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,,Educaţia este cel mai de preţ dar pe care îl poate primi omul!”
Platon
ARGUMENT
Integrarea României în Uniunea Europeană a generat noi oportunităţi dar, în acelaşi timp, si alte
cerinte in domeniul educatiei si formarii continue. Educatia scolara a devenit in mod evident si prin
optiunile politice o prioritate absoluta, deoarece Romania trebuie sa fie un partener credibil si valabil in
domeniul educatiei si formarii profesionale la nivel european. Decalajele existente fata de alte state din
U.E. pot disparea rapid printr-o abordare realista a fenomenului educational nu numai la nivel national,
dar si la nivel local in fiecare unitate scolara.
Ne bazam in demersul nostru de concepere al unui P.D.I. specific pentru Liceul Teoretic "Mihai
Veliciu", pe documentele U.E. in domeniu, pe Programul de Guvernare - Politica in domeniul Educatiei,
pe direcţiile prioritare de acţiune ale MEN, pe Planul managerial al I.S.J Arad, precum si pe evaluarile
proprii in ceea ce priveste situatia in care se gaseste liceul nostru.
Prezenta formulare a Planului de Dezvoltare Institutional, este o sinteza a actiunilor si enunturilor
anterioare imbinata cu deziteratele prezente si nazuintele viitoare ale celor ce rezoneaza la interesele
scolii. Din aceste surse, actuala echipa manageriala a preluat cu intentia de a perfectiona si de a duce la
indeplinire, experienta pozitiva anterioara. Acesteia i se adauga acumularile cantitative si calitative
prezente ce vor forma o solida fundatie dezvoltarii si progresului ulterior al scolii.
Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesita un alt tip de abordare. Apetenta pentru studiu
nu mai poate fi dictata sau prescrisa; ea poate emana numai de la convingeri proprii si prin motivatii
situationale. Perspectiva propriei deveniri constituie resortul de baza al oricarei activitati cognitive.
P.D.I.-ul de fata este elaborat pentru asigurarea calitatii procesului instructiv - educativ, in
concordanta cu noile cerinte ale integrarii invatamantului romanesc in UE. Punctele de plecare si de
referinta ale oricarui P.D.I. sunt acelea ca invatamantul trebuie sa joace un rol fundamental in consacrarea
unei economii globale (global economy), a unei societati globale a cunoasterii (knowledge society) si a
unei societati a invatarii pe tot parcursul vietii ( lifelong learning society ). In mod deosebit invatarea pe
tot parcursul vietii (lifelong learning) trebuie abordata ca o necesitate obiectiva absoluta impusa de
aparitia unei economii bazate pe cunoastere. Specializarea extrema si perfectionarea continua devin un
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factor determinant in crearea bunastarii bazata pe tehnologii performante. Dezvoltarea durabila si
progresul general al omenirii pot fi sustinute numai de un sistem de educatie performant si flexibil.
Progresul inseamna schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a
inova, dar si disponibilitatea de a coopera. scoala poate indeplini aceasta misiune daca elevul care
parcurge invatamantul obligatoriu invata pentru a raspunde urmatoarelor tipuri de finalitati: invata pentru
a sti, invata pentru a face, invata pentru a fi, invata pentru a trai decent si sigur in societate si orice tip de
comunitate.
Scoala devine o premisa a incluziunii sociale active, in contextul globalizarii tuturor domeniilor de
activitate. Un spatiu european deschis al sistemului de invatamant constituie un generator de avantaje, in
conditiile respectarii diversitatii regionale, etnice, culturale. Avem deci nevoie de un sistem educativ care
sa stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans- europeana si cooperarea la toate nivelurile. Un
invatamant cu standarde ridicate de calitate, intr-o scoala de nivel european, iata dezideratul scolii pe care
o prezentam.
CONTEXT LEGISLATIV

Legile si documentele programatice care stau la baza elaborarii P.D.I. Acest Proiect de
dezvoltare manageriala a fost conceput in conformitate cu urmatoarele acte normative:


Legea 1-2011 Legea Educatiei Nationale



Legea 53- 2003 Codul muncii



O.M.E.N. nr. 4682/28.09.1998, Regulamentul de organizare si desfasurare a inspectiei scolare

(RODIS.). Metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare si desfasurare a inspectiei scolare
(MARODIS);


Buletinele Informative ale Ministerului Educatiei Naţionale;



Metodologii si Regulamente privind descentralizarea financiara si administrativa, publicate in

Monitorul Oficial;


Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;



Ordinele, notele, notificarile si precizarile Ministerului Educatiei Naţionale;



Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul Preuniversitar,



Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin

O.M.E.N. nr. 5115/2014
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HG 1534/2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea

calităţii în învăţământul preuniversitar;


HG 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar;

Standarde de autorizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;


LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005

privind asigurarea calităţii educaţiei.
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PREZENTAREA GENERALA A LICEULUI
REPERE GENERALE
Unitatea scolara : Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chisineu-Cris
Contact: Str. Primaverii nr. 3-5, Chisineu-Cris, jud. Arad
Tel/fax: +40 0257350900
Site : www.liceulcris.ro
E – mail : liceulcris@gmail.com
Tipul institutiei: liceu teoretic;
Forme de invatamant : zi ;
Forme de finantare : buget stat, buget local, surse extrabugetare;
Limba de predare : Limba romana;
Tipul de predare: normala; intensiv engleza.
Liceul Teoretic „Mihai Veliciu" Chisineu-Cris functioneaza in reteaua scolilor de stat, avand 6
locatii:


sediul central, clasele V-XII, sectia romana, str. Primaverii nr. 3-5



cladirea ciclului primar, sectia romana, str. Oituz nr. 4



Cladirea cantinei si a internatului, str. Infratirii nr. 69



Cladirea Salii de gimnastica, str. Primaverii nr. 3-5



Cladirea Scolii Gimnaziale Nadab-ciclul primar



Cladirea Scolii Gimnaziale Nadab-ciclul gimnazial

Are clasele pregătitoare - XII cu predare in limba romana. Unitatea poseda autorizatie sanitara de
functionare pentru fiecare locatie.

LOCALIZARE

In orasul Chisineu-Cris, Longitudine, latitudine : +46° 31' 15.66", +21° 30' 42.59". Orasul
Chisineu-Cris este situat in extremitatea vestica a Romaniei, in Campia Crisurilor, de o parte si de alta a
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raului Crisul Alb. Orasul acopera o suprafata de 7,3 km2, se intinde pe 5 km si dispune de o suprafata
agricola de 6317 ha.

Orasul este situat pe DN 79, la 600 km de Bucuresti, 42 km de Arad, 80 km de Oradea si 25 km
de punctul vamal Varsand. Se afla la intersectia a patru drumuri judetene prin care se realizeaza
comunicarea cu 10 centre de comune. Este traversat de calea ferata Oradea - Arad - Timisoara si de
calea ferata Graniceri - Nadab.
La est orasul este marginit de teritoriul administrativ al comunei Sintea Mare, la vest comuna
Socodor, la sud comuna simand, iar la nord comuna Zerind. Din punct de vedere administrativ se
incadreaza in teritoriul judetului Arad, fiind asezat in partea de nord-vest a acestuia, la 42 km de
municipiul Arad.
Asezarea geografica a avut si are un rol deosebit de important in dezvoltarea economico-sociala a
acestei localitati, impunandu-i anumite trasaturi specifice. Situata la intretaierea unor insemnate artere de
comunicatie, localitatea Chisineu-Cris s-a dezvoltat initial ca centru de schimburi in care activitatea
micilor meseriasi se imbina cu cea a agricultorilor si negustorilor.
In dezvoltarea mestesugurilor locale, un rol important l-a avut marea proprietate care avea nevoie
de o varietate de meseriasi cat si de scoala primara de ucenici care a luat fiinta in perioada interbelica.
Mentionam cele mai reprezentative fabrici: „Maschio-Gaspardo" - produce utilaje agricole, fiind si
centru de export pentru estul Europei, cu un numar de peste 100 angajati; „NAC” construita la Nadab, in
anul 2001, produce cabluri electrice pentru autoturisme, exporta in U.E., cu peste 1.500 angajati; „Guala
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Pack" (2002) specializata in ambalaje flexibile cu 110 muncitori; „Nexans" - produce cabluri pentru
telefonie, cu 60 angajati; Sapa (2004) specializata in profile de aluminiu, cu 115 angajati, „ Contitech
Termopol" specializata in materiale de izolatii cabluri, „Atelmec" (profil metal) cu peste 100 angajati, cu
export in U.E., EKR Elektrokontakt, activează în domeniul asamblării de cabluri şi componente electrice
pentru industria de automobile, SC TITUS SRL, produce componente electronice cu peste 100 angajati,
precum si alte unitati mai mici bine integrate in harta industriala a orasului nostru.
Investitiile nou realizate in partea de nord a orasului, cele din satul apartinator Nadab cat si cea din
sudul orasului amplasata de o parte si de alta a soselei Chisineu-Cris - Varsand, ofera si va oferi locuri de
munca pentru multi localnici sau cetateni din localitatile limitrofe orasului Chisineu-Cris.
Structura populafiei pe varste
Analiza populatiei pe grupe de varste ne ofera posibilitatea de a aprecia modul in care forta de munca
necesara productiei materiale poate fi asigurata de populatia locala pe o anumita perioada. Acest lucru il
reflecta structura populatiei pe categorii de varsta.
Populaţia oraşului la recensământul din anul 2011 număra 7577 locuitori. Din punct de vedere etnic,
populaţia avea următoarea structură: 73,5% români, 19,3% maghiari, 6,3% rromi și 0,9% alte naționalități.

ISTORICUL SCOLII

Documentele din Cancelaria Aulica din Viena, din anul 1771 cuprind propuneri pentru infiintarea
de scoli la Chisineu-Cris, Ineu, Pancota , fapt ce se va realiza la Chisineu-Cris in anul 1774.
Conform sistemului epocii in Chisineu-Cris a existat invatamant romanesc pe langa biserici.
In anul scolar 1880-1881, localitatea Chisineu-Cris era in plina dezvoltare, avand rolul de centru
coordonator in domeniul invatamantului.
In perioada 1895-1897 este cladita scoala din Piata Avram Iancu, cladire in care se vor desfasura
cursurile scolii primare reorganizata dupa actul Unirii de la 1918.
Din anul 1933 ia fiinta scoala primara de ucenici din Chisineu-Cris.
In anul 1948 se infiinteaza la Chisineu-Cris Gimnaziul Unic de Stat iar in anul 1957 se pun bazele
Liceului de cultura generala.
In anul 1962 i-a fiinta scoala profesionala de pe langa S.M.T. Chisineu- Cris care pregatea
mecanici agricoli, iar mai tarziu mecanici utilaje I.F.
In anul 1969 se da in folosinta cladirea Liceului de pe strada Primaverii nr. 3-5.

8

In anul 1975 s-au sarbatorit 200 de ani de invatamant romanesc la Chisineu-Cris.
In cadrul Liceului a functionat o sectie cu limba de predare maghiara, cu clasele I-VIII.
Din martie 2000 Liceul Teoretic din Chisineu-Cris fuzioneaza cu Grupul scolar Agricol din
localitate si a devenit Grupul scolar "Mihai Veliciu" Chisineu- Cris. In septembrie 2003 se scindeaza
Grupul scolar in Liceul Teoretic "Mihai Veliciu" Chisineu-Cris si Grupul scolar Agricol Chisineu-Cris.
Patronul spiritual al scolii, Mihai Veliciu, s-a remarcat in "generatia memorandistilor aradeni",
remarcabila prin vigoarea si consecventa atitudinilor politice in lupta de eliberare nationala.
In slujba scolii, generatii de educatoare, invatatori si profesori au contribuit cu priceperea,
maiestria si darul pedagogic la formarea atator generatii de elevi, deveniti azi oameni cu care localitatea se
mandreste.
DOTARE

Unitatea functioneaza in cladire cu destinatie de scoala. In cladirile unitatii scolare nu functioneaza si
alte institutii. Unitatea de invatamant are un numar de 6 cladiri. Spatii de invatamant auxiliare :


Laboratoare (fizica, chimie, biologie, informatica-2)



Cabinete (limba romana, limba engleza, geografie, matematica-2, istorie, religie, educaţie
plastică, educaţie muzicală)



Sala de gimnastica



Centrul de Documentare si Informare cu: 18.000 volume, calculatoare, multifunctional, DVDplayer, televizor, radiocasetofon cu CD, CD-uri si alte materiale documentare.



Cantina cu 100 locuri



Cabinet psihopedagogic in incinta de pe str. Primaverii nr. 3-5



Cabinet medical

Utilizarea spaţiului scolar


Nr. de schimburi in care functioneaza scoala: scoala functioneaza intr-un singur schimb.



Dotarea cu mobilier: majoritatea salilor de clasa, cu exceptia laboratoarelor (de fizica, chimie,
biologie si informatica) sunt dotate cu mobilier scolar nou.



Laboratoarele de fizica, chimie si biologie au o dotare buna,



Cabinetele de informatica (AEL) sunt dotate cu cate 25 calculatoare Pentium IV si un server, retea
wireless, toate conectate la internet (ADSL 6 Mb)
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Gradul de utilizare a cabinetelor, laboratoarelor scolare este bun



Baza sportiva a unitatii de invatamant :


exista sala de gimnastica



sala de sport se afla la distanta de 1,5-2 km de scoala si utilizarea ei se face pe o
perioada scurta de timp (perioada de iarna); se afla in proprietatea Primariei.



Sunt amenajate (bituminate) un teren de handbal si unul de baschet; exista sectoare
pentru saritura in lungime si inaltime; acces pe terenul de fotbal al orasului care se afla
langa scoala.



Acestea sunt utilizate in functie de planificarile profesorilor.

Calitatea spatiilor scolare si incadrarea in normele de igiena scolara


Spatiile scolare respecta normativele in vigoare



Iluminatul este in general corespunzator, existand corpuri de iluminat moderne



Conditiile de incalzire sunt foarte bune in toate localurile de scoala:

Utilitati


Curent electric in toate cladirile



Apa curenta in toate cladirile



Canalizare (in 4 cladiri)



Incalzire centrala: sediul central, situat pe str. Primaverii nr. 3-5 si internat, sediul
claselor primare, sediul ciclului primar si gimnazial-Scoala Gimnaziala Nadab

Fonduri
 Fonduri pentru cheltuieli de personal
 Fonduri pentru cheltuieli materiale
 Fonduri extrabugetare
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TERENURI

Cladirea

Proprietar

Str. Primaverii nr. 3-5
Str. Oituz
Sala de sport str.

