delicvenţei
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juvenile, în descoperirea elevilor care frecventează în timpul orelor localurile din oraş, pentru
respectarea regulilor de circulaţie, etc. De subliniat buna colaborare dintre şcoala noastră şi poliţia
oraşului , realizându-se un parteneriat în acest sens.
Părinţii au fost implicaţi în viaţa şcolii prin organizarea de activiăţi cu specific pentru
părinţi. După înfiinţarea Asociaţiei părinţilor de la Grupul Şcolar Henri Coandă din Beclean,
sperăm într-o mai bună şi fructuoasă colaborare cu Comitetul de părinţi pe şcoală din toate
punctele de vedere.
VI. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ
Pentru a realiza o analiză a întregii organizaţii din unitatea noastră, voi apela și eu la tehnica
SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:
 oferta curriculară
 resursele umane
 resursele materiale şi fînanciare
 relaţiile cu comunitatea.
Puncte tari
 Infrastructură adecvată: săli de clasă și
ateliere
corespunzătoare desfăşurării actului
educaţional.
 Material curricular (planuri de învăţământ
şi programe şcolare, programe şcolare
alternative, auxiliare curriculare , etc.)
 Cadre didactice calificate, multe cu gradele
didactice I și II.
 Discipline opţionale pentru toate nivelurile.
 Poziționarea şcolii într-o zonă cu potenţial
de dezvoltare economică.
 Existenţa convenţiilor de parteneriat cu
agenţi economici valoroși.
 Creşterea vizibilităţii instituţiei în cadrul
comunităţii și promovarea activităților
derulate în și de către şcolii.
 Ofertă educațională diversificată.
 Regulament de ordine interioară
de
calitate.

Puncte slabe
 Dotarea aproape inexistentă a laboratoarelor de
specialitate.
 Dotarea minimală a atelierelor școală.
 Conservatorismul unor cadre didactice.
 Competenţele şi abilităţile cadrelor didactice și
ale personalului didactic auxiliar în domeniul
informaticii sunt insuficiente în multe cazuri.
 Nerespectarea ROI de către majoritatea
cadrelor didactice în ceea ce privește serviciul
pe școală, intrarea și ieșirea de la ore,
efectuarea ultimei ore de curs sau a orei de
dirigenție.
 Lipsa motivaţiei învăţării la mulți elevi.
 Numărul elevilor cu o situaţie materială
precară proveniţi din familii dezorganizate,
defavorizaţi social, a caror părinţi sunt plecaţi
în străinătate este în creştere.
 Insuficienta implicare a cadrelor didactice și a
părinților elevilor în rezolvarea problemelor
școlii.
 Inexistența unui administrator al școlii;

Oportunităţi
 Reconsiderarea managementului la
nivelul școlii și al clasei.
 Există capacitatea de furnizare de
formare profesională la adulţi ţinând
cont de nevoile angajatorilor.
 Târguri de ofertă educaţională.
 Existenţa unei bune colaborări între
şcoală şi primărie.
 Existenţa sprijinului din partea ISJ.
 Atragerea agenţilor economici în viața

Ameninţări
 Scăderea populaţiei şcolare și nerealizarea
claselor poate duce la dispariția liceului ca
unitate cu personalitate juridică cu urmările
previzibile sau transformarea lui în școală
profesională.
 Creșterea absenteismului, a agresivității
verbale, uneori și fizice în rândul elevilor.
 Apariția tot mai agresivă în zonă a
distribuitorilor de etnobotanice.
 Influenţa nefastă a străzii, a mass-madia asupra
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școlii.
tinerilor.
Marketing educaţional care să asigure  Plecarea profesorilor performanți din școală la
competitivitate ridicată pe piaţa forţei de
colegiile din Beclean, din județ, județele
muncă.
învecinate sau chiar în alte țări.
Realizarea tuturor claselor prevăzute în
planul de școlarizare printr-o mai mare
implicare a cadrelor în realizarea și
prezentarea ofertei școlii.
Programe şi proiecte de parteneriat cu
școli din țară și din alte ţări.

