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I. PREZENTARE GENERALĂ 

 
 Unitatea şcolară: Liceul Pedagogic „Taras Şevcenko” 

 Limba de predare: limba ucraineana 

 Adresa: Sighetu Marmaţiei, Piaţa Libertăţii , nr. 22,cod poștal 345500 tel/fax: 0262-

317164207, judeţul Maramureş, România 

 Localizarea geografică: Liceul se află în centrul oraşului Sighetu Marmaţiei, care este 

situat în nordul ţării la graniţa cu Ucraina. 

 Scurt istoric 

În toamna anului 1944 se înfiinţează Liceul ucrainean frecventat de un număr de 22 de 

elevi și avându-l ca director pe d-l prof. Paul Kuşnir. Sediul liceului fiind pe strada Avram Iancu, 

nr.6.   

 Începând cu anul 1949 se înființează și Școala Pedagogică ucraineană care funcționează 

până în anul 1950, când cele două secții, cea teoretică și cea pedagogică vor funcționa sub 

denumirea de Liceul Ucrainean “Taras Şevcenko”. Primele clase de gimnaziu din cadrul liceului 

apar începând cu anul 1951. 

 Din anul 1960, secția pedagogică cu predare în limba ucraineană din cadrul Liceului 

Ucrainean “Taras Şevcenko” trece sub tutela Liceului Pedagogic cu limba de predare română 

până în anul 1966, în perioada 1967-1990 Liceul Pedagogic nu mai are clase cu predare in limba 

ucraineana. Tot în 1960 secția teoretică este dusă la Liceul ”Dragoș Vodă” unde  va funcționa ca 

secție cu predare în limba ucraineană până în anul 1990 cu o singură excepție: în anul 1966 

planul de școlarizare al Liceului “Dragoş Voda”nu prevedea nici o clasă a IX-a pentru secția 

ucraineana. 

În anul 1990, la Liceul Pedagogic se reînființează secția ucraineană, iar la admitere este 

primită clasa a IX-a având specializarea învățători. În 1992 se introduce dubla specializare 

învățători-educatoare. 

În anul 1997 se reînființează Liceului ucrainean “TARAS ŞEVCENKO”ca unitate 

şcolară de sine stătătoare, constituindu-se din trei clase primare,o clasa de gimnaziu si cinci clase 

de liceu (din care una cu profil ”matematică-fizică”) directorul liceului fiind dl. prof. Teodor 

Popovici. La reînființarea liceului a participat preşedintele României d-l Emil Constantinescu şi 

ministrul de externe al Ucrainei d-l Boris Tarasiuc. Liceul are sediul în clădirea în care a 

funcționat Şcoala de fete ”Domnita Elena”construita prin 1860. 

Din anul 1999 clasele de profil pedagogic își schimba specializarea în: instructor-

animator, pedagog şcolar și bibliotecar şcolar – documentarist. În anul 2000 se înființează o clasă 

cu profilul ”filologie”. 

Din 11.12.2006 până în 31.08.2012, conducerea liceului este asigurată de  domnul prof. 

Cucicea Mihai, având specialitatea matematică. 

După vizita istorică a președintelui Ucrainei Viktor Iușcenko din 15.01.2007 s-a pus 

problema extinderii spațiului liceului pentru a putea primi mai mulți elevi in ciclul liceal, luându-

se decizia extinderii spațiului şcolar şi eliberarea întregului spațiu de la parter, ocupat de Clubul 

Sportiv și amenajarea unui internat pentru elevii ucraineni. 

Liceul “Taras Şevcenko” răspunde unor necesități fireşti de educație în limba ucraineana 

a elevilor absolvenți de gimnaziu din localitățile cu populație majoritar ucraineană: Poienile de 

sub Munte, Repedea, Ruscova, Valea Vişeului, Crasna, Bistra, Lunca la Tisa, Crăciunești, 

Bocicoiul Mare, Tisa, Rona de Sus, Coştiui, Remeți, Teceul Mic, Sighetu-Marmației precum şi 

elevilor ucraineni din jud. Satu-Mare, Banat și Ucraina. 
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II. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE 
 

1. Populaţia  şcolară 

- elevii unităţii şcolare provin din localitățile cu populație majoritar ucraineană: Poienile de sub 

Munte, Ruscova, Valea Vişeului, Bistra, Lunca la Tisa, Crăciunești, Bocicoiul Mare, Rona de 

Sus, Coştiui și Remeți; 

- elevii provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită, mai bună sau mai slabă şi 

capacităţi intelectuale diverse; 

- toţi elevii sunt de naţionalitate ucraineană; 

- marea majoritate a elevilor sunt navetiști, parcurgând zilnic cu mijloacele de transport o 

distanță cuprinsă între 10 și 25 km; 