C.F

Anul construirii

Nr.
topo

Statul roman

1969

1454

385/a

Statul roman

1958

16

Statul roman

1960

1454

385/a

Statul roman

1886

1498

373/a 2

13/a

Primaverii nr. 3-5
Internat+cantina str.
Infratirii nr.69

CURRICULUM
Lista planurilor de învățământ și a programelor școlare
Clasele pregătitoare - XII

Partea I: Planuri de învățământ
 Ciclul primar
Clasa pregătitoare: OMEN nr.3371/12.03.2013
Clasa I : OMEN nr.3371/12.03.2013
Clasa II : OMEN nr.3371/12.03.2013
Clasa III : OMEN nr.3371/12.03.2013
Clasa IV : OMEN nr.3371/12.03.2013
 Ciclul gimnazial
Clasa V: OMEN nr.3638/11.04.2001
Clasa VI: OMEN nr.3638/11.04.2001
ClasaVII: OMEN nr.3638/11.04.2001
ClasaVIII: OMEN nr.3638/11.04.2001

C. Ciclul liceal
Clasa IX:OMECT nr.3410/16.03.2009
Clasa X: OMECT nr.3410/16.03.2009
Clasa XI: OMECT nr.3410/16.03.2009
Clasa XII: OMECT nr.3410/16.03.2009
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Partea a II-a: Programe școlare
 Ciclul primar
Clasa pregătitoare: OMEN nr. 3418/19.03.2013
Clasa I: OMEN nr.3418/19.03.2013
Clasa II: OMEN nr. 3418/19.03.2013
Clasa III: OMEN nr.3371/12.03.2013
Clasa IV: OMEN nr.3371/12.03.2013
 Ciclul gimnazial
Toate disciplinele de învățământ predate în ciclul gimnazial : OMECT nr.5097/09.09.2009


Ciclul liceal (pe discipline) :

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ :
Clasa IX: fara nr., București 2009
Clasa X: fara nr., București 2009
Clasa XI: OMECT nr. 3252/13.02.2006
Clasa XII: fara nr., București 2006
LIMBA LATINĂ:
Clasa IX: OMECT nr. 3458/09.03.2004
Clasa X: OMECT nr. 4598/31.08.2004
Clasa XI: OMECT nr. 3252/13.02.2006
Clasa XII: OMECT nr. 5959/22.12.2006
LITERATURĂ UNIVERSALĂ:
Clasa XI: OMECT nr. 3410/07.03.2006
Clasa XII: OMECT nr. 3410/07.03.2006
LIMBA ENGLEZĂ:
Clasa pregatitoare – OMEN nr. 3418/19.03.2013
Clasa I : OMEN nr. 3418/19.03.2013
Clasa II: OMEN nr. 3418/19.03.2013
Clasa III: OMECT nr. 5198/1.11.2004
Clasa IV: OMECT nr. 3919/20.04.2005
Clasele V- VIII: OMECT nr. 5237/01.09.2008
Clasa IX: OMECT nr. 3458/09.03.2004
Clasa X: OMECT nr. 4598/31.08.2004
Clasele XI-XII: OMECT nr. 3410/07.03.2006
LIMBA FRANCEZĂ:
Clasele V- VIII – OMECT nr. 5237 / 01.09.2008
Clasa a IX-a – OMECT nr. 3458 / 09.03.2004
Clasa a X-a – OMECT nr. 4598 / 31.08.2004
Clasele a XI-XII-a – OMECT nr. 3410 / 07.03.2006
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BIOLOGIE:
Clasa IX : OMECT nr. 3358/9.03.2004
Clasa X : OMECT nr. 4598/31.08.2004
Clasa XI : OMECT nr. 3252/13.02.2006
Clasa XII : OMECT nr. 5959/22.12.2006
CHIMIE:
Clasa IX : OMECT nr. 5959/22.12.2006
Clasa X : OMECT nr. 5959/22.12.2006
Clasa XI : OMECT nr. 5959/22.12.2006
Clasa XII : OMECT nr. 5959/22.12.2006
FIZICĂ:
Clasa IX : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa X : OMECT nr.4598/31.08.2004
Clasa XI : OMECT nr.3252/13.02.2006
Clasa XII : OMECT nr.5959/22.12.2006
ȘTIINȚE:
Clasa XI : OMECT nr.3252/13.02.2006
Clasa XII : OMECT nr.5959/22.12.2006
GEOGRAFIE:
Clasa IX : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa X : OMECT nr.4598/31.08.2004
Clasa XI : OMECT nr.3252/13.02.2006
Clasa XII : OMECT nr.5959/22.12.2006
MATEMATICĂ:
Clasa IX : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa X : OMECT nr.4598/31.08.2004
Clasa XI : OMECT nr.3252/13.02.2006
Clasa XII : OMECT nr.5959/22.12.2006
INFORMATICĂ:
Clasa IX : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa X : OMECT nr.4598/31.08.2004
Clasa XI : OMECT nr.3252/13.02.2006
Clasa XII : OMECT nr.5959/22.12.2006
TIC:
Clasa IX : OMECT nr.5099/9.09.2009
Clasa X : OMECT nr. 5099/9.09.2009
Clasa XI : OMECT nr. 5099/9.09.2009
Clasa XII : OMECT nr. 5099/9.09.2009
EDUCAȚIE FIZICĂ:
Clasa IX : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa X : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa XI : OMECT nr.3458/09.03.2004
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Clasa XII : OMECT nr.3458/09.03.2004
EDUCAȚIE MUZICALĂ:
Clasa IX : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa X : OMECT nr.4598/31.08.2004
EDUCAȚIE VIZUALĂ:
Clasa IX : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa X : OMECT nr.4598/31.08.2004
Clasa XI : OMECT nr.5099/09.09.2009
EDUCAȚIE ARTISTICĂ:
Clasa XI : OMECT nr.3252/13.02.2006
ISTORIE:
Clasa IX : OMECT nr.3458/09.03.2004
Clasa X : OMECT nr.4598/31.08.2004
Clasa XI : OMECT nr.5099/09.09.2009
Clasa XII : OMECT nr.5099/09.09.2009
PSIHOLOGIE:
Clasa X : OMECT nr.4598/31.08.2004
ECONOMIE:
Clasa XI : OMECT nr.3252/13.02.2006
LOGICĂ:
Clasa IX : OMECT nr.5099/9.09.2009
FILOZOFIE
Clasa XII : OMECT nr.5959/22.12.2006
EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ:
Clasa XI: OMECT nr.4598/31.08.2004
RELIGIE:
Clasa IX : OMECT nr. 5230/01.09.2008
Clasa X : OMECT nr. 5230/01.09.2008
Clasa XI : OMECT nr. 5230/01.09.2008
Clasa XII : OMECT nr. 5230/01.09.2008
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CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

In anul şcolar 2013-2014 s-au atribuit următoarele ore în cadrul Curriculumului la decizia şcolii:

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Clasa in anul
2013-2014
II A
II B
II C
III A
III B
IVA
IV B
VA
VB
VI A
VIB
VII A
VII B
VIII A
VIII B
VIII C
IX U
IX R
IX St
XR
X St
XUA
XUB
XI R

XI St

XI U A

XI U B

Numele opţionalului

Tip

Călătorie în lumea imaginaţiei
Matematica distractivă
Educaţie pentru sănătate
Matematica altfel
Caligrafia - Arta scrierii
Gramatica pentri cei mici
Capcanele limbii romane
Prietenul meu calculatorul
Prietenul meu calculatorul
Prietenul meu calculatorul
Prietenul meu calculatorul
Reading and Writing targets
Reading and Writing targets
Reading and Writing targets
Reading and Writing targets
Reading and Writing targets
Istoria imaginii
Successful writing
Biologie aprofundare

CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ

Successful Writing
Chimie aprofundare
Successful Writing
Limbajul de lemn
Successful Writing
Matematica aprofundare
Informatica – Pagini WEB
Arta si Kitsch
Biologie aprofundare
Geografie aprofudare
Matematica aprofundare
Successful Writing
Psihosexologia adolescentului
Geografie/Probl.fundamentale ale lumii
contemporane
Istorie aprofundare
Sport - optional
Successful Writing
Istorie aprofundare
Pagini web
Geografie aprofudare

CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ

CDŞ

CDŞ

CDŞ

CDŞ

Profesor
propunator
Cristea Cornelia
Galea Sorina
Tolan Florica
Urzică Doina
Moţ Florica
Cladovan Delia
Jivan Dana
Preda Dana
Otlacan Radu
Codrean Flavia
Codrean Flavia
Goldiş Cristina
Sarfolvi Gabriel
Vlad Mariana
Cordea Diana
Sarfolvi Gabriel
Ion Laurenţiu
Cordea Diana
Palotaş Rodica
Cordea Diana
Palcu Amelia
Goldiş Cristina
Gurban Diana
Cordea Diana
Codrean Flavia
Preda Octavian
Ion Laurenţiu
Palotaş Rodica
Mardale Marioara
Brandas Adriana
Goldiş Cristina
Iercan Ligia
Mardale Marioara
Dascal Jenica
Birta Sorin
Cordea Diana
Dascal Jenica
Preda Octavian
Mardale Marioara
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

XII R

XII St

XII U

XII U
II Nădab
III Nădab
IV Nădab
V Nădab
VI Nadab
VII Nădab
VIII A Nădab
VIII B Nădab

Chimia şi calculatorul
Matematică aprofundare
Culture and civilisation
Biologie aprofundare
Matematica aprofundare
Biologie aprofundare
Limba romană aprofundare
Istoria comunismului
Europa U. E.
Culture and civilisation
Geografie aprofudare
Istorie aprofundare
Psihosexologia adolescentului
Pagini web
Chimia şi calculatorul
Maini indemanatice
Jocuri didactice
Aventura cunoaşterii
Joc Sportiv
Joc Sportiv
Joc Sportiv
Joc Sportiv
Joc Sportiv

CDŞ

CDŞ

CDŞ

CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ
CDŞ

Palcu Amelia
Preda Dana
Goldiş Cristina
Lupei Ioan
Otlăcan Radu
Lupei Ioan
Roman Dana
Dascăl Jenica
Mardale Marioara
Goldiş Cristina
Chiş Livia
Dascăl Jenica
Iercan Ligia
Preda Octavian
Palcu Amelia
Popa Alina
Filip Delia
Gagea Ioan
Turcaş Răduţu
Turcaş Răduţu
Turcaş Răduţu
Turcaş Răduţu
Turcaş Răduţu

In anul şcolar 2014-2015 s-au atribuit următoarele ore în cadrul Curriculumului la decizia şcolii:

OPTIONAL/
APROFUNDARE

ARIA CURRICULARA

PROF.
PROPUNATOR

optional

Om si societate

III B

Cetatenie activa prin dialog intre
generatii
Calatori si calatorii in necunoscut

optional

Om si societate

III N
IV A

Micii actori
Folclorul copiilor

optional
optional

Transcurricular
Transcurricular

IV B
IV N
VA
VB
VN
VI A
VIB

Planeta Terra
Arta scrierii
Prietenul meu calculatorul
Prietenul meu calculatorul
Hazarde naturale si antropogene
Alimentatie sanatoasa
Prietenul meu calculatorul

optional
optional
optional
optional
optional
optional
optional

Om si societate
Limba si comunicare
Matematica
Matematica
Geografie
Ed. Tehnolog
Matematica

VI N
VIIA

Joc sportiv
Fluviile si lacurile terei

optional
optional

Ed. fizica
Geografie

Inv. Cristea
Cornelia
Inv. Galea
Sorina
Inv. Popa Alina
Inv. Urzica
Doina
Inv.Mot Floare
Inv. Filip Delia
Codrean Flavia
Preda Dana
Gall Indricau
Banica Dorina
Calborean
Corina
Turcas Radutu
Chis Livia

CLASA

TITLUL CDS

III A
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VIIB
VII N
VIII
A
VIII B

Tehnoredactare computerizată
Joc sportiv
Reading and Writing Targets

optional
optional
optional

Informatica
Ed. fizica
Engleza

Preda Dana
Turcas Radutu
Goldis Cristina

Reading and Writing Targets

optional

Engleza

VIII
AN
VIII B
N
V-VIII
V-VIII

Joc sportiv

optional

Ed. fizica

Sarfolvi
Gabriel
Faur Marian

Joc sportiv

optional

Ed. fizica

Turcas Radutu

Cerc circulatie
Cor

optional
optional

Ed. fizica
Arte

Matematica aplicată
Chimie generala - anorganica
Successful Writing
Handbal
Successful Writing
Biologie
Limba romana
Successful Writing
Matematica

optional
optional
optional
optional
optional
aprofundare
aprofundare
optional
aprofundare

Matematica
Chimie-fizica
Engleza
Ed. fizica
Engleza
Biologie
Romana
Engleza
Matematica

Realizarea unei pagini Web
Fizica
Biologie
Limba si literatura romana
Matematica
Successful Writing
Limba si literatura romana
Alimentatie sanatoasa
Geografie
Istorie
Geografie
Istorie
Realizarea unei pagini Web
Limba romana
Ed.fizica
Successful Writing
Matematica
Limba romana
Istoria imaginii
Biologie
Geografie
Birotica – pt. certificare competente
digitale BAC
Matematica

optional
aprofundare
aprofundare
aprofundare
aprofundare
optional
aprofundare
optional
aprofundare
aprofundare
aprofundare
aprofundare
optional
aprofundare
aprofundare
optional
aprofundare
aprofundare
optional
aprofundare
aprofundare
optional

Informatica
Chimie-fizica
Stiinte
Romana
Matematica
Engleza
romana
Ed. Tehnolog
Geografie
Istorie
Geografie
Istorie
Informatica
Romana
Ed. fizica
Engleza
Matematica
Romana
Arte vizuale
Stiinte
Geografie
Informatica

Miron Dumitru
Poteras
Ramona
Preda Dana
Palcu Amelia
Goldis Cristina
Faur Marian
Duma Gabriela
Palotas Rodica
Tatar Aura
Duma Gabriela
Brandas
Adriana
Preda O
Palcu Amelia
Lupei Ioan
Roman Dana
Codrean Flavia
Mot Daniel
Badea Cristina
Banica Dorina
Mardale Maria
Dascal Jenica
Mardale Maria
Dascal Jenica
Preda O
Gurban Diana
Birta Sorin
Duma Gabriela
Codrean Flavia
Badea Cristina
Ion Laurentiu
Palotas Rodica
Mardale Maria
Preda O

aprofundare

Matematica

IX R
IX S
IX UA
IX UB
XR
XS
XU
XI R

XI S

XI UA

XI UB

XII R

XII S

Brandas
Adriana

17

XII
UA

XII
UB

Culture and Civilisation
Limba romana
Alimentatie sanatoasa
Geografie
Istorie
Birotica – pt. certificare competente
digitale BAC
Culture and Civilisation
Limbajul de lemn
Geografie
Limba si literatura romana
Istorie
Pagini web

optional
aprofundare
optional
aprofundare
aprofundare
optional

Engleza
Romana
Ed. Tehnolog
Geografie
Istorie
Informatica

Goldis Cristina
Ispas Ana
Banica Dorina
Mardale Maria
Dascal Jenica
Preda O

optional
optional
aprofundare
aprofundare
aprofundare
optional

Engleza
Romana
Geografie
Romana
Istorie
Informatica

Duma Gabriela
Roman Dana
Mardale Maria
Roman Dana
Dascal Jenica
Preda O

In anul şcolar 2015-2016 s-au atribuit următoarele ore în cadrul Curriculumului la decizia şcolii:

CLS
IV A

TITLUL CDS
Anotimpuri si culoare

OPTIONAL/
APROFUNDARE
optional

ARIA CURRICULA
RA
CDS transdisciplinar

PROFESORUL
PROPUNATOR
Inv. Cristea Cornelia

IV B

Aventura cunoasterii

optional

CDS transdisciplinar

Inv. Galea
Sorina

IV N

In lumea artelor

optional

CDS transdisciplinar

VA
VB
VN
VI A

LIMBA ROMÂNĂ
LIMBA ROMÂNĂ
JOC SPORTIV
LIMBA ROMÂNĂ

optional
optional
optional
optional

ROMÂNĂ
ROMÂNĂ
ED. FIZICĂ
ROMÂNĂ

VI B

Prietenul meu calculatorul

optional

Informatica

VI C

OPTIONAL

Optional

BIOLOGIE

VI N
VII A

Joc sportiv
LIMBA ROMÂNĂ

optional
optional

ROMÂNĂ

Prof. Turcas Radutu
Prof. TATAR AURA

VII B
VII N

MATEMATICA DISTRACTIVA
Joc sportiv

optional
optional

MATEMATICĂ
ED. FIZICĂ

Prof. BIRO MARGIT
Prof. Turcas Radutu

VIII A

Geometrie aplicata

optional

Matematica

Prof. Codrean Flavia

VIIIB
VIII N
V-VIII

Geometrie aplicata
Joc sportiv
CERC CIRCULAȚIE
Matematica aprofundare

optional
optional
optional

Matematica
ED.FIZICĂ
ED.FIZICA

Prof. Codrean Flavia
Prof. Turcas Radutu
Prof. MIRON DUMITRU

aprofundare

Matematica

Preda Dana

IX R
BIOLOGIE
IX S

optional

BIOLOGIE

Inv. Popa Alina
Prof. ISPAS ANA
Prof. ROMAN DANA
Prof. TURCAȘ RĂDUȚU
Prof. TATAR AURA
Prof. Preda Dana
Prof. PETRISOR
RONELA

Prof. MISARĂȘ
LOREDANA
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Successful Writing

optional

LIMBA ENGLEZA

Prof. ISPAS NATALIA

Romana aprofundare

aprofundare

Limba si comunicare

Prof. Badea Cristina

Informatica aprofundare

aprofundare

Informatica

Preda Octavian

Biologie aprofundare

aprofundare

Stiinte

Prof. Petrisor Ronela

Successful Writing
LIMBA ROMĂNĂ

Limba si comunicare
ROMÂNĂ

Prof. ISPAS NATALIA
Prof. ROMAN DANA

Successful Writing

optional
Optional
APROFUNDARE
optional

Limba si comunicare

Prof. ISPAS NATALIA

Matematica

aprofundare

Matematica

Prof. Brandas Adriana

Crearea paginilor WEB

optional

Informatica

Preda Octavian

Alimentatie sanatoasa
LIMBA ROMÂNĂ

LIMBA ROMÂNĂ

Prof. Banica Dorina
Prof. GURBAN DIANA

Matematica

optional
Optional
APROFUNDARE
aprofundare

Matematica

Prof. Brandas Adriana

Biologie aprofundare

aprofundare

stiinte

Geografie- aprofundare
Limba romana-aprofundare
Istorie
Istoria comunismului in Romania

aprofundare
aprofundare
aprofundare
optional

Om si societate
Limba si comunicare
Om si societate
Om si societate

PROF. MISARĂȘ
LOREDANA
Prof. SIME SORIN
Prof. Tatar Aura
Prof. Dascal Jenica
Prof. Dascal Jenica