Pentru a propune ce va deveni Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Beclean este strict
nevoie ca strategia noastră să vizeze printre altele :
- asigurarea însuşirii de către elevii școlii noastre a unui nivel de cunoştinţe
teoretice și practice care să faciliteze angajarea sau integrarea absolvenţilor într-o
formă superioară de învăţământ liceal sau universitar ;
- funcționarea liceului și cu clase de învățământ postliceal în diferite specializări ,
cu condiția ca acestea să fie o comandă socială puternică și bine argumentată;
- oferirea posibilităţilor de formare continuă şi recalificare pentru cadre şi factori
de colaborare din comunitatea locală ;
- oferirea unei alternative de integrare socială;
Personalizarea școlii va fi un fenomen care se va accentua prin deschiderea fata de nou și
prin racordarea la standardele vremii. Cultivarea propriilor tradiții, a rezultatelor obținute într-un fel
sau altul au fost marcate în existența liceului nostru și reprezintă tot atâtea resurse care să facă din
el o unitate de învățământ inconfundabilă.
Valori:
Colaborare – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim
cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea.
Deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute
soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, agenţi
economici.
Inovaţie – ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine.
Implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership.
Excelenţă – suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi
eficienţă.
Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea
învăţământului la nivelul şcolii urmărind continuu interesul
beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi
pentru comunitatea în care trăim.
MASURI PE TERMEN SCURT
Câmpul de activitate managerială va trebui să se contureze pe două planuri :
a).Planul intern, care va viza coordonarea ansamblului de activități ale instituției
școlare și care va implica organizare , planificare , decizie , gestiune financiară,
etc.
b). Planul extern , care se va obiectiva în parteneriate cu structurile instituționale sau
locale : autorități , agenți economici , comunitatea părinților , ONG-uri și alte
structuri ale societății civile .
1. ÎN DOMENIUL INFORMATICII ȘI INFORMATIZĂRII
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a.) Dotarea cabinetului II de informatică cu mobilier și calculatoare.
b.) Dotarea cabinetelor școlare cu câte un calculator, videoproiector și
ecran.
2. ÎN DOMENIUL BAZEI MATERIALE
a.) Dotarea atelierelor cu mobilier și utilaje didactice.
b.) Dotarea cabinetelor și laboratoarelor cu mobilier și material
didactic.
c.) Dotarea sălilor de clasă cu mobilier nou în măsura posibilităților.
d.) Completarea mobilierului la birourile administrative.
e.) Amenajarea unei biblioteci cu sală de lectură care să devină în
anii următori un Centru de Documentare și Informare (CDI).
f.) Amenajarea provizorie a unor cabinete în sălile rămase libere.
g.) Proiectarea, realizarea și așezarea în zona clădirii centrale și a
atelierelor a unor bănci și a unor coșuri de gunoi.
MASURI PE TERMEN MEDIU
1. Fundamentarea unei noi strategii de dezvoltare instituțională (PDI).
2. Perfecționarea activității proprii , în condițiile unei bune cunoașteri de sine , în concordanță
cu cerințele sistemului de învățământ.
3. Îndrumarea procesului de formare inițială și continuă a cadrelor.
4. Încurajarea utilizării unor metode moderne de predare și evaluare.
5. Intensificarea și diversificarea activităților care vizează legătura școlii cu agenții economici,
cu părinții și comunitatea locală pentru identificarea nevoilor de educație ale comunității.
6. Identificarea unor noi surse de finanțare prin atragerea unor fonduri extrabugetare prin
chirii, parteneriate, sponsorizări, donații, finanțare de proiecte în colaborare cu ONG-uri ,
regândirea utilizării resurselor existente la nivelul școlii.
7. Utilizarea mijloacelor moderne de comunicare și propagandă pentru a găsi o mai largă
audiență și implicit sprijin pentru atingerea obiectivelor școlii.
8. Promovarea educației pentru cetățenia democratică, munca de calitate și pentru viața privată
dezvoltând și încurajând competențe de participare la viața publică , exprimarea opiniei
personale , capacitatea de a intra în dialog argumentativ , respectul față de lege , echilibrul
între libertatea individuală și spiritul comunitar, responsabilitate , valori fără de care nu se
pot construi comunități raționale.