- elevii sunt repartizași în 8 clase, 4 clase au profil pedagogic (IX-XII) iar 4 clase cu profil 

teoretic (IX-XII); 

- elevii şcolii beneficiază de pregătire de specialitate suplimentară în vederea unei participări cât 

mai bune la examenul de bacalaureat şi la olimpiadele şcolare; 

 

Efectivele de elevi pe anii școlari: 

Numărul de elevi / ani școlari 

Nr. 

crt. Profil 

      An școlar 

 

Clasa 

An şcolar 

2009/2010 

An şcolar 

2010/2011 

An şcolar 

2011/2012 

An şcolar 

2012/2013 

1  
Gimnazial 

VII  8    

2  VIII  9   

3  

Pedagogic 

IX A 32 27 27 26 

4  X A 29 33 27 27 

5  X C 26    

6  XI A 24 27 29 28 

7  XI C 22 22   

8  XII A 24 22 27 27 

9  XII C  22 23  

10  Total 165 162 133 108 

11  

Real 

IX B 30 20 11 15 

12  X B 25 22 19 14 

13  XI B 19 23 20 18 

14  XII B 21 20 23 19 

15  Total 95 85 73 66 

16  Total elevi  260 247 206 174 
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Evoluția efectivelor de elevi pe ani de studiu în funcție de profil 
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Promovabilitatea pe clase 

 

Anul şcolar Profilul Număr elevi  Număr elevi 

promovaţi 

Coeficient de 

promovabilitate 

2009-2010 

Gimnazial 8 8 100% 

Real 95 89 93,68% 

Pedagogic 165 161 97,57% 

2010-2011 

Gimnazial 9 8 88,88% 

Real 85 82 96,47% 

Pedagogic 162 161 99,38% 

2011-2012 
Real 73 69 94,52% 

Pedagogic 133 130 97,74% 

  

Promovabilitatea la Bacalaureat 

Anul şcolar Număr elevi înscriși Număr elevi 

promovaţi 

Coeficient de 

promovabilitate 

2008-2009 42 38 90,47% 

2009-2010 47 47 100% 

2010-2011 64 43 67,18% 

2011-2012 70 38 54,28% 
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Diagrama promovabilității la BAC 
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2. Personalul liceului 

 Personalul didactic al liceului este format în marea lui majoritate din cadre didactice 

tinere bine pregătite, dedicate actului didactic, dornice de afirmare şi performanţă. 

 Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise 

spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului. 

 Cadrele didactice urmăresc modernizarea procesului educativ prin orientarea lui spre 

capacităţi şi atitudini, utilizând strategii  activ – participative în desfășurarea activităților 

cu elevii. 

 Majoritatea cadrelor didactice au participat sau participă la diverse cursuri de formare, 

unii dintre profesori sunt înscriși la masterat. 

 Numărul cadrelor didactice cu performanțe în activitatea didactică: 45%  

 

Anul şcolar 
Personal didactic Personal 

auxiliar 

Personal 

nedidactic Total Titular Detaşat Încadrat prin  plata 

cu ora 

Suplinitor 

calificat 

Suplinitor 

necalificat 

2009-2010 20 12 1 1 6 0 3 3 

2010-2011 20 12 1 1 6 0 3 3 

2011-2012 19 12 0 1 7 0 3 3 

2012-2013 19 11 2 2 4 0 3 3 
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Repartizarea personalului didactic calificat în funcţie de gradele didactice 

 

 

Anul şcolar 
Personalul didactic calificat 

Debutanţi Definitivat Gradul II Gradul I Total 

2009-2010 3 7 1 9 20 

2010-2011 3 6 1 10 20 

2011-2012 1 5 2 10 19 

2012-2013 2 4 2 11 19 
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3. Indicatori de evaluare a performanţei şcolare 

a) Olimpiade și concursuri 
 

2008-2009 

1) Olimpiada Națională de Limba și literatura ucraineană 

Premiul I:  Diolog Monica(a X-a), prof. Borota Simona 

  Ene Casian(a XI-a), prof. Codrea Emilia 

  Almăşan Raluca(a XII-a), prof.  Codrea Emilia 

Premiul II:  Dumitraşcu Marcel (a XII-a), prof.  Codrea Emilia 

Premiul III:  Glodean Anca (a XII-a), prof. Codrea Emilia 

Menţiune: Macioca Larisa(a X-a), prof. Borota Simona 

 

2009-2010 

 

1) Olimpiada Națională de Limba și literatura ucraineană 

Premiul I:      Ciurea Liliana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