TIC

OPTIONAL

TIC

PROF. DASCĂL IOAN

Matematica
LIMBA ROMÂNĂ
Culture and civilisation
1.Psihosexologia adolescentului

aprofundare
aprofundare
Optional
aprofundare
optional

ISTORIA COMUNISMULUI IN
ROMANIA
2. Matematica

IX UA
IX UB
XR
XS
X UA
X UB

XI R

XI S

XI U

XII R

XII S

XII UA

Matematica
LIMBA ROMÂNĂ
Limba si comunicare

Prof. Brandas Adriana
UZUN SEBASTIAN
Duma Gabriela-Maria

CDS
socioumane

Prof.psiholog Iercan Ligia
FEIES FLORIN

aprofundare

Matematica

Prof. Codrean Flavia

3. Romana aprofundare
4. Biologie aprofundare
5.Educatie pentru sanatate

aprofundare
aprofundare
optional

Limba si comunicare
stiinte
stiinte

Prof. Badea Cristina
MISARĂȘ LOREDANA
MISARĂȘ LOREDANA

Psihosexologia adolescentului
Istoria comunismului din Romania

optional

CDS
socioumane

Prof.Psiholog Iercan Ligia
FEIES FLORIN

Alimentatie sanatoasa

optional

tehnologii

Prof.Banica Dorina

Romana aprofundare

aprofundare

Limba si comunicare

Prof. Badea Cristina

Geografie-aprofundare
Culture and Civilization
Istorie

aprofundare
optional
aprofundare

Om si societate
Limba si comunicare
Om si societate

Prof.SIME SORIN
Prof. Sarfolvi Gabriel
Prof. Dascal Jenica
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XII UB

1.Psihosexologia adolescentului

optional

CDS
socioumane

Prof.MERCEA LIVIA

2.Alimentatie sanatoasa
3.Romana-aprofundare

optional
CDS

tehnologii
Limba si comunicare

Prof.Banica Dorina
Prof.Gurban Diana

4.Romana
5.Geografie-aprofundare
6.Istorie

aprofundare
aprofundare
aprofundare

Limba si comunicare
Om si societate
Om si societate

Prof.Gurban Diana
Prof.SIME SORIN
Prof. Dascal Jenica

In anul şcolar 2016-2017 s-au atribuit următoarele ore în cadrul Curriculumului la decizia şcolii:

CLS
VA

TITLUL CDS
Prietenul meu calculatorul

OPTIONAL/
APROF.
Optional

MATEMATICĂ

VB

CERC CIRCULAȚIE

Optional

ED. FIZICĂ

VC

Optional

ROMÂNĂ

optional
Optional

ED. FIZICĂ
ROMÂNĂ

VI B

LECTURA ȘI ABILITĂȚILE
DE VIAȚĂ
Joc sportiv
LECTURA ȘI ABILITĂȚILE
DE VIAȚĂ
Prietenul meu calculatorul

optional

MATEMATICĂ

PROFESORUL
PROPUNATOR
Prof. Brandas
Adriana
Prof. MIRON
DUMITRU
Prof. BADEA
CRISTINA
Prof. Turcas Radutu
Prof. ROMAN
DANA
Prof. Codrean Flavia

VI N

JOC SPORTIV

optional

ED. FIZICĂ

Prof. Turcaș Răduțu

VII A

LECTURA CA ABILITATE
DE VIATA
Prietenul meu calculatorul

optional

ROMÂNĂ

Prof. Tatar Aura

optional

INFORMATICA

Prof. Preda Dana

LECTURA ȘI ABILITĂȚILE
DE VIAȚĂ
Joc sportiv
LECTURA CA ABILITATE
DE VIATA

OPȚIONAL

ROMANĂ

Prof. ISPAS ANA

optional
optional

ED. FIZICĂ
ROMÂNĂ

Prof. Turcas Radutu
Prof. Tatar Aura

LECTURA CA ABILITATE
DE VIATA
JOC SPORTIV

optional

ROMÂNĂ

Prof. Gurban Diana

OPTIONAL

ED.FIZICĂ

MATEMATICĂ

aprofundare

MATEMATICĂ

BIOLOGIE

aprofundare

BIOLOGIE

PROF. TURCAȘ
RĂDUȚU
Prof. CODREAN
FLAVIA
Prof. MISARĂȘ
LOREDANA

Successful Writing

optional

LIMBA
ENGLEZA

Prof. HANIȘ
RALUCA

GEOGRAFIE

APROFUNDA

GEOGRAFIE

Prof. CHIȘ LIVIA

VN
VI A

VII B
VII C
VII N
VIII
A
VIII B
VIII
N
IX R

ARIA
CURRICULARA

IX S
IX
UA
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IX
UB

RE
Matematica

aprofundare

MATEMATICA

Biologie aprofundare

aprofundare

STIINTE

Successful Writing

optional

Limba romănă

Aprofundare
aprofundare

LIMBA SI
COMUNICARE
LIMBA SI
COMUNICARE
MATEMATICA

2. Biologie aprofundare

aprofundare

BIOLOGIE

3. CREAREA PAGINILOR
WEB

OPȚIONAL

INFORMATICĂ

Prof. Petrisor
Ronela
PREDA
OCTAVIAN

1. ISTORIA COMUNISMULUI ÎN
ROMÂNIA

OPȚIONAL

ISTORIE

Prof. SIME IUDITH

2. Biologie aprofundare

aprofundare

STIINTE

3.ROMÂNĂ

ROMÂNĂ

4.GEOGRAFIE

APROFUNDA
RE
aprofundare

Prof. PETRIȘOR
RONELA
Prof. GURBAN
DIANA
Prof. CHIȘ LIVIA

1.Successful Writing

optional

XR
XS
X UA
X
UB

1.Matematica
XI
R

XI S

XI U
A

XI U
B

XII
R

2.Istoria recenta a
Romaniei
3. Romana aprofundare

aprofundare

4.Geografie-aprofundare

aprofundare

5. ED.FIZICĂ

optional

1.Romana aprofundare

aprofundare

2.Istoria recenta a

aprofundare

Romaniei
3.Geografie-aprofundare

aprofundare

aprofundare

GEOGRAFIE
LIMBA SI
COMUNICARE
OM SI
SOCIETATE
LIMBA SI
COMUNICARE
OM SI
SOCIETATE
ED. FIZICĂ
LIMBA SI
COMUNICARE
OM SI
SOCIETATE
OM SI
SOCIETATE
ED. FIZICĂ

4. ED.FIZICĂ

optional

5.BIOLOGIE

APROFUNDA
RE
aprofundare

MATEMATICA

Optional
aprofundare

LIMBA SI
COMUNICARE

1.Matematica
2.Culture and civilisation

BIOLOGIE

Prof. PREDA
DANA
Prof. MISARĂȘ
LOREDANA
Prof. MOȚ
CRISTINA
Prof. Badea Cristina
Prof. Preda Dana

Prof. Goldis Cristina
Prof. Dascal Jenica
Prof. Roman Dana
Prof. Chis Livia
Prof. FAUR
MARIAN
Prof. Roman Dana
Prof. Dascal Jenica
Prof. Chis Livia
Prof. FAUR
MARIAN
Prof. PETRIȘOR
RONELA
Prof. Brandas
Adriana
Duma GabrielaMaria
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3.BIOLOGIE

ROMÂNĂ

1. Matematica

APROFUNDA
RE
aprofundare

2. Romana aprofundare

aprofundare

3. Biologie aprofundare

aprofundare

LIMBA SI
COMUNICARE
STIINTE

4.Educatie pentru sanatate

optional

STIINTE

5.Istoria comunismului din
Romania
1.Istorie aprofundare

optional

CDS
SOCIO-UMANE
CDS
SOCIOUMANE
OM SI
SOCIETATE
ED. FIZICĂ

XII S

aprofundare
OPȚIONAL

2.Istoria recenta a
Romaniei
3. JOC SPORTIV

optional

Prof. PETRIȘOR
RONELA
Prof. Brandas
Adriana
Prof. Gurban Diana

MATEMATICA

Prof.Misarăș
Loredana
Prof.Misarăș
Loredana
Prof. GALL
VALENTIN
Prof. Dascal Jenica
Prof. Dascal Jenica
Prof. FAUR
MARIAN
Prof. SIME SORIN
PROF. TĂTAR
AURA
Prof. FAUR
MARIAN

XII U
4.GEOGRAFIE

aprofundare
APROFUNDA
RE
OPȚIONAL

5.ROMÂNĂ
6. ED. FIZICA

GEOGRAFIE
ROMÂNĂ
ED. FIZICĂ

RESURSE UMANE
Informaţii privind personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic
Denumirea Număr Număr
posturi posturi
2006- 20072007 2008
Posturi
didactice
Cadre
didactice
titulare
Cadre

54,06

Număr
posturi
20082009

Număr
posturi
20092010

61,47

64,08

43

45

45

48

10

12

15

7

59,08 71,68

didactice
suplinitoare
Directori

2

2

2

Număr
posturi
20102011

2

51

Număr Număr
posturi posturi
2014- 20152015 2016

Număr
posturi
20162017

71,68 62,54 62,16 61,25 61,25

61,25

Număr
posturi
20112012

51

Număr
posturi
20122013

50

Număr
posturi
20132014

49

48

41

48

9 supl 9 supl 9 supl 10 supl 10

17 supl 10 supl

6 pens 6 pens 3 pens 5 pens supl

1 pens 2 pens

3

3

3

2

2

2

2
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raportul nr. Elevi/nr. Cadre didactice: 1031 / 60= 17,18 in 2016-2017

Conducerea unitatii de invatamant:
Director: prof. Lipovanu Cosmin
Specialitatea: religie ortodoxă
Grad didactic: I
Vechimea: 19 ani
Cursuri de management/formare:
 profesor – Facultatea de Teologie Ortodoxa, Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad
 Master- Management Educaţional, Universitatea ,,Vasile Goldis” din Arad

Director adjunct: prof. Badea Cristina
Specialitatea: limba si literatura romana
Gradul didactic: II
Vechimea: 8 ani
Cursuri de management/formare:
 profesor – Facultatea de litere, istorie si filosofie, Universitatea de Vest din Timisoara
 Master- Analiza discursului, Universitatea de Vest din Timisoara
Personalul auxiliar:


secretar sef: Junc Delia - profesor



contabil sef: Ignat Maria Gina - economist



contabil: Manea Maria



administrator: Zambori Vilhelm



informatician: Feldan Claudiu



laborant: Heid Lucia



bibliotecar: Miron Bianca-Mariana

Personalul nedidactic:


casier: Petran Elena



îngrijitori: Balaj Florica, Frenţiu Otilia, Tămaş Maria, Roşca Sofia, Morgos Daniela



paznici: Marişcaş Aron, Palfi Iosif



muncitori de întreţinere: Tamaş Viorel, Szabo Iuliu, Ilyes Irina



raportul nr. Personal nedidactic/nr. Elevi: 1031 : 11 = 93,72

■ incadrarea scolii cu psiholog scolar si cu consilier scolar: Scoala este incadrata cu psiholog
scolar, dar nu şi cu consilier scolar.
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INFORMATII CU PRIVIRE LA ELEVI- ANUL SCOLAR 2013-2014


Nr. Clase: 43



Efectivele de elevi pe toate treptele de invatamant sunt astfel repartizate:


invatamant primar: 15



invatamant gimnazial: 14 / 2 intensiv limba engleza.

Toate aceste forme functioneaza cu sectie romana.





invatamant liceal profil teoretic: 14 cu urmatoarele profile:
real - matematica-informatica 4
real - stiinte ale naturii 4
uman - filologie 6

Numărul claselor şi situaţia efectivelor de elevi pe ani de studii în anul şcolar 2013-2014
CLASA
Preg.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

NUMARUL CLASELOR
3
2
4
3
3
3
3
3
5
3
4
4
3

EFECTIVUL
72
35
85
64
75
68
65
76
104
89
116
110
96

Structura claselor şi efectivele de elevi în anul scolar 2013-2014
CLASA
CP A
CP B
CP N
IA
IN
II A
II B
II C
II N
III A
III B
III N
IV A
IV B

EFECTIVUL
23
23
26
23
12
21
21
17
26
23
24
17
28
28

DIRIGINTE
Prof. inv. primar Vadasan Bianca
Prof. inv. primar Popa Elena
prof Purcel Claudiu
Prof. inv. primar Brescan Ancuta
Prof Purcel Cornelia
Prof. inv. primar Cristea Cornelia
Prof. inv. primar Galea Sorina
Prof. inv. primar Tolan Florita
Prof Popa Alina
Prof. inv. primar Urzica Doina
Prof. inv. primar Mot Floare
Prof Filip Delia
Prof. inv. primar Cladovan Delia
Prof. inv. primar Jivan Dana
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IV N
VA
VB
V N
VI A
VI B
VI N
VII A
VII B
VII N
VIII A
VIII B
VIII C
VIII A N
VIII B N
CLASA
IX R

IX ST
IX U
XR

X ST
X UA
X UB
XI R

XI ST
XI UA
XI UB
XII R

XII ST
XII U

19
23
24
21
24
25
16
27
30
19
25
26
16
18
19

FILIERA / PROFILUL
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica – informatica /
intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica – informatica
/ intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie / intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica - informatica/
intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie/ intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie/ intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica - informatica/
intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie/ intensiv engleza

Prof Gagea Ioan
Prof. Tatar Aura
Prof. Ispas Ana
Prof Ispas Natalia
Prof. Chis Livia
Prof. Sarfolvi Gabriel
Prof Lustrea Maria
Prof. Birta Sorin
Prof. Banica Dorina
Prof Macovei Delia
Prof. Uzun Sebastian
Prof. Roman Dana
Prof. Palotas Rodica
Prof Gall Valentin
Prof Turcas Radutu
EFECTIV
30

DIRIGINTE
Prof. Preda Octavian

29

Prof. Mardale Marioara

30

Prof. Dascal Jenica

28

Brandas Adriana

28

Prof. Miron Dumitru

30

Prof. Badea Cristina

30

Prof. Gurban Diana

28

Prof. Codreanu Flavia

25

Prof. Ion Laurentiu

33

Prof. Vladut Ramona

24

Prof. Cordea Diana

33

Prof. Preda Dana

29

Prof. Otlacan Radu

34

Prof. Goldis Cristina

25

INFORMATII CU PRIVIRE LA ELEVI- ANUL SCOLAR 2014-2015


Nr. Clase: 42



Efectivele de elevi pe toate treptele de invatamant sunt astfel repartizate:


invatamant primar: 14 clase



invatamant gimnazial: 13 clase / 2 clase intensiv limba engleza.