9. Realizarea de programe educaționale speciale privind elevii cu dificultăți de învățare.
10. Inițierea unor programe axate pe domenii importante pentru educația ecologică , educația
pentru calitate, educația sexuală , interculturală, etc.
Toate direcțiile de dezvoltare arătate mai sus au în centrul atenției elevul și urmăresc să
realizeze acestuia condiții cât mai bune pentru toate activitățile pe care le desfășoară în cadrul
liceului nostru.
SCOPURILE sunt :
a.) de a oferi elevilor un parcurs de calitate al curriculumului național și local care să le
asigure reușita în găsirea unui loc de muncă în calificarea obținută după absolvire, la
examenele de bacalaureat sau la cele de admitere în școli postliceale sau în învățământul
superior;
b) parcurgerea unui itinerar instructiv și educativ individual de natură să permită elevilor o
puternică personalizare și dezvoltare a capacităților creative ;
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c) promovarea educației pentru implicare și parteneriat ;
d) dezvoltarea ofertei școlare și a curriculumului la decizia școlii în funcție de nevoile
comunității locale;
e) asigurarea unui climat favorabil comunicării și gestionarii pozitive a conflictelor ;
STRATEGII - pentru atingerea scopurilor :
a) – investiția în resursa umană și dezvoltarea unui marketing de imagine eficient ;
b) – învățarea va fi făcută în lecții active , atrăgătoare , în care elevii vor fi considerați
parteneri în educație ;
c) – încurajarea dezvoltării profesionale a personalului didactic și didactic-auxiliar ,
d) – vor fi declanșate campanii media , în funcție de evenimentele derulate în școală , cu
focalizarea pe dezvoltarea personală a elevilor ;
e) – implicarea școlii în viața comunității locale și invers .
Toate cele arătate mai sus trebuie să se coreleze cu oferta educațională a școlii , care la
rândul ei trebuie să răspundă atât nevoilor educaționale ale indivizilor, cât și grupurilor de
interese mai mari sau mai mici, precum și ale comunității în general.
INCHEIERE
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” îşi propune să dezvolte un model educaţional bazat pe
valori, competenţă şi responsabilitate. Liceul nostru acordă şanse egale fiecărui elev în funcţie de
potenţialul, interesul şi motivaţiile personale, asigurând formarea de capacităţi şi competenţe care
să permită absolvenţilor noştri să-şi găsească locul şi menirea socială într-o lume în continuă
schimbare. Liceul nostru şi-a propus să asigure rezultatelor educaţionale obţinute atât valoare
adăugată, care constă în progres în realizarea obiectivelor stabilite, cât şi valoare creată, care se
referă la noi obiective şi domenii abordate. Întreaga activitate a şcolii s-a raportat la ţintele
strategice şi obiectivele educaţionale stabilite prin Planul de dezvoltare instituţională, în
concordanţă cu politicile educaţionale naţionale şi recomandările stabilite la nivel european.
Stimaţi colegi , nu se pot obţine rezultate concludente în spaţiul educaţional fără o muncă
eficientă în echipă a întregului personal din şcoală , cu aportul familiei şi al comunităţii.
Să nu uităm nici un moment, că fiecare dintre noi mai avem multe de făcut, de la director
până la personalul muncitor. Dar totul depinde de noi şi nu de alţii. Va trebui să ne zbatem cu toţii
şi nu doar unul – doi , ca să realizăm ceea ce ne propunem să facem în şcoală şi pentru şcoală, dar
și pentru noi. Acest lucru se va vedea curând prin felul în care ne vom implica în realizarea planului
de şcolarizare, în automenţinerea propriului loc de muncă, în menținerea în bune condiții a celor
două corpuri de clădiri pe care ni le-am dorit atât și în care ne aflăm, în sfârșit, acum.
Trebuie să fim conştienţi de faptul că „ omul sfinţeste locul”, dar şi să demonstrăm zi de zi
acest lucru prin tot ceea ce facem în activitatea la clasă și în școală.
Închei cu scloganul școlii noastre:
„Nu e destul să știi, trebuie să și aplici.
Nu e destul să vrei, trebuie să și faci.”
J.W. Goethe
Beclean , martie 2019
DIRECTOR ,
prof. VLAICU SĂPLĂCAN
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