Dzabeniuc Tamara, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

                  Diolog Monica, clasa a XI-a, prof. Hreniuc Marta 

Premiul II: Deket Malvina, clasa a XI-a , prof. Hreniuc Marta 

Premiul III:     Ene Casian, clasa a XII-a, prof. Hreniuc Marta 

               Macioca Larisa, clasa a XI-a, prof. Codrea Emilia 

               Godenciuc Camelia, clasa a X-a, prof. Hreniuc Marta 

Menţiune:      Hreniuc Marta, clasa a XII-a, prof. Hreniuc Marta 

Rahovan Lavinia, clasa a XII-a, prof. Herniuc Marta 

Boţoc Malearciuc Nicolae, clasa a XI-a, prof. Herniuc Marta 

Ieremiaş Melita, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

 

2) Concursul Internaţional „Transmite Europei Mesajul Tău” 

Premiul I:  Dzabeniuc Tamara, clasa a X-a B, prof. Roatiș Cristina 

 

3) Concurs Naţional „Copiii De Ziua Lor”, Iaşi  
Premiul I:  Dzabeniuc Tamara, clasa a X-a B, prof. Roatiș Cristina 

 

2010-2011 

1) Olimpiada Națională de Limba și literatura ucraineană 

Premiul I:  Popovici Beatrisa, clasa a IX-a, prof. Borota Simona 

  Boţoc Malearciuc Nicolae, clasa a XII-a, prof. Hreniuc Marta 

Premiul II:  Bilici Olesia, clasa a XI-a, prof. Hreniuc Marta 

  Romaniuc Ionela, clasa a XII-a, prof. Hreniuc Marta 

Premiul III:  Ciurea Liliana, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

  Macioca Larisa, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

Menţiune: Spivaliuc Diana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

  Slavita Oxana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

Maliar Mihai, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

Ieremiaş Melita, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

Dzabeniuc Tamara, clasa a XI-a, prof. Codrea Emilia 

Cîntea Daniela, clasa a XI-a, prof. Hreniuc Marta 

 

2) Concursul Naţional „Miresme de primăvară” 

Premiul I:   Vişovan Mariana, clasa a IX-a A, prof. Roatiș Cristina 
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3) Concursul  Naţional „Obiceiuri şi tradiţii de Paşte la români şi la minorităţile 

naţionale din România”, Ediţia I, aprilie 2011, Liceul ”Taras Șevcenko” 

Premiul I:  Vișovan Mariana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

  Slavita Oxana, clasa a IX-a, prof. Herbil Marian 

  Lauriuc Mariana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

  Spivaliuc Diana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

  Anişoreac Vasile, clasa a X-a, prof. Duruttya Marta 

  Lăzărică Alexandra, clasa a X-a, prof. Muscali Anca 

  Anişoreac Vasile, clasa a X-a, prof. Roatiș Cristina 

  Șimon Cosmin, clasa a XI-a, prof. Roatiș Cristina 

  Prodaniuc Anca, clasa a XI-a, prof. Lauruc Maria 

  Onușec Anamaria, clasa a XII-a, prof. Pasenciuc Liliana 

  Diolog Monica, Macioca Larisa, clasa a XII-a, prof. Codrea Emilia 

Premiul II:  Pasenciuc Anca, clasa a IX-a, prof. Pasenciuc Liliana 

  Malear Mircea, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

  Șimon Cosmin, clasa a XI-a, prof. Herbil Marian 

  Șmuleac Oxana, clasa a XI-a, prof. Roatiș Cristina 

  Dzabeniuc Tamara, clasa a XI-a, prof. Roatiș Cristina 

Premiul III:  Spivaliuc Diana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

  Lauriuc Mariana, clasa a IX-a, prof. Herbil Marian 

  Kosovan Tamara, clasa a XII-a, prof. Pasenciuc Liliana 

  Diolog Monica, Macioca Larisa, clasa a XII-a, prof. Codrea Emilia 

Mențiune: Ierima Simona, clasa a IX-a, prof. Pasenciuc Liliana 

  Iurac Ana, clasa a IX-a, prof. Herbil Marian 

  Marusceak Bianca, Vincz Paula, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

  Boiciuc Laura, clasa a X-a, prof. Pasenciuc Liliana 

  Glodean Lia, clasa a X-a, prof. Pasenciuc Liliana 

  Maghiar Maria, clasa a X-a, prof. Pasenciuc Liliana 

  Bilaniuc Maria, clasa a XI-a, prof. Pasenciuc Liliana 

  Panas Alexandra, clasa a XI-a, prof. Pasenciuc Liliana 

 

2011-2012 

1) Olimpiada Națională de Limba și literatura ucraineană 

Premiul I:  Ciurea Liliana, clasa a XI-a, prof. Codrea