Toate aceste forme functioneaza cu sectie romana.





invatamant liceal profil teoretic: 15 clase cu urmatoarele profile:
real - matematica-informatica 4 clase
real - stiinte ale naturii 4 clase
uman - filologie 7 clase

Numărul claselor şi situaţia efectivelor de elevi pe ani de studii în anul şcolar 2014-2015
CLASA
Preg.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

NUMARUL CLASELOR
3
3
2
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4

EFECTIVUL
67
74
39
77
70
83
58
63
87
116
85
119
108

Structura claselor şi efectivele de elevi în anul scolar 2014-2015
CLASA
CP A
CP B
CP N
IA
IB
IN
II A
II N
III A
III B
III N
IV A
IV B

EFECTIVUL
24
24
19
25
25
24
25
14
28
28
21
26
27

DIRIGINTE
Prof. inv. primar Jivan Dana
Prof. inv. primar Cladovan Delia
Prof. inv. primar, Palfi Monica
Prof. inv. primar Vadasan Bianca
Prof. inv. primar Popa Elena
Prof. inv. primar Purcel Claudiu
Prof. inv. primar Brescan Ancuta
Prof. inv. primar Purcel Cornelia
Prof. inv. primar Cristea Cornelia
Prof. inv. primar Galea Sorina
Prof. inv. primar Popa Alina
Prof. inv. primar Urzica Doina
Prof. inv. primar Mot Floare
26

IV N
VA

17
35

Prof. inv. primar Filip Delia
Prof.Goldiş Cristina

VB

32

Prof. Uzun Sebastian

V N

16

Prof. Gall Valentin

VI A

19

Prof. Tătar Aura

VI B

20

Prof.Ispas Ana

VI N

19

Prof.Ispas Natalia

VII A

23

Prof. Chiş Livia

VII B

25

Prof. Szarfolvi Gabriel

VII N

15

Prof. Turcaş Răduţu

VIII A

28

Prof. Preda Dana

VIII B

28

Prof.Bănică Dorina

VIII A N

16

Prof. Macovei Delia

VIII B N

15

Prof.Otlăcan Radu

CLASA
IX R
IX ST
IX U A
IX U B
XR
X ST
XU
XI R

XI ST
XI UA
XI UB

FILIERA / PROFILUL
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica – informatica
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie / intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie / intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica – informatica
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii

EFECTIV
30

Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica – informatica/
intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie / intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie

DIRIGINTE
Prof.Palcu Amelia

29

Prof. Lupei Ioan

28

Prof. Roman Dana

29

Prof. Duma Gabriela

24

Prof. Preda Octavian

27

Prof. Mardale Marioara

34

Prof. Dascal Jenica

25

Prof. Brandas Adriana

29

Prof. Miron Dumitru

32

Prof. Badea Cristina

33

Prof. Gurban Diana

27

Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica - informatica/
intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie/ intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie/ intensiv engleza

XII R

XII ST
XII UA
XII UB

28

Prof. Codreanu Flavia

23

Prof. Ion Laurentiu

33

Prof. Serfezi Rahela

24

Prof. Nini Voichita

INFORMATII CU PRIVIRE LA ELEVI- ANUL SCOLAR 2015-2016


Nr. Clase: 42



Efectivele de elevi pe toate treptele de invatamant sunt astfel repartizate:


invatamant primar: 14 clase



invatamant gimnazial: 13 clase

Toate aceste forme functioneaza cu sectie romana.





invatamant liceal profil teoretic: 15 clase cu urmatoarele profile:
real - matematica-informatica 4 clase
real - stiinte ale naturii 4 clase
uman - filologie 7 clase

Numărul claselor şi situaţia efectivelor de elevi pe ani de studii în anul şcolar 2015-2016
CLASA
Preg.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

NUMARUL CLASELOR
3
3
3
2
3
3
4
3
3
4
4
3
4

EFECTIVUL
64
77
75
39
84
69
78
56
65
116
108
82
118

Structura claselor şi efectivele de elevi în anul scolar 2015-2016
CLASA
CP A
CP B
CP N

EFECTIVUL
25
25
14

DIRIGINTE
Prof. inv. primar Mot Floare
Prof. inv. primar Urzica Doina
Prof. inv. primar, Nitu Melania

28

IA
IB
IN
II A
II B
II N
III
III N
IV A
IV B
IV N
VA

27
26
24
27
27
21
25
14
30
31
23
27

VB

27

Prof. Codrean Flavia

V N

15

Prof. Otlacan Radu

VI A

21

Prof.Goldiş Cristina

VI B

19

Prof. Uzun Sebastian

VI C

22

Prof. Tudorache Bogdan

VI N

16

Prof. Gall-Indricau Valentin

VII A

21

Prof. Tătar Aura

VII B

20

Prof.Ispas Ana

VII N

15

Prof.Ispas Natalia

VIII A

23

Prof. Chiş Livia

VIII B

25

Prof. Vladut Daniela

VIII N

17

Prof. Turcaş Răduţu

FILIERA / PROFILUL
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica – informatica
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie / intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie / intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica – informatica
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii

EFECTIV
30

Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie/ intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman –

CLASA
IX R
IX ST
IX U A
IX U B
XR
X ST
XUA
XUB

Prof. inv. primar Jivan Dana
Prof. inv. primar Cladovan Delia
Prof. inv. primar Strifler Adela
Prof. inv. primar Vadasan Bianca
Prof. inv. primar Popa Elena
Prof. inv. primar Purcel Claudiu
Prof. inv. primar Brescan Ancuta
Prof. inv. primar Purcel Cornelia
Prof. inv. primar Cristea Cornelia
Prof. inv. primar Galea Sorina
Prof. inv. primar Popa Alina
Prof.Bănică Dorina

29

DIRIGINTE
Prof. Preda Dana
Prof. Misaras Loredana

30

Prof. Serfezi Rahela

27

Prof. Ion Laurentiu

25

Prof. Palcu Amelia

25

Prof. Petrisor Ronela

28

Prof. Roman Dana

30

Prof. Duma Gabriela

29

XI R

XI ST
XI U
XII R

XII ST
XII UA
XII UB

spec. filologie
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica – informatica/
intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –spec.
stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie
Filiera teoretica – profilul real –
spec. matematica - informatica/
intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul real –
spec. stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie/ intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman –
spec. filologie/ intensiv engleza

23

Prof. Preda Octavian

26

Prof. Sime Sorin

33

Prof. Dascal Jenica

24

Prof. Brandas Adriana

28

Prof. Miron Dumitru

33

Prof. Badea Cristina

33

Prof. Gurban Diana

INFORMATII CU PRIVIRE LA ELEVI- ANUL ȘCOLAR 2016-2017
 Nr. Clase: 42
 Efectivele de elevi pe toate treptele de invatamant sunt astfel repartizate:


invatamant primar: 339



invatamant gimnazial: 268

Toate aceste forme functioneaza cu sectie romana.





invatamant liceal profil teoretic: 15 clase cu urmatoarele profile:
real - matematica-informatica 4 clase
real - stiinte ale naturii 4 clase
uman - filologie 7 clase

Numărul claselor şi situaţia efectivelor de elevi pe ani de studii în anul şcolar 2016-2017
CLASA
NUMARUL CLASELOR
EFECTIVUL
Preg.
2
44
I
3
63
II
3
80
III
3
70
IV
2
40
V
4
86
VI
3
67
VII
4
75
VIII
3
52
IX
4
116
X
4
108
XI
4
105
XII
3
80

30

Structura claselor şi efectivele de elevi în anul scolar 2016-2017
CLASA
EFECTIVUL
DIRIGINTE
CP
30
Prof.înv primar Lipovanu Cornelia
CP N
14
Prof.înv primar Popa Alina
IA
25
Prof.înv primar Moţ Floare
IB
24
Prof.înv primar Galea Sorina
IN
14
Prof.înv primar Filip Delia
II A
28
Prof.înv primar Jivan Dana
II B
26
Prof.înv primar Cladovan Delia
II N
26
Prof.înv primar Gagea Ioan
III A
25
Prof.înv primar Vădăsan Bianca
III B
27
Prof.înv primar Popa Elena
III N
18
Prof.înv primar Purcel Claudiu
IV
26
Prof.înv primar Brescan Anca
IV N
14
Prof.înv primar Purcel Cornelia
VA
22
Prof. Brândaş Adriana
VB

23

Prof. Plesa Ionela Simina

VC

22

Prof. Mot Cristina

V N

19

Prof. Turcas Radutu

VI A

25

Prof. Banica Dorina

VI B

26

Prof. Codrean Flavia

VI N

16

Prof. Otlacan Radu

VII A

20

Prof.Goldiş Cristina

VII B

20

Prof. Uzun Sebastian

VII C

19

Prof. Buboi Georgeta

VII N

16

Prof. Gall Valentin

VIII A

19

Prof. Stancu Aura

VIII B

20

Prof. Ispas Ana

VIII N

13

Prof. Matecas Manuela

CLASA
IX R
IX ST
IX U A

FILIERA / PROFILUL
Filiera teoretica – profilul real – spec.
matematica – informatica
Filiera teoretica – profilul real – spec.
stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman – spec.
filologie / intensiv engleza

EFECTIV
29

DIRIGINTE
Prof. Chis Livia

31

Prof. Miron Dumitru

28

Prof. Poteras Ramona

31

IX U B
XR
X ST
XUA
XUB
XI R
XI ST
XI U A
XI U B
XII R

XII ST
XII U

Filiera teoretica – profilul uman – spec.
filologie
Filiera teoretica – profilul real – spec.
matematica – informatica
Filiera teoretica – profilul real – spec.
stiinte ale naturii

28

Prof. Gurban Diana

31

Prof. Preda Dana

21

Prof. Misaras Loredana

Filiera teoretica – profilul uman – spec.
filologie/ intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman – spec.
filologie
Filiera teoretica – profilul real – spec.
matematica – informatica
Filiera teoretica – profilul real – spec.
stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman – spec.
filologie / intensiv engleza
Filiera teoretica – profilul uman – spec.
filologie
Filiera teoretica – profilul real – spec.
matematica - informatica/ intensiv
engleza

28

Prof. Serfezi Rahela

28

Prof. Giurgiu Andreea

24

Prof. Palcu Amelia

23

Prof. Petrisor Ronela

27

Prof. Roman Dana

31

Prof. Duma Gabriela

23

Prof. Preda Octavian

Filiera teoretica – profilul real – spec.
stiinte ale naturii
Filiera teoretica – profilul uman – spec.
filologie/ intensiv engleza

35

Prof. Dascal Jenica

22

Prof. Sime Sorin

Anul şcolar

Invăţământ primar

Nr.

Nr.

Invăţământ liceal

Invăţământ
gimnazial
Nr.
clase

Nr.

Nr. elevi

Nr.

2003-2004
2004-2005
2005-2006

clase
13
13
13

elevi
285
297
293

13
12
12

elevi
317
287
270

clase
10
11
11

269
302
298

2006-2007
2007-2008

13
15

307
291

12
13

273
298

11
12

300
323

2008-2009

15

278

14

310

12

350

2009-2010
2010-2011

15
17

280
359

14
19

321
437

12
13

357
371

2011-2012
2012-2013

17
15

341
314

19
14

426
337

13
14

381
410

15

313

14

331

14

411

2013 - 2014

32

2014-2015

14

327

13

291

15

428

2015-2016
2016-2017

14
13

339
339

13
14

268
268

15
15

424
424

Elevii din clasele pregatitoare -VIII sunt recrutaţi în special din oraşul Chişineu-Criş, dar şi din
localităţile înconjurătoare: Nădab, Şimand, Socodor, Vărşand, Sintea-Mare, Ţipar, Pilu, Cintei, Mişca,
Grăniceri, Şiclău.
Pentru elevii de liceu recrutarea se face în special din Chişineu-Criş (43,84 %) adică 128 elevi dar
şi din localităţile din zona (56,16 %) adică 164 elevi.
Planul de şcolarizare a fost realizat în ultimii ani în proporţie de 100 % la numărul de clase şi în
procent de peste 90,4 % la numărul de elevi.
Plan de şcolarizare pentru anul 2013-2014

Nr.
crt.

1.

Unitatea
şcolară

Liceul
Teoretic
„Mihai
Veliciu"
Chisineu-Cris

Limba
de
predare
Rom
Rom
Rom
Rom
Rom
Rom

Filiera/profil/calificare profesionala Nr. cls Nr. elevi

IX Teoretica/ mate info/ int engl.
IX Teoretica/ Profil Uman
IX Spec. filologie
V clasa
Clasa I
Clasa pregatitoare
TOTAL

1
1
1
2
1
2

28
28
28
45
18
42

8

189

Plan de şcolarizare pentru anul 2014-2015

Nr.
crt.

1.

Unitatea
şcolară

Liceul
Teoretic
„Mihai
Veliciu"

Limba
de
predare
Rom
Rom
Rom

Filiera/profil/calificare profesionala Nr. cls Nr. elevi

IX teoretica/Profil real/mate- info
IX teoretica/ Profil Uman/ filologie/
intensiv engleza
IX teoretica/ Profil Real/Stiinte ale
naturii

1
1
1
1

30
28
29
29

33

Chisineu-Cris

Rom
Rom

Clasa a V-a
Clasa pregatitoare
TOTAL

3
3

83
67

10

266

Plan de şcolarizare pentru anul 2015-2016

Nr.
crt.

1.

Unitatea
şcolară

Liceul
Teoretic
„Mihai
Veliciu"
Chisineu-Cris

Limba
de
predare
Rom
Rom

Filiera/profil/calificare profesionala Nr. cls Nr. elevi

IX teoretica/Profil real/mate- info
IX teoretica/ Profil Uman/ filologie/
intensiv engleza
IX teoretica/ Profil Real/Stiinte ale
naturii
Clasa a V-a
Clasa pregatitoare

Rom
Rom
Rom

TOTAL

1
2

30
57

1

29

3
3

69
64

10

249

Plan de şcolarizare pentru anul 2016-2017

Nr.
crt.

1.

Unitatea
şcolară

Liceul
Teoretic
„Mihai
Veliciu"
Chisineu-Cris

Limba
de
predare
Rom
Rom
Rom
Rom
Rom

Filiera/profil/calificare profesionala Nr. cls Nr. elevi

IX teoretica/Profil real/mate- info
IX teoretica/ Profil Uman/ filologie/
intensiv engleza
IX teoretica/ Profil Real/Stiinte ale
naturii
Clasa a V-a
Clasa pregatitoare
TOTAL

1
2

29
56

1

31

4
2

86
44

10

246

34

Rata de promovabilitate:
An scolar

Ciclul

Ciclul

Ciclul

primar

gimnazial

liceal

2004-2005

99.57 %

99.08 %

100 %

2005-2006
2006-2007

98.28 %
98.70 %

94.13 %
95.25 %

97.32 %
99.66 %

2007-2008
2008-2009

97.40 %
97.15 %

88.80 %
95.51 %

97.40 %
100 %

2009-2010
2011-2012

98,98 %
98,52 %

94,69 %
93,55 %

99,71 %
99,73 %

2012-2013

97,68%

81,73%

97,56%

2013-2014

96,87%

90,52%

94,76%

2014-2015

99,07%

90,16%

96,33%

2015-2016

96,94%

96,23%

98,10%

Rata de repetenţie:
An şcolar

Ciclul

Ciclul

Ciclul

primar

gimnazial

liceal

2004-2005

0.43 %

0.92 %

0%

2005-2006

1.72 %

5.87 %

2.68 %

2006-2007

1.3 %

4.75 %

0.34 %

2007-2008

0.47 %

3.46 %

0.62 %

2008-2009

2.85 %

4.49 %

0%

2009-2010

1,02 %

5,31 %

0,29 %

2011-2012

1,48 %

6,45 %

0,27 %

2012-2013

2,32%

8,27%

2,44%

2013-2014

3,13%

9,48%

5,24%

2014-2016

0,93%

9,84%

3,67%

2015-2016

3,06%

3,77%

1,90%

35

Rata de abandon şcolar:
An scolar

Ciclul

Ciclul

Ciclul

primar

gimnazial

liceal

2005-2006

0

1

0

2006-2007

0

0

1

2007-2008

1

10

0

2008-2009

1

2

1

2009-2010

1

7

4

2010-2011

0

0

0

2011-2012

2

6

3

2012-2013

-

-

-

2013-2014

1

4

1

2014-2015

-

-

-

2015-2016

-

-

-

Bacalaureat 2013
Sesiunea Iunie

Inscrisi

Promovati

Medii
6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-10

Total

105

55

21

16

11

7

Seria curenta

105

55

21

16

11

7

45

15

11

Serii anterioare
Sesiunea
august

3

Evaluare Naţională 2013
Sesiunea Iunie Inscrişi

Seria curenta
Serii anterioare
Total

1

-

Medii
<4

55.99

6-6.99

77.99

88.99

9-10

42

3

8

8

6

10

5

0

0

0

0

0

0

0

42

3

8

8

6

10

5

36

Bacalaureat 2014
Sesiunea Iunie

Inscrisi

Promovati

Medii
6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-10

Total

111

69

22

29

12

6

Seria curenta

96

60

14

28

12

6

Serii anterioare

15

1

1

-

-

-

Sesiunea
august

42

8

7

1

-

-

Evaluare Naţională 2014
Sesiunea Iunie Inscrişi

Medii
<4

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-10

Seria curenta

87

38

17

9

8

9

6

Serii anterioare
Total

87

38

17

9

8

9

6

Inscrisi

Promovati

Bacalaureat 2015
Sesiunea Iunie

Medii
6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-10

Total

122

74

27

22

15

6

Seria curenta

102

68

22

21

19

6

Serii anterioare

20

6

5

1

-

-

Sesiunea
august

51

12

10

1

1

1

Evaluare Naţională 2015
Sesiunea Iunie Inscrişi

Medii
< 4 5-5.99

Seria curenta

65-2 abs=63

8

10

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-10

8

7

15

15

37

Serii anterioare
Total

65-2 abs=63

-

-

-

-

-

-

8

10

8

7

15

15

8-8.99

9-10

Bacalaureat 2016
Sesiunea Iunie

Inscrisi

Promovati

Medii
6-6.99

7-7.99

Total

140

108

37

25

31

15

Seria curenta

115

95

24

25

31

15

Serii anterioare

25

8

8

-

-

-

Sesiunea
august

32

5

5

-

-

-

Evaluare Naţională 2016
Sesiunea Iunie Inscrişi

Medii
< 4 5-5.99

Seria curenta

53
-

Serii anterioare
Total

53

6-6.99

8-8.99

7-7.99

9-10

9

9

7

9

13

6

-

-

-

-

-

-

9

9

7

9

13

6

RELAŢIA CU COMUNITATEA

Comunitatea locala in care functioneaza scoala din care isi recruteaza elevii este formata din
familii de etnii diferite si care apartin mai multor culte religioase. Pregatirea scolara a membrilor acestor
familii este variata, in care predomina pregatirea medie dar exista multi indivizi cu pregatire gimnaziala si
mai putin cu pregatire superioara.
Comunitatea locala este alcatuita din familii cu stare materiala diferita, dar sunt multe familii cu
stare materială precară (îndeosebi familiile de rromi) şi familii cu stare materiala buna care sar in ajutorul
scolii.
Interesul pentru educatia si instruirea copiilor este bun la ciclurile primar, gimnazial si liceu, fapt
demonstrat de procentul scazut al abandonului scolar.
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Agentii economici existenti in oras, au forta de munca recrutata din fostii absolventi ai scolii
noastre, dar nu au prezentat intentii de a realiza in parteneriat pregatire de forta de munca. Acest aspect va
necesita o intensificare a legaturilor de colaborare cu conducerea comunitatii locale si cu agentii
economici existenti sau care vor aparea in oras, in pregatirea fortei de munca calificate.
Implicarea parinţilor in activitaţi manageriale - reprezentantul parintilor care face parte din
Consiliul de Administrate se implica responsabil in desfasurarea actului de conducere si luarea deciziilor
in vederea bunei desfasurari a procesului instructiv-educativ; la nivelul claselor implicarea parintilor este
mult mai slaba.
Relatia scoala-parinti este una in general buna desi interesul unor parinti pentru a cunoaste situatia
scolara a propriilor copii lasa de dorit, multi nu vin decat foarte rar la scoala pentru a se interesa de a
copii.
Asistenţa acordata parinţilor, intalniri cu parinţii, lectorate, audienţe - Participarea parintilor
la sedinte se desfasoara cel putin semestrial, dar este in general necorespunzatoare, in jurul procentului de
50 %. Desi exista un program de audiente, acestea se desfasuroara ori de cate ori este nevoie.
Colaborarea cu autoritaţile locale- este una foarte buna.
Colaborarea cu agenţii economici - se desfasoara in general bine, existand o serie de actiuni ale
scolii sponsorizate de catre acestia (Balul Bobocilor, Concertul de colinde, Ziua scolii).
Colaborarea cu alte unităţi de învăţământ- este una foarte buna in sensul liceu-scoli generale
din zona, in schimb, in sensul invers aceasta are de suferit, deoarece nu intotdeauna fluxul de informatii
de la scoli spre liceu ajunge in timp util.
Parteneriate cu şcoli din ţară şi străinatate- Există parteneriate de colaborare prin proiecte între
Liceul Teoretic „Mihai Veliciu" Chişineu-Criş şi multe şcoli din ţară, dar şi un parteneriat cu
şcoala“Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda” Battonya.
PROIECT LEONARDO DA VINCI – coordonator, prof. Amelia Palcu
LLP-LdV/IVT/2012/RO/116 “SPECIALIZARE PE PIATA MUNCII PENTRU VIITORII
PROGRAMATORI EUROPENI”

Perioada mobilităţii: FLUX I: 4 FEBRUARIE 2013 – 24 FEBRUARIE 2013
FLUX II: 24 IUNIE 2013 – 14 IULIE 2013

Grup ţintă: 9 ELEVI CLASA A XII-A PROFIL REAL, 9 ELEVI CLASA A XI-A PROFIL REAL
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ANALIZA PEST( E ) A CONTEXTELOR EDUCATIONALE

Analiza premiselor socio-politice, economice si tehnologice reprezinta o conditie esentiala pentru
realizarea unui proiect viabil de dezvoltare scolara.
Luand in considerare politica ferma a Uniunii Europene si integrarea tarii noastre in structurile
Uniunii Europene impune reconsiderarea politicii duse in domeniul invatamantului si a pregatirii fortei de
munca. In acest context s-a impus reforma invatamantului romanesc cu scopul de a centraliza efortul de
formare prin actul educational integrarea generatiilor viitoare intr-o societate guvernata de legile
economiei de piata.
In ultimii ani, pe plan local asistam la transformari spectaculoase pe piata fortei de munca prin
aparitia unor investitori majori care au implementat o tehnologie noua si au impus meserii din domenii
noi si necesitatea recalificarii fortei de munca.
Aceste transformari au redus substantial somajul si au impus totodata modificari in politicile
locale in domeniul invatamantului.
Astfel a crescut interesul elevilor spre invatarea informaticii si a limbilor straine, in general limba
engleza.
Modificarile la nivelul Liceului Teoretic „Mihai Veliciu" Chisineu-Cris se pot exprima atat sub
parametri cantitativi cat si calitativi. Datorita acestor atractii s-a infiintat clasa a V-a intensiv limba
engleza. De asemenea, functionează clase a IX-a profil uman specializarea filologie-cat si informatica,
intensiv limba engleza. La sfarsitul liceului, la un astfel de profil, absolventii vor putea obtine o diploma
de atestat.
Exista sanse, avand in vedere resursele umane si optiunile tinerilor verificate in zona de recrutare a
populatiei scolare ca planul de scolarizare sa creasca in mod constant si sa se diversifice în următorii ani
şcolari.
Absolventii profilului real specializarea matematica-informatica pot obtine la finele ciclului liceal
pe langa diploma de bacalaureat si diploma de atestat . Ne dorim si pentru clasa profil real specializareastiinte ale naturii o finalitate printr-un atestat, pentru a avea si ei o specializare, laborant biologie-chimie.
Subliniem faptul ca pe plan local si regional aceste domenii de calificare sunt prioritare, tendintele
pe piata fortei de munca fiind in crestere. Acest aspect este dovedit si de faptul ca somajul in randul
absolventilor scolii noastre atinge cote minime, foarte multi dintre ei reusesc sa fie admisi la facultati,
dupa care isi gasesc foarte usor locuri de munca la firme renumite din tara sau din strainatate.
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Avand in vedere resursele financiare minime alocate, dotarea cu material didactic este inca
deficitara. Din aceasta cauza pentru ca procesul instructiv- educativ de invatamant sa poata tine pasul cu
explozia tehnologica si informational la nivelul prevazut de standardele europene este necesar
achizitionarea de mobilier nou in laboratoare si de material didactic si calculatoare, laptop-uri si
videoproiectoare.
In consecinta, tinand cont de faptele concrete prezentate, echipa manageriala, cu acordul
Consiliului de Administrate si a Consiliului Profesoral a decis continuarea dezvoltarii si modernizarii
acestor profile prin consolidarea bazei materiale si largirea ofertei educationale.
CONTEXTUL POLITIC

Membrii comunitatii sunt antrenati in politica educationala, fiind o implicare benefica si necesara
si ea devine utila doar daca se bazeaza pe o colaborare autentica.
Partenerii din comunitatea locala cu care colaboram sunt Biserica, Politia, Politia comunitara,
Primaria, Consiliul Local. Am incercat forme de colaborare prin planuri concrete de activitati,
popularizarea actiunilor realizate in scoala si realizarea unor activitati comune. Aceste forme de
colaborare vor continua si vor fi diversificate pentru ridicarea calitatii politicii educationale.
Considerarea elevului ca o persoana imatura determina o colaborare la nivel superficial, pe care
incercam sa o evitam. Au fost redefinite raporturile familiei cu scoala urmarind relatia parinte - copil si
relatia familia - scoala. In atragerea familiei spre mediul educational in care copilul isi desfasoara
activitatea am urmarit o armonizare a cerintelor si influentelor educative si implicarea parintilor in viata
scolii.

CONTEXTUL ECONOMIC

Dupa Revolutia din 1989, orasul Chisineu-Cris s-a dezvoltat intr-un ritm rapid datorita pozitiei
sale strategice , precum si venirii unor investitori straini care au creat peste 200 de locuri de munca.
Mentionam cele mai reprezentative fabrici: „Maschio-Gaspardo" - produce utilaje agricole, fiind si
centru de export pentru estul Europei, cu un numar de peste 100 angajati; „NAC” construita la Nadab, in
anul 2001, produce cabluri electrice pentru autoturisme, exporta in U.E., cu peste 1.500 angajati; „Guala
Pack" (2002) specializata in ambalaje flexibile cu 110 muncitori; „Nexans" - produce cabluri pentru
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telefonie, cu 60 angajati; Sapa (2004) specializata in profile de aluminiu, cu 115 angajati, „ Contitech
Termopol" specializata in materiale de izolatii cabluri, „Atelmec" (profil metal) cu peste 100 angajati, cu
export in U.E., EKR Elektrokontakt, activează în domeniul asamblării de cabluri şi componente electrice
pentru industria de automobile, SC TITUS SRL, produce componente electronice cu peste 100 angajati,
precum si alte unitati mai mici bine integrate in harta industriala a orasului nostru.
Pe harta industriala a orasului Chisineu-Cris sunt si alte unitati mai mici, iar in urmatorii ani se
asteapta noi investitori care isi finalizeaza proiectele, terenurile fiind deja cumparate de la Consiliul Local
Chisineu-Cris, cum ar fi „Hock Metal Technologies" SRL (fabrica SDV-uri cu 200 locuri de munca).
CONTEXTUL SOCIAL

Comunitatea are o atitudine pozitiva fata de educatie, majoritatea intelegand necesitatea de a urma
diferite forme de invatamant pentru dobandirea unei profesii.
Structura etnica a orasului Chisineu-Cris se prezinta astfel: La 1 ianuarie 2001 populatia orasului
Chisineu-Cris era de 8.349 locuitori impreuna cu satul apartinator Nadab.
Din punct de vedere etnic, populaţia avea următoarea structură:
73,5% români,
19,3% maghiari,
6,3% rromi
0,9% alte naționalități.
Datorita faptului ca in oras isi desfasoara activitatea mai multe firme , rata somajului este scazuta.
CONTEXTUL TEHNOLOGIC

Sub aspect tehnologic, nivelul accesului la educatie si formare, situatia se prezinta astfel: un
procent de peste 90% din familii au televizor si exista posibilitatea conectarii prin cablu TV. Exista retea
de telefonie fixa bine dezvoltata, aproximativ 70% din familii avand telefon si posibilitatea de acces la
telefonia mobila.
Calculatoare exista in procent de 50 % , din care mai mult de jumatate, sunt conectate la Internet.
In localitate exista 42 km de retea de alimentare cu apa potabila, 12,5 km de canalizare, 30 km de
retea de gaze naturale si 1200 de abonati.
Reteaua de drumuri este de 16 km asfalt si 43 km drum pietruit.
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Exista o cale ferata Oradea - Arad - Timisoara si una Graniceri - Nadab, iar orasul este traversat
de DN 79 Oradea - Arad - Timisoara.
CONTEXTUL ECOLOGIC

Educatia ecologica in spiritul conservarii si ocrotirii naturii, dar si al restaurarii este un proces ce
vizeaza formarea unei personalitati umane sensibile, iubitoare de natura care se angajeaza constient si
activ in protectia si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator. Metodologic pentru formarea
comportamentelor ecologice, bazele se consolideaza in invatamantul prescolar, scolar - un proces
complex cu caracter interdisciplinar, diferentiat in functie de particularitatile de varsta si diversificat sub
raportul continutului, metodelor si mijloacelor de realizare.
Eficienta este conditionata de imbinarea informatiei cu practica concreta cu antrenarea elevilor in
activitati practice sub deviza „de la sanatatea propriului organism pana la echilibrul dintre acesta si mediul
inconjurator".
Din punct de vedere ecologic , in oras exista surse de poluare reprezentate de gunoaiele care sunt
necorespunzator depozitate si alte elemente care impurifica atmosfera, apa si solul.
In scoala, s-a materializat si a dat roade un curent ecologist sprijinit de o mare parte din diriginti si
elevii lor. Astfel au fost reciclate cantitati mari de hartie si plasic PET, ocazie cu care in casieria scolii, la
capitolul fonduri proprii, au intrat sume importante.

43

Analiza SWOT
I. Resurse umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Grupul profesoral

Grupul profesoral

 Existența unui procent de 100% cadre
didactice calificate

salariilor mici

 Cadre didactice absolvente de studii
universitare de lungǎ și scurtǎ duratǎ și
cu gradul didactic I (56%), II și
doctorat(1 persoanǎ)
 Formare
ȋntregului

continuǎ

profesoral:

a

cadre

didactice formate ȋn sprijinul aplicǎrii
unui curriculum centrat pe competențe,
a aplicǎrii metodelor activ-participative,
a managementului clasei, a incluziunii
școlare ȋn proporție de 65%

 Cadre didactice flexibile și receptive la
schimbare 75%

rezistența

la

schimbare a unor cadre didactice
 Conservatorismul unor cadre didactice
desfǎșurarea

lecțiilor,

centrarea

activitǎții didactice pe nevoile elevului,
informatizarea ȋnvǎțǎmȃntului
 Funcționarea claselor de elevi și a
corpului
distanțate,

didactic

ȋn

rezultȃnd

trei
o

locații

comunicare

 Insuficientǎ comunicare cu grǎdinița
 Insatisfacție profesionalǎ: efortul depus
nu se regǎsește ȋn rezultatele obținute

 Cadre didactice autori de materiale
curriculare 6%
pentru

și

deficitarǎ ȋntre profesori

 Ȋncadrarea școlii cu consilier psiholog

 Interesul

 Conservatorismul

privind aspecte precum: organizarea și

profesionalǎ
corp

 Slaba motivare a profesorilor datoritǎ

 Implicarea ȋn activitǎți extracurriculare
doar a unor cadre didactice

calitatea

actului

educativ manifestat de cǎtre profesori
 experiența cadrelor didactice în
proiectarea didactică, management
educațional și derulări de programe de
învățare și programe educative

 Insuficienta colaborare cu familiile
elevilor
 Formalismul activitǎților metodice
Microsocietatea formabililor tineri

 implicarea în concursuri școlare și
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activități extracurriculare a profesorilor
și a elevilor cu potențial deosebit
 Participarea ȋn proiecte europene
(Leonardo):

„Specializare

pe

piața

muncii pentru viitorii programatori
europeni”

 Existența unei populații școlare ȋn zonǎ
ȋn ușoarǎ scǎdere
 Numǎr destul de mare de elevi navetiști
 Grad ridicat de vulnerabilitate din punct
de vedere socio-economic al familiilor

 Profesori și elevi cu un potențial

din care provin elevii – pǎrinți cu

deosebit care se implicǎ ȋn concursurile

venituri

școlare și activitǎțile extracurriculare

economie,

 Existǎ

o

bunǎ

delimitare

a

responsabilitǎților cadrelor didactice

sub

nivelul

familii

mediu

pe

monoparentale,

familii dezmembrate, pǎrinți plecați la
muncǎ ȋn strǎinǎtate

(existǎ comisii constituite pe diverse

 Proveniența unui numǎr semnificativ de

probleme) precum și o bunǎ coordonare

elevi din familii cu un nivel de capital

a acestora

cultural scǎzut

Microsocietatea formabililor tineri
 Promovabilitate la Evaluarea Naționalǎ
(83%) și Bacalaureat (65,7%) ȋn 2016
 Școlarizarea a peste 90%
 Elevi cu performanțe la concursuri
școlare

 Numǎr mare de elevi cu absenteism
școlar
 Performanțe școlare scǎzute
 număr scăzut de programe remediale
pentru elevii cu dificultăți de învățare
 lacune în centrarea activității didactice
pe nevoile elevilor

 Preocupǎri pentru dezvoltarea talentelor
elevilor:

existența

corului

școlii,

participǎri la competiții sportive, de
circulație

rutierǎ,

sanitari,

apǎrare

civilǎ, serbǎri școlare
 Relații elev-elev, elev-profesor, bazate
pe toleranțǎ, respect, solidaritate
OPORTUNITǍȚI
 Existența numeroaselor mijloace de

AMENINȚǍRI
 Tendințe de abandon școlar din motive
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informare

socio-economice

 Existența unor instituții abilitate ȋn

 Scǎderea

motivației

formare și posibilitatea colaborǎrii cu

pentru

activitǎțile

acestea

(colaborare cu pǎrinții, perfecționarea,

 Existența unui cadru legislativ permisiv
 Existența diferitelor ONG-uri implicate
ȋn sprijinirea copiilor și posibilitatea
colaborǎrii cu acestea

activitǎțile

active cǎtre județele din vestul țǎrii
 Ȋntȃlnirile

extracurriculare,

pregǎtirea cu profesionalism a lecțiilor)
 Scǎderea

prestigiului
prin

corpului

pensionarea

unor

profesori recunoscuți pe plan local
 Criza de timp a pǎrinților datoratǎ
actualei situații economice care reduce

didactice și pǎrinții elevilor (ședințele

implicarea familiei ȋn viața școlarǎ.

cu pǎrinții la nivelul clasei/școlii,

Acest lucru se reflectǎ atȃt ȋn relația

consultațiile)

profesor-elev, cȃt șȋ ȋn performanța

exprimatǎ

ȋntre

profesionale

cadrele

 Cererea

frecvente

interesului

confecționarea materialelor didactice,

profesoral
 Migrarea din alte județe a populației

și

de

Consiliul

reprezentativ

al

elevilor

priviind

desfǎșurarea

de

activitǎți

comune

pǎrinți-profesori-elevi

școlarǎ a elevilor
 Organizarea defectuoasǎ a activitǎților
de

parteneriat

diminuarea

sau

poate

conduce

chiar

la

inversarea

efectelor socntate
 Nivelul de educație și timpul limitat al
pǎrinților

poate

conduce

la

slaba

implicare a pǎrinților ȋn viața școlarǎ
 Slaba informare privind specificul și
inadecvarea activitǎțilorr propuse de
cǎtre instituțiile partenere
 scăderea motivației și interesului pentru
activități profesionale
 reducerea gradului de implicare a
familiei în viața școlară ca urmare a
nivelului de educație și a timpului
limitat al părinților
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II. Baza materialǎ și resurse financiare

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Posibilitatea asigurǎrii unor spații de
pregǎtire teoreticǎ

 Desfǎșurarea activitǎții ȋn trei corpuri
de clǎdiri situate la distanțe mari

 Existența posibilitǎții de extindere și
investiții

 Lipsa dotǎrii cu echipamente speciale și
mobilier

 Starea fizicǎ a spațiilor școlare și
ȋncadrarea

ȋn

normele

de

igienǎ

corespunzǎtoare
 Existența

nou

a

laboratoarelor

și

folosirea acestora ca și sǎli de clasǎ
 Absența unei sǎli de festivitǎți
 Nevalorificarea terenurilor școlii

cabinetelor,

laboratoarelor

funcționale pentru anumite discipline:
informaticǎ, fizicǎ, chimie, biologie,
matematicǎ, limbi strǎine

 Starea precarǎ a unor clǎdiri care
necesitǎ recondiționare pȃnǎ la reparații
capitale(Internat,

cantinǎ,

sala

de

gimnasticǎ, Școala Nǎdab)

 Școala dispune de resurse extrabugetare

 Material didactic insuficient

 Școala are Centru de documentare și
informare din 2007
 Existǎ salǎ de gimnasticǎ, Internat,
cantinǎ și terenuri de sport
 Preocupǎri

susținute

 Conștiința moralǎ a elevilor privind
pǎstrarea

și

ȋntreținerea

spațiilor

școlareritmul accelerat al schimbǎrilor
pentru

conservarea,repararea și dotarea bazei

tehnologice conduce la uzura moralǎ a
echipamentelor existente

didactico-materiale a școlii
 Obținerea de fonduri din sponsorizǎri,
donații,

contribuția Comitetului de

pǎrinți

pentru

cumpǎrarea

de

recondiționarea
material

și

didactic,
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mobilier, amenajǎri de clase, reparații
curente
 Condiții de studiu bune, dotarea tuturor
sǎlilor de clasǎ cu mobilier nou ȋn
ultimii ani
OPORTUNITǍȚI

AMENINȚǍRI

 Existența unor fonduri finanțate de
Uniunea

Europeanǎ

destinate

reabilitǎrii unitǎților de ȋnvǎțǎmȃnt

ȋn scopul obținerii unor fonduri bǎnești
antrenǎrii

elevilor

insuficiente

și

restrictivǎ

prin

ȋn

utilizarea

fondurilor care revin școlilor
 Baza materialǎ existentǎ nu permite
realizarea

tuturor

pǎrinților ȋn activitǎți productive și de

(opțiunilor)

ȋntreținere a școlii

calculatoarelor

 Implicarea unor fundații ȋn obținerea de

alocate

bugetul de stat
 Legislația

 Existența unor spații ce pot fi ȋnchiriate

 Posibilitatea

 Fonduri

solicitǎrilor

beneficiarilor.
din

Numǎrul

școalǎ

este

insuficient

fonduri și bunuri materiale pentru
susținerea activitǎților din școalǎ

III.

PUNCTE TARI
 Ofertǎ

Curriculum

PUNCTE SLABE
curricularǎ

care

respectǎ

legislația ȋn vigoare

școala dispune de ȋntregul material
curricular (planuri de ȋnvǎțǎmȃnt și
programe școlare, programe școlare
auxiliare

curricularǎ

prea

puțin

diversificatǎ

 Pentru fiecare nivel de școlarizare,

alternative,

 Ofertǎ

 Lipsa personalizǎrii actului ȋnvǎțǎrii
 Evaluarea

școlarǎ

ține

seama

ȋn

proporție de 90% doar de standardele
de performanțǎ stabilite de CNEE și nu

curriculare-
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manuale, caiete de lucru, ghiduri de
aplicare,

culegeri

de

probleme,

ȋndrumǎtoare)

axat pe multi- și interculturalitate

strategiilor
ȋn

didactice

detrimentul

celor

formativ-aplicative, ȋn proportie de
70%

 Utilizarea strategiilor participative cu
caracter formativ-aplicativ ȋn proporție
de 35%

 Inexistența unui program pentru elevii
capabili de performanțe superioare
 Inexistența unui program coerent de

unui

curriculum

adaptat,

conceput de cadrele didactice din
școalǎ,

 Utilizarea
tradiționale

 Program de activitǎți extracurriculare

 Existența

de progresul individual realizat

pentru

clasele

I-IV,

prin

programul „Școalǎ dupǎ școalǎ”

ȋnvǎțare autenticǎ ȋn mediu nonformal
 Organizarea

defectuoasǎ

a

CDȘ:

managerial- oferta școlii nu satisface
nevoile tuturor elevilor; administrativopțiunile se fac ȋn funcție de decizia
majoritǎții

elevilor

umane-insuficienta

clasei;

resurse

diversitate

a

abilitǎților cadrelor didactice ȋn raport
cu solicitǎrile beneficiarilor
 Slaba participare la cursuri de formare
și perfecționare datoritǎ accesului la
aceste cursuri prin achitare de taxe
OPORTUNITǍȚI
 Permisivitatea legii ȋn ce privește
adaptarea Curriculum-ului la nivelul
școlii
 Existența unor materiale-suport pentru
realizarea disciplinelor opționale
 Posibilitatea realizǎrii de Curriculum
pentru disciplinele opționale
 Oferta CDȘ vine ȋn sprijinul ameliorǎrii

AMENINȚǍRI
 Curriculum-ul este rigid și impus ȋntre
limite care nu pot fi depǎșite
 Accesul la informație și suporturi
pentru dezvoltarea Curriculum-ului este
costisitor
 Curriculum-ul se modificǎ frecvent,
fǎrǎ ca suporturile necesare sǎ fie
adaptate
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fenomenului de absenteism școlar și

 Sistemul de evaluare nu este unitar și

contribuie la dezvoltarea unei motivații

nu se raporteazǎ la progresul individual

intrinseci pentru ȋnvǎțare

 Nu avem profesori itineranți

 CDȘ permite valorificarea abilitǎților
individuale
 contribuirea la dezvoltarea motivației
pentru învățare a elevilor prin oferta
CDS

IV.
PUNCTE TARI
 Negocierea

PUNCTE SLABE
celor

mai

avantajoase

contracte pentru obținerea fondurilor
extrabugetare
 Ȋntocmirea

 Colaborarea conducerii cu personalul
școlii este defectuoasǎ
 Nu se realizeazǎ un climat favorabil ȋn

documentelor

și

a

rapoartelor tematice cerute de ISJ Arad,
MENCS și autoritǎți locale
 Ȋncheierea contractelor de muncǎ cu
personalul didactic, didactic auxiliar și
nedidactic
 Relaizarea fișelor posturilor pentru tot
personalul școlii
 Elaborarea Regulamentului de Ordine
Interioarǎ

Management

școalǎ (existența tensiunilor)
 Adecvare insuficientǎ a ofertei școlii la
cerințele comunitǎții
 Insuficienta responsabilizare a tuturor
cadrelor didactice pentru programele de
dezvoltare a școlii
 Insuficienta implicare a pǎrinților ȋn
activitǎțile școlii
 Existența a trei clǎdiri ȋn care se
deruleazǎ actul educațional, situate la
mare distanțǎ unele de altele
 Parteneriate cu instituții și ONG-uri
interesate

de

actul

educațional
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insuficient dezvoltate
OPORTUNITǍȚI

AMENINȚǍRI

 Participare la cursuri de formare a

 Autonomia școlii este limitatǎ de
anumiți factori

managerilor
 Permisivitatea

ȋntocmirii

planurilor

manageriale la nivel de școalǎ și clasǎ
ȋn funcție de nevoile proprii

 Lipsa fondurilor pentru susținerea unui
management de calitate
 Intervenția politicului ȋn școalǎ

 Posibilitatea de a participa și a interveni
ȋn luarea deciziilor
 Posibilitatea implicǎrii pǎrinților ȋn
derularea unor activitǎți manageriale

V. Relații comunitare
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Colaborarea cu autoritǎțile locale ȋn

ceea

ce

privește

repartizarea

și

 Interacționare insuficientǎ ȋn rețeaua

profesioniștilor

și

a

echipelor

utilizarea fondurilor pentru ȋntreținerea

multifuncționale

ȋn

vederea

și repararea școlii

responsabilizǎrii

tuturor

actorilor

 Stabilirea

legǎturilor cu autoritǎțile

locale pentru ȋmbunǎtǎțirea calitǎții
ofertei educaționale
 Colaborarea cu organele de Poliție,

Jandarmerie șȋ pompieri ȋn vederea

educaționali pentru devenirea personalǎ
și profesionalǎ a educabilului
 Colaborarea deficitarǎ cu pǎrinții și

slaba informarea acestora ȋn ceea ce
privește activitatea școlii

asigurǎrii siguranței elevilor pentru

 Neimplicarea ȋn proiecte prin care am fi

prevenirea și combaterea delincvenței

putut stabili relații cu parteneri din țarǎ

juvenile

sau strǎinǎtate

 Colaborarea cu instituții implicate ȋn

actul educațional (ISJ, CCD, școli,
universitǎți, grǎdinițe)
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 Implicarea cu instituții culturale

OPORTUNITǍȚI

AMENINȚǍRI

 Stabilirea de parteneriate prin proiecte

la nivel intern sau internațional
 Legea

educației

naționale

 Legea nu stimuleazǎ agenții economici

sǎ se implice ȋn actul sponsorizǎrii
prevede

 Lipsa strategiilor comune a instituțiilor

implicarea activǎ a comunitǎții ȋn

care au rol sau se pot implica ȋn

susținerea școlii

educație

 sprijin acordat din partea comunității
locale

 Dificultatea accesǎrii unor tipuri de

proiecte europene datoritǎ condițiilor de
eleigibilitate pe care acestea le prevǎd,
unele

neconcordante

cu

realitatea

școlilor
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VIZIUNEA ŞCOLII
Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” se constituie într-o organizaţie educaţională,
complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la
standarde europene, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii
şi prosperitatea economică.
Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii
sunt la fel.
Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne
reprezinţi.

MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala noastră doreşte să ofere şanse egale pentru toţi copiii , stimulându-le
dezvoltarea personală individuală şi îşi propune să îmbunătăţească oferta educaţională pe
care s-o adapteze nevoilor comunităţii şi individului în concordanţă cu valorile europene,
transformându-se astfel într-o instituţie de învăţământ modernă
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VALORI CHEIE ALE ŞCOLII
Deschidere- la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.
Echipă- învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
Dezvoltare personală- prin formare şi perfecţionare permanentă.
Eficienţă- în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort –
rezultate; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda
dificultăţilor, a eşecurilor personale.
Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu
în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia,
asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a
avea un comportament adecvat oricărei situaţii.

Principiile pe care le cultivă
Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”



toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu fie
etichetaţi drept „dificili";
 toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire continuă a
performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;
 competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor.
Cele două nu sunt ireconciliabile; nu există o metodă „sfântă" de predare. Există loc pentru o
multitudine de metode; în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori
sau instructori.
 şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.
Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate următoarele
„percepte":
- copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;
- atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;
- căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a abilităţilor practice reprezintă un
proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor;
- copiii sunt încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată";
- teama nu are ce căuta în acest proces;
- părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces;
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CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Cultura organizaţională cuprinde un ansamblu complex de manifestări spirituale şi morale
concretizate în schimburi, limbaj specific, sistem de valori, sistem de norme morale, ritualuri sau
ceremonii, care orientează comportamentul fiecărui angajat din şcoală.
Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare
a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele
didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii,
respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de
afirmare, deşi se întâlnesc şi situaţii de conservatorism, automulţumire şi rutină.
S-a întocmit R.O.I. care cuprinde norme privind activitatea elevilor şi a cadrelor didactice.
Câteva elemente ale culturii organizaţionale sunt:
a) acordarea publică a premiilor, atat profesorilor, cat şi elevilor (elevilor premianţi la sfarşit de an,
elevilor care au obţinut rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare sau la realizarea diferitelor
proiecte, profesorilor îndrumători, profesorilor care au obţinut rezultate bune la diferite sesiuni de
comunicări ştiinţifice), făcand să crească prestigiul acestora şi, implicit motivarea lor.
b) organizarea de excursii la care participă elevi, profesori şi, uneori, părinţi ai acestora.
c) unele ceremonii care au ca scop creşterea coeziunii în interiorul organizaţiei (festivitatea de absolvire
a elevilor claselor a XII-a (predarea ştafetei), Balul Bobocilor, Serbarea de Crăciun).
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ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar ne
determina să avem în vedere ca


dimensiune strategică
modernizarea sistemului de educaţie pentru a da coerenţă parcursurilor şi opţiunilor
individuale printr-o schimbare curriculară substanţială, orientată pe competenţe cheie ce
trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu cerinţele noii economii a cunoaşterii.

1. ŢINTE STRATEGICE
Analizând „ punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern,
propunem următoarele ţinte strategice:
T1: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale
ale elevilor și ale adulților care să răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt,
mediu și lung.
Acest scop vizează crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru instruirea
teoretică şi practică a elevilor, prin cooperare cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi
consolidând astfel parteneriatul şcoală - comunitate.
T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor
didactice centrate pe elev.
Ţinta strategică aleasă se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii
didactice pentru adaptarea la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.
T3:Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor.
Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi
flexibilitate resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura
societăţii noastre româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în
educaţie, la toate nivelurile şi facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale din
Europa.
T4: Creşterea calităţii actului educaţional, monitorizarea progresului, asigurarea
promovării examenului de Bacalaureat.
Scopul vizează asigurarea creşterii promovabilităţii examenelor finale prin îmbunătăţirea
calităţii actului educaţional coroborat cu monitorizarea atentă a progresului şcolar
T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.
Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale
şi de servicii oferite comunitatii.

2. OPŢIUNI STRATEGICE
Domeniul
funcţional
Scop
strategic

Dezvoltare
curriculară

T1

Adaptarea
curriculumului la

Dezvoltarea
Resurselor umane
Asigurarea accesului
cadrelor didactice la

Atragerea de
Dezvoltarea
resurse financiare şi
relaţiilor
dezvoltarea bazei
comunitare
materiale
Modernizarea
Responsabilizarea
spaţiilor şcolare şi a
comunităţii în
56

tehnologia modernă

spaţiilor auxiliare

susţinerea şcolii

Particularizarea
curriculumului la
cerintele învăţării
activ-participative
centrate pe elev

Formarea cadrelor
didactice pentru
aplicarea metodelor
active şi a centrării
activităţii pe elev

Dezvoltarea
parteneriatelor cu
structuri implicate în
educaţie.

Dezvoltarea unor
optionale adecvate
egalităţii de şanse
în educaţia
elevilor şi
integrării europene

Accesarea resurselor
educaţionale
europene. Crearea
abilităţilor personale,
a deprinderilor
sociale şi tehnice, de
promovarea
dimensiunii europene
şi egalităţii de şanse
în educaţia elevilor
Formarea resursei
umane în vederea
utilizării sistemelor de
comunicare şi
realizarea unei
comunicări eficiente

Achiziţionarea de
mijloace didactice şi
echipamente
adecvate situaţiilor
de învăţare centrate
pe elev
Crearea bazei
materiale pentru
susţinerea
promovării
dimensiunii
europene şi a
egalităţii de şanse în
educaţia elevilor de
către cadrele
didactice
Dotarea tuturor
compartimentelor cu
mijloace moderne de
comunicare eficientizarea parteneriatelor
vitale

nevoile
comunităţii

T2

T3

Dezvoltarea
canalelor privind
comunicarea
T4

T5

T6

Dezvoltarea
privind activitatea
de marketingpublicistică

Dezvoltarea unor
activități nonformale, în
parteneriat cu
elevi din alte țări
europene
Imbunătățirea
competențelor de
comunicare într-o
limbă străină
Formarea
profesională a
elevilor prin stagii
practice în țări
europene
Cunoașterea
culturii și
specificului altor
popoare

Colaborare cu
reprezentanţi ai ONGurilor, instituţiilor de
cultură din ţară şi din
străinătate

Crearea unor structuri
participative elevipersonal propriu
comunitate pentru
realizarea schimbului
de informaţii cu
exteriorul şi adecvarea
acestuia la contextul
comunitar concret
Responsabilizarea şi
Atragerea de resurse Realizarea unor
motivarea resursei
pentru realizarea
parteneriate cu
umane pentru
unor materiale de
instituţii/ organizaţii/
promovarea imaginii
promovare a
mass-media, implicate
şcolii
imaginii şcolii
în promovarea imaginii
şcolii
Formarea unei echipe Apariția unor
Diseminarea
capabile să acceseze și publicații și pliante
activităților din cadrul
să gestioneze
care să prezinte
proiectelor la nivelul
proiectele europene
activitățile de proiect comunității locale
Participarea elevilor la Utilizarea
Implicarea părinților și
intalniri de proiect din internetului ca mijloc comunității locale în
alte țări europene
de comunicare
proiectele derulate
Folosirea eficientă a
fondurilor obținute
Crearea unei pagini
web moderne, care
să ne prezinte școala
într-un mod cât mai
atractiv
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3. ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE A STRATEGIEI
ŢINTE
STRATEGICE

OPŢIUNI
STRATEGICE
Adaptarea
curriculumului la
specificul local

Asigurarea
accesului cadrelor
T1:Realizarea
didactice la
cadrului general tehnologia modernă
adecvat pentru
o educaţie de
calitate prin şi
pentru
comunitate
Modernizarea
spaţiilor şcolare şi a
spaţiilor auxiliare

Responsabilizarea
comunităţii în
susţinerea şcolii
Particularizarea
curriculumului la
cerinţele învăţării
activ- participative
T2:Realizarea
unui învăţământ
axat pe
aplicarea
metodelor
active şi a
strategiilor
didactice
centrate pe elev

ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE
Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie
Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului conceput pe baza
nevoilor comunitare şi a celor individuale
Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară
Inventarul echipamentelor existente în şcoală stabilirea
necesarului pentru asigurarea utilizarii în procesul de învăţământ
de către toate cadrele didactice
Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor
audio-video şi a tehnologiilor informaţionale
Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a
resurselor comunităţii
Inventarierea tuturor lucrărilor necesare reamenajării şi
modernizării spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare
Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul unităţii şcolare
Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere
Reamenajarea spaţiilor şcolare, a clădirii principale, a gardului de
împrejmuire a liceului, a sistemului de încălzire
Procurarea şi instalarea de echipamente audio- video şi de
comunicare moderne necesare
Atragerea de resurse extrabugetare
Realizarea unei reţele eficiente de comunicare şi cooperare cu
comunitatea
Analiza nevoilor de educaţie, definirea cerinţelor de învăţare
activ-participative
Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului conceput pe baza
cerinţelor învăţării activ-participative centrate pe elev
Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate

Formarea cadrelor
didactice pentru
aplicarea metodelor
active şi centrării
activităţii pe elev
Modernizarea
spatiilor scolare si a
spatiilor auxiliare

Responsabilizarea
comunitatii in
sustinerea scolii

Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice
Formarea cadrelor didactice debutante pentru aplicarea
metodelor active şi a centrării activităţii pe elev
Formarea restului cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor
active şi a centrării activităţii pe elev
Inventarierea mijloacelor didactice şi echipamentelor existente în
şcoală şi stabilirea necesarului pentru asigurarea utilizării în
procesul de învăţământ de către toate cadrele didactice
Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea mijloacelor
didactice şi echipamentelor adecvate situaţiilor de învăţare
Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a
resurselor
Contactarea unor instituţii/ONG-uri/organizaţii care pot funiza
asistenţă de specialitate
Incheierea de parteneriate şi derularea activităţilor de formare
Atragerea altor instituţii /ONG-uri/ organizaţii/ firme implicate în
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T3:Promovarea
dimensiunii
europene şi a
egalităţii de
şanse în
educaţia
elevilor

educaţie
Dezvoltarea unor
Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie şi
opţionale despre
realizarea unor opţionale adecvat egalităţii de şanse în educaţia
tema egalităţii de
elevilor şi integrării europene
şanse în educaţia
Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului conceput pe baza
elevilor şi integrării egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene
europene
Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de
rezultate
Identificarea surselor de resurse
Informarea personalului asupra modului de accesare
Formarea cadrelor didactice prin participare la programe de
Accesarea
formare internaţionale
resurselor
Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă
educaţionale
cu şcoli din spaţiul european
europene
Menţinerea legăturilor cu partenerii externi şi crearea unui
schimb permanent de resurse cu aceştia
Crearea abilităţilor
Identificarea nevoilor de formare a elevilor adolescenţi privind
personale, a
deprinderile sociale şi tehnice, de promovare a valorilor europene
deprinderilor
Contactarea organismelor care pot furniza asistenţă de specialitate
sociale şi tehnice,
Formarea a 3 cadre didactice în crearea deprinderilor sociale şi
de promovare
tehnice, de promovare a valorilor europene a adolescenţilor
dimensiunii
Formarea unui grup de 10 elevi pentru promovarea dimensiunii
europene şi a
europene şi a valorilor multiculturalismului
valorilor
Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă
multiculturalismului cu şcoli din Romania
a elevilor
Crearea bazei
Amenajarea unor puncte de accesare a resurselor europene
materiale pentru
Realizarea unei baze de date privind sursele şi resursele europene
susţinerea
promovării
Identificarea organizaţiilor cu care se pot desfăşura activităţi de
promovare a valorilor europene şi multiculturalismului şi
Colaborare cu
realizarea de parteneriate cu organizaţiile identificate
reprezentanţi ai
Realizarea unor materiale scrise şi în format electronic, (împreună
ONG-urilor,
cu partenerii români şi străini) pentru promovarea dimensiunii
instituţiilor de
europene şi a valorilor multiculturalismului
cultură din ţară şi
Derularea on-line a unor activităţi extracurriculare transnaţionale
din străinătate
Extinderea parteneriatelor în ţară şi în străinătate
Dezvoltarea,
canalelor privind
comunicarea

T4: Utilizarea
unui sistem
eficient de
comunicare

Formarea resursei
umane în vederea
utilizarii sistemelor
de comunicare şi
realizarea unei
comunicări
eficiente

Analiza nevoilor, definirea cererii privind comunicarea
Dezvoltarea canalelor
Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de
rezultate
Realizarea liniilor de comunicare internă şi interinstituţionale
Analiza nevoilor de formare în utilizarea sistemelor de
comunicare
Analiza complexa a nevoilor de formare pe comunicare
Formarea întregii resurse umane pe probleme de comunicare
Formarea resursei umane pentru realizarea sistemelor şi
echipamentelor de comunicare
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Crearea unei structuri activ- participative interne care să
monitorizeze permanent nevoia de formare

T5: Promovarea
imaginii unităţii
şcolare pe plan
local, naţional
şi internaţional

T6:Atragerea
unor
fonduri
europene
nerambursabile
prin accesarea
unor programe
din
cadrul
Erasmus+
precum

Dotarea tuturor
compartimentelor
cu mijloace
moderne de
comunicare
eficientizarea
parteneriatelor
vitale
Crearea unor
structuri
participative elevipersonal propriucomunitate pentru
realizarea
schimbului de
informaţii cu
exteriorul şi
adecvarea acestuia
la contextul
comunitar concret
Responsabilizarea
şi motivarea
resursei umane
pentru promovarea
imaginii şcolii
Atragerea de
resurse pentru
realizarea unor
materiale de
promovare a
imaginii şcolii
Realizarea unor
parteneriate cu
instituţii/
organizaţii/ massmedia, implicate în
promovarea
imaginii şcolii
Dezvoltarea unor
activități nonformale, în
parteneriat cu elevi
din alte țări
europene
Imbunătățirea
competențelor de
comunicare într-o
limbă străină

Identificarea necesarului de echipamente de comunicare
Dotarea integrală cu echipamente de comunicare moderne
Realizarea unei baze de date eficientă la nivelul unităţii şcolare

Realizarea necesarului de resursă pentru crearea structurii
Stabilirea procedurilor de lucru şi pilotarea acestora
Revizuirea structurii în funcţie de rezultate

Lansarea invitaţiei de participare la promovarea imaginii şcolii
Identificarea resursei umane disponibile
Implicarea în activităţile de promovare a imaginii şcolii
Implicarea întregii resurse umane pentru promovarea imaginii
şcolii
Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere
Realizarea unui material promoţional de promovare a imaginii
şcolii
Realizarea unor parteneriate în vederea atragerii de resurse
Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-media, implicate în
promovarea imaginii şcolii
Organizarea de activităţi care să promoveze imaginea şcolii
Obţinerea de rezultate la nivel naţional şi internaţional
Participarea la activităţi organizate de alte instituţii în scopul
promovării şcolii
Menţinerea imaginii şcolii prin utilizarea liniilor de comunicare
interinstituţionale
Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă
cu şcoli din spaţiul european
Participarea la activităţi organizate de şcoli din alte ţări europene

Formarea cadrelor didactice prin participare la cursuri de limbi
straine
Derularea on-line a unor activităţi
Contactarea organismelor care pot furniza asistenţă de specialitate
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Comenius,
Leonardo
Vinci,
Grundtvig.

Formarea

Formarea profesională a unui grup de elevi prin stagii practice în
țări europene

profesională a
elevilor prin stagii
practice în țări
europene
Cunoașterea culturii
și specificului altor
popoare

Realizarea unor materiale scrise şi în format electronic, (împreună
cu partenerii români şi străini) pentru promovarea dimensiunii
europene

da

Realizarea unor activităţi care să promoveze cultura tradiţională
Formarea unui grup de elevi şi cadre didactice pentru implicarea
în parteneriate internaţionale

4. OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE
Obiective generale:





O1. creşterea calităţii muncii în şcolă;
O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ;
O3. eficientizarea lucrului în echipă;
O4. educarea elevilor noştri pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi
competenţe pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene;
 O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional, internaţional.
 O.6. realizarea unor proiecte comune cu şcoli din spaţiul european
Viziunea şi misiunea unităţii şcolare sunt cunoscute de cadrele didactice, elevi, părinţi şi
comunitate. Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii de realizare sunt repere
observabile, modalităţile de evaluare propuse sunt reale. Toate acestea asigură mecanismele de
realizare a calităţii. Descentralizarea antrenează responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de
către şcoală ceea ce presupune modificarea periodică a viziunii.
O1, O2, O5, O6
ŢINTE
STRATEGICE

OPŢIUNI
STRATEGICE
Adaptarea curriculum-ului la
specificul local

T1: Realizarea
cadrului general
adecvat pentru o
educatie de calitate
prin / pentru
comunitate

RESURSE
STRATEGICE
Resursa umana foarte
bine pregatita profesional

REZULTATE
AŞTEPTATE



Asigurarea accesului cadrelor
didactice la tehnologia modernă
Modernizarea spaţiilor şcolare şi a
spaţiilor auxiliare

Resurse de expertiza:
existenta unor cadre
didactice cu expertiza si
experienta



Existenta spaţiilor modernizate
adecvat cerinţelor de
funcţionalitate
Existenţa sălilor de clasă dotate
modern prin contribuţii ale
părinţilor, sponsorilor şi
comunităţii locale
Satisfacţia grupurilor de interes
privind calitatea educaţiei

Responsabilizarea comunităţii în
susţinerea şcolii

T2: Realizarea

Particularizarea curriculum-ului la
cerinţele învăţării activpaticipative centrate pe elev



Scăderea cu 50% a absenţelor
nemotivate ale elevilor

61

unui invatamant
axat pe aplicarea
metodelor active şi
a strategiilor
didactice centrate
pe elev



Formarea cadrelor didactice pentru
aplicarea metodelor active şi a
centrării activităţii pe elev



Achiziţionarea de mijloace
didactice şi echipamente adecvate
situaţiilor de învăţare centrate pe
elev

Diminuarea cu 75% a
corigenţilor
Implicarea tuturor cadrelor
didactice în realizarea de
activităţi extraşcolare şi
extracurriculare în parteneriat
cu comunitatea

Dezvoltarea parteneriatelor cu
structuri implicate în educaţie
Dezvoltarea unor opţionale
adecvate multiculturalismului şi
integrării europene

T3: Promovarea
dimensiunii
europene si a
egalităţii de şanse
în educaţia elevilor




Accesarea resurselor educaţionale
europene

T6:Atragerea unor
fonduri europene
nerambursabile
prin accesarea unor
programe
din
cadrul Erasmus+
precum Comenius,
Leonardo da Vinci,
Grundtvig.

Crearea abilităţilor personale, a
deprinderilor sociale şi tehnice, de
promovare dimensiunii europene şi
a egalităţii de şanse în educaţia
elevilor

Creşterea cu 50% a elevilor
implicaţi în schimburi de
experienţă internaţionale
Existenta bazei de date pentru
promovarea dimensiunii
europene şi a egalităţii de şanse
în educaţia elevilor

Crearea bazei materiale pentru
susţinerea promovării
Colaborare cu reprezentanţi ai
ONG-urilor, instituţiilor de cultură
din ţară şi din străinatate

O3, O4
ŢINTE
STRATEGICE

OPŢIUNI STRATEGICE

RESURSE
STRATEGICE

Dezvoltarea unor module
/opţionale privind comunicarea

T4: Utilizarea
unui sistem
eficient de
comunicare

Formarea resursei umane în vederea
utilizarii sistemelor de comunicare
şi realizarea unei comunicări
eficiente
Dotarea tuturor compartimentelor
cu mijloace moderne de comunicare
eficientizarea parteneriatelor vitale
Crearea unor structuri participative
elevi- personal propriu –
comunitate pentru realizarea
schimbului de informaţii cu
exteriorul şi adecvarea acestuia la
contextul comunitar concret
Responsabilitatea şi motivarea
resursei umane pentru promovarea
imaginii şcolii

REZULTATE AŞTEPTATE





Resursa umană
foarte bine
pregatită profesional






Resurse de
expertiză:
existenţa unor
cadre didactice
cu expertiză şi



Existenţa liniilor de
comunicare internă şi
interinstituţională
Toate cadrele didactice
utilizează tehnologiile
informaţionale şi liniile de
comunicare existente
75% dintre elevi utilizează
sistemele informaţionale
existente în şcoală
Existenţa structurii
participative care
monitorizează schimbul de
informaţii cu comunitatea
Existenta monografiei şi a
materialelor de promovare a
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T5: Promovarea
imaginii unităţii
şcolare pe plan
local, naţional şi
internaţional

Atragerea de resurse pentru
realizarea unor materiale de
promovarea a imaginii şcolii
Realizarea unor parteneriate cu
instituţii/ organizaţii/ mass-media,
implicate în promovarea imaginii
şcolii

experienţă






imaginii şcolii
Implicarea tuturor cadrelor
didactice pentru promovarea
imaginii şi/sau realizarea de
materiale promoţionale
Existenta contractelor de
parteneriat
Existenta programului de
activitate extraşcolară

RESURSELE STRATEGICE ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu
responsabili clar specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de
atragere a resurselor deficitare.
Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele:
 şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar cadrelor
didactice posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării personale şi profesionale
a elevilor.
 pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa economică şi
socială, la nivelul standardelor europene.
 organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în promovarea
dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică.
 creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene
 creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate.

REZULTATE AŞTEPTATE















MENCS, ISJ, CCD
respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare
promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor
sistemului de învăţământ
utilizarea optimă a resurselor financiare
respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare
asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin
obiectivele cadru
dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de
formare continuă
ELEVII
condiţii optime de învăţare
respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale
asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală
dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea
inserţiei profesionale şi sociale optime
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare
focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii
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creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber






PĂRINŢII
condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare
asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale şi admiterii
în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate
servicii de consultanţă psihologică şi educaţională
însuşirea de către copii a normelor de conduită socială
preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie
informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte









CADRELE DIDACTICE
promovarea statutului de cadru didactic în societate
informare profesională şi formare continuă
parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională
mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă
conducere democratică, participare la luarea deciziilor
salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate
conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate








AUTORITĂŢILE LOCALE
gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare
activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale
informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală
dezvoltare instituţională
implicare în programe şi proiecte de interes comun
stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice




ONG-uri, FUNDAŢII, ASOCIAŢII
 programe comune cu şcoala
 recrutare de voluntari
 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice
BISERICA
 promovarea valorilor morale creştine în educaţie
 activităţi de parteneriat
MASS-MEDIA
 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic

Pe termen scurt




Realizarea unor C.D.Ş.-uri interdisciplinare
Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile şi olimpiadele şcolare
prin utilizarea fondurilor Asociaţiei de Părinţi
Derularea unor programe de orientare şcolară şi profesională - „Cheia succesului”, „Vreau o
carieră”, Târguri de joburi;
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Funcţionarea cu eficienţă a Comisiei de disciplină ;
Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi
internaţionale şi a participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;
Derularea unor proiecte educaţionale: Erasmus +, Junior Archivement, Strategia Naţională
„Acţiunea Comunitară” şi a proiectelor de parteneriat cu şcoli europene
Îmbunătăţirea conţinutului site-ului liceului;
Organizarea festivităţilor;
Crearea unui colectiv de profesori şi elevi unit, armonios, eficient şi de înalt prestigiu moral şi
profesional.

Pe termen mediu





Formarea continuă a cadrelor didactice – creşterea numărului de profesori cu grad didactic I şi
II, masterat şi doctorat;
Informatizarea bibliotecii
Modernizarea unor laboratoare, care să permită desfăşurarea unor activităţi instructiv educative
performante;
Organizarea unor Simpozioane ştiinţifice, concursuri, expoziţii înscrise in Calendarul MENCS;

Pe termen lung



Reabilitarea clădirilor liceului şi modernizarea sistemului de încălzire prin utilizarea
microcentralelor proprii;
Derularea proiectelor de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate
PROGRAME STABILITE
Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele programe:
1.Programul de pregătire a cadrelor didactice
2.Programul de modernizare a bazei materiale
3.Programul „Dimensiunea Europeană şi egalitate de şanse”
4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate
5. Programul de promovare a imaginii şcolii
6. Programul de atragere a unor fonduri europene nerambursabile

1. Programul de pregătire a cadrelor didactice
Nr.
crt.

Activitate

Obiective operationale

1.

Stabilirea
necesarului
de formare a
cadrelor
didactice în
conformitate
cu opţiunile
strategice
definite

Formarea grupului de lucru
Realizarea chestionarului de
nevoi
Aplicarea chestionarului
tuturor cadrelor didactice
din şcoală
Interpretarea chestionarului
Studierea fiţelor de formare
profesională a cadrelor

Termen

20142019

Responsabilita
ti

Resurse

Director
Director
adjunct

Materiale: hârtie,
copiator, toner,
creioane, pixuri
De timp: necesar
aplicării şi
interpretării
chestionarului
Financiare: resurse
extrabugetare,

Indicatori de
performanta
Lista cadrelor
didactice cu nevoi
de formare pe:
utilizarea
echipamentelor
audio-video,
aplicarea metodelor
activ-participative
centrate pe elev,
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didactice
Intocmirea listei de cadre
didactice cu nevoi de
formare pe: utilizarea
echipamentelor audiovideo, aplicarea metodelor
activ- participative centrate
pe elev, probleme de
comunicare, utilizare de
echipamente informaţionale

Formarea
cadrelor
didactice

2.

Realizarea unui grafic de
formare

De autoritate: recunoaştere a nevoii de
formare

In funcţie
de
numărul
formabilil
or

Director
Directorul
adjunct
Formatori

3.

Monitorizare
a activităţii
cadrelor
didactice

Realizarea de asistenţe la
orele de curs
Realizarea unor registre de
evidenţă a utilizării
echipamentelor
Urmărirea utilizării
echipamentelor audio-video
şi informaţionale

Permanent

Director
Şefi de catedre

probleme de
comunicare,
utilizare de
echipamente
informaţionale

materiale: calculator
cu legătură la
INTERNET şi
imprimantă, hârtie,
creioane, pixuri,
xerox, toner, tablă,
cretă
De timp: necesar formării
Financiare: necesare
asigurării
consumabilelor

La finalul
cursurilor, cadrele
didactice vor fi
capabile să
utilizeze
echipamentele
audio- video, să
aplice metode
activ- participative
centrate pe elev, să
comunice eficient,
să utilizeze
echipamentele
informaţionale

materiale: fişe de
asistenţă, pix
de timp: necesar efectuarii asistentelor,
monitorizării
utilizării
echipamentelor
financiare: necesare
eventualelor activităţi
de întreţinere a
echipamentelor

Existenţa fişelor de
asistenţă
Utilizarea zilnică a
echipamentelor de
către toţi profesorii,
conform registrului
de evidenţă

2. Programul de modernizare a bazei materiale
Nr
.cr
t.

1.

2.

3.

Activitate

Obiective operaţionale

Inventarierea
tuturor
lucrărilor
necesare
reamenajării

Stabilirea comisiei de inventariere a lucrărilor necesare
Derularea inventarierii
Stabilirea necesarului de
resursă financiară
Stabilirea surselor de finanţare

Termen

Iunie,
anual

Responsabilităţi

Director

Realizarea
lucrărilor de
reamenajare

Efectuarea lucrărilor de
reamenajare/ igienizare

anual

Director

Stabilirea
necesarului
de dotare

Stabilirea comisiei de inventariere a necesarului de dotare
Inventarierea existentului de
dotare
Stabilirea necesarului de dotare
Stabilirea necesarului de

Permanent

Director

Resurse
materiale:hârtie,
creioane, pixuri
De timp: necesar
inventarierii
De autoritate:
recunoaştere de
direcţia învăţământ
primărie
materiale: în funcţie
de necesităţi
de timp: necesar
realizării lucrărilor
financiare: necesare
materialelor şi plata
muncitorilor
materiale: hârtie,
creioane, pixuri
de timp: necesar
inventarierii
de autoritate:
recunoaştere de

Indicatori
de
performanţă

Lista de
inventar

Sălile
reamenajate
Exterioarele
clădirilor
Gardul
liceului

Listele cu
dotările
necesare
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resursă financiară
Stabilirea surselor de finanţare

4.

Achiziţionare
a de
mobilier,echi
pamente şi
aparatură
modernă

Efectuarea achiziţiei de
mobilier, echipamente şi
aparatură

permanant

Director

direcţia învăţământ
primărie
materiale: în funcţie
de devizie
de timp: necesar
efectuării lucrărilor
financiare: necesare
plăţilor
de autoritate:
recunoaştere de
direcţia învăţământ
primărie

Existenţă
aparatura,
echipament,
mobilier
conform
planurilor

3. Programul de pregătire “ Dimensiune europeană şi egalitate de şanse”
Nr
.cr
t.
1.

Activitate

Identificarea
resurselor
educaţionale
europene

2.

3.

4.

5.

Obiective operationale

Utilizarea PC-ului şi TIC
pentru găsirea de resurse
educaţionale
Realizarea unor schimburi de
experienţă

Realizarea
unor
materiale
referitoare la
„Dimensiune
a europeană “

Realizarea unui portofoliu
tematic
Informarea tuturor cadrelor
didactice asupra subiectului în
discuţie
Desfăşurarea unei mese
rotunde cu exemple de bune
practici

Formarea
unor cadre
didactice în
crearea
deprinderilor
sociale şi
tehnice de
promovare a
valorilor
europene

Selectarea cadrelor didactice
Contactarea organizaţiilor/
instituţiilor care pot furniza
asistenţă de specialitate
Formarea cadrelor didactice

Identificarea
nevoilor de
formare a
elevilor
privind
deprinderile
sociale şi
tehnice de
promovare a
valorilor
europene
Desfăşurarea
de activităţi
extra-

Termen

Responsabilitati

permanent

Coordonatorul de
proiecte şi
programe

permanent

Coordonatorul de
proiecte si
programe
Catedrele de lb.
Romana, lb.
moderne

2014-2019

Directorul
Directorul
adjunct
Coordonatorul de
proiecte şi
programe
RFC

Resurse
materiale: calculator
cu legatură la
INTERNET şi
imprimantă, hârtie,
creioane, pixuri
De timp: necesar
căutării
Financiare: necesare
realizării schimburilor
(finanţare externă)
materiale: calculator
cu legatura la
INTERNET si
imprimanta, hartie,
creioane, pixuri
De timp: necesar realizarii materialelor
Financiare: necesare
asigurarii logisticii
materiale: calculator
cu legatura la
INTERNET si
imprimanta, hartie,
creioane, pixuri
De timp: necesar formarii
Financiare: necesare
platii formatorilor,
asigurarii suportului
de curs

Formarea echipei care va
realiza studiul
Realizarea de chestionare
pentru grupurile de interes:
elevi, cadre didactice
Centralizarea datelor

2014-2019

Echipa
desemnată

materiale: calculator
cu legatura la
INTERNET si
imprimanta, hartie,
cre-ioane, pixuri
De timp: necesar realizarii studiului
Financiare: asigurarii
logisticii

Participare la e-tweening

Permanent

Coordonatorul de
proiecte şi
programe

materiale: calculator
cu legatura la
INTERNET

Indicatori
de
performanta

Existenţa
proiectelor
Existenţa
unei baze de
resurse

Dicţionarul
de termeni
Materiale
informative

Formarea
cadre
didactice

Centralizator
ul datelor

Realizarea a
3 astfel de
parteneriate
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curriculare
online cu
parteneri din
străinatate

Prof. de informatică

De timp: necesar
derularii activitatilor

4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

Activitate

Obiective operaţionale

Organizarea
de activităţi
comune

Realizarea de activităţi extraşcolare cu Poliţia, Biserica,
Spitalul, ONG-uri, Primărie
Lansarea de proiecte/ programe comune cu alte şcoli
locale

Realizarea
unei reţele
de
comunicare
eficientă
şcoală comunitate

Termen

Responsabilităţi

Resurse

Permanent

Directorul
adjunct
Coordonator de
proiecte şi
programe

materiale:in functie
de activitate
De timp: necesar
realizării activităţii

Director
Catedra
informati-ca
Secretariat
Coordonator de
proiecte si
programe

Indicatori de
performanţă
Existenta
proiectelor/
programelor
existenţa siteului şcolii cu
forumul de
discuţii
existenţa
agendei cu
numere de
telefon/ adrese
e-mail
specifică
comunităţii

Actualizarea site-ului şcolii
Organizarea unui forum de
discuţii pe site-ul şcolii
Realizarea unei agende cu
numere de telefon/ adrese de
e- mail specifică comunităţii

2014-2015

Identificarea posibililor
sponsori
Realizarea de contracte
Obţinerea de sponsorizări
Desfăşurarea unor activităţi
comune

Permanent

Director

de timp: necesar
inventarierii

Permanent

Director
Director adjunct
Coordonator de
proiecte şi
programe

De timp: necesar
identificării
partenerilor şi
încheierii
parteneriatelor

Existenţa
contractelor de
parteneriat

Responsabilităţi

Resurse

Indicatori de
performanţă

Obţinerea
unor
sponsorizări

Incheierea
de
parteneriate
cu
organizaţii
din
comunitatea
locală

Identificarea tuturor
partenerilor locali
Incheierea de contracte de
parteneriat
Desfăşurarea de activităţi
comune cu aceştia

materiale: calculator,
hârtie
de timp: necesar
realizării activităţilor

Contractele de
sponsorizare

5. Programul de promovare a imaginii şcolii
Nr
Cr

Activitate

Obiective

Vizitarea
unităţilor şcolare
şi promovarea
directă a ofertei
educaţionale
Realizarea
materialelor
promoţionale

Cunoaşterea şcolilor cu
acelasi statut
Derularea de activităţi
comune
Prezentarea şcolii
Desemnarea unei echipe
care să realizeze materiale
promoţionale
Promovarea revistelor
şcolii

Termen

t
1

2

Permanent

Permanent

Directorul
adjunct
Coordonator de
proiecte şi
programe
Echipa
desemnată

materiale:de
prezentare a şcolii
de timp: necesar
vizitelor

Realizarea cel
puţin a unei
vizite lunare

materiale: hârtie,
xerox, calculator,
imprimantă,
de timp: necesar
realizării materialelor
financiare: necesare

Realizarea de
pliante diferite
Realizarea
revistelor
şcolii
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asigurării cu
consumabile

6. Programul de atragere a unor fonduri europene nerambursabile
Nr
.cr
t.
1.

Activitate
Dezvoltarea
unor activități
non-formale,
în parteneriat
cu elevi din
alte țări
europene
Cunoașterea
culturii și
specificului
altor popoare

Obiective operationale

Realizarea unor schimburi
de experienţă

Termen

permanent

Responsabilitati

Resurse

Coordonatorul de
proiecte şi
programe

materiale: calculator
cu legatură la
INTERNET şi
imprimantă, hârtie,
creioane, pixuri
De timp: necesar
căutării
Financiare: necesare
realizării schimburilor
(finanţare externă)

2.
Imbunătățirea
competențelor
de comunicare
într-o limbă
străină

3.

Formarea unor
cadre
didactice în
crearea
deprinderilor
sociale şi
tehnice de
promovare a
valorilor
europene

Informarea tuturor cadrelor
didactice asupra subiectului
în discuţie
Desfăşurarea unei mese
rotunde cu exemple de bune
practici

Selectarea cadrelor didactice
Contactarea organizaţiilor/
instituţiilor care pot furniza
asistenţă de specialitate
Formarea cadrelor didactice

permanent

Coordonatorul de
proiecte si
programe
Catedrele de lb.
Romana, lb.
moderne

2014-2019

Directorul
Directorul
adjunct
Coordonatorul de
proiecte şi
programe
RFC

4.
Formarea
profesională a
elevilor prin
stagii practice
în țări
europene

5.

Formarea unei
echipe
capabile să
acceseze și să
gestioneze
proiectele
europene

Formarea echipei
Realizarea de chestionare
pentru grupurile de interes:
elevi, cadre didactice
Centralizarea datelor

Participare la e-tweening

materiale: calculator
cu legatura la
INTERNET si
imprimanta, hartie,
creioane, pixuri
De timp: necesar realizarii materialelor
Financiare: necesare
asigurarii logisticii
materiale: calculator
cu legatura la
INTERNET si
imprimanta, hartie,
creioane, pixuri
De timp: necesar formarii
Financiare: necesare
platii formatorilor,
asigurarii suportului
de curs

2014-2019

Echipa
desemnată

materiale: calculator
cu legatura la
INTERNET si
imprimanta, hartie,
creioane, pixuri
De timp: necesar realizarii studiului
Financiare: asigurarii
logisticii

Permanent

Coordonatorul de
proiecte şi
programe
Prof. de informatică

materiale: calculator
cu legatura la
INTERNET
De timp: necesar
derularii activitatilor

Indicatori
de
performanta

Existenţa
proiectelor

Dicţionarul
de termeni
Apariția unor
publicații și
pliante care
să prezinte
activitățile de
proiect

Formarea
cadrelor
didactice

Centralizator
ul datelor

Realizarea a
3 proiecte
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BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES
Grupuri de interese care interferează în actul educaţional
 MENCS, ISJ, CCD
 Elevii
 Personalul didactic
 Personalul didactic auxiliar şi administrativ
 Părinţii
 Comunitatea
 Autorităţile locale
 ONG-uri, fundaţii, asociaţii
 Centre culturale, biblioteci, universităţi, alte şcoli
 Mass-media
 Agenţi economici

INDICATORI DE REALIZARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
Raportul de evaluare interna ARACIP
Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii
Finalităţi ale parteneriatelor derulate
Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea
sarcinilor
Modul de cheltuire a bugetului proiectat
Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea
acestora şi utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică
Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective
Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
Documentele de proiectare şi evidenţele

MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate
didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni în stabilirea priorităţilor la un
moment dat.
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza
managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral al şcolii.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne
adresăm şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice, personal didactic auxiliar şi
nedidactic, comunitatea locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele
disfuncţii.
Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor
stabiliţi.
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ORGANIZAREA PROCESULUI
ORGANIZĂRII PDI-ULUI:

DE

CONSULTARE

ÎN

VEDEREA

 stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice;
 contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră;
 contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de
marketing, web-site-ul şcolii;
 mediul extern: www.edu.ro; www.isjarad.ro; www.aracip.edu.ro
 mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale
comisiilor metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi tematice; portofoliile
cadrelor didactice; rapoartele CA, CEAC; rezultele elevilor; fişe de evaluare; rezultate
sondaje, chestionare; rezultatele evaluării externe;
 planuri operaţionale: manageri, CA, CEAC, comisii metodice

ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDIULUI
a. echipa de lucru:
 întâlniri de informare, actualizare;
 sedinţe de lucru pe termene fixate anterior;
 întâlniri cu membrii CEAC
b. echipa managerială:
 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;
 discuţii de informare, feed-back;
 rapoarte semestriale;
 rapoarte anuale;
 analiza rapoartelor CEAC.
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:
 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;
 rapoarte semestriale şi lunare;
 fişe de autoevaluare;
 portofoliile membrilor comisiei;
 asistenţe/inter-asistenţe;
 lecţii demonstrative;
 acţiuni extracurriculare;
 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte.

HARTA PARTENERILOR







Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad;
Consiliul Judeţean Arad;
Primăria oraşului Chişineu-Criş, Primarul şi Consiliul local
Poliţia oraşului Chişineu-Criş
Asociaţia de Părinţi
Alte firme private implicate în diverse proiecte, parteneriate
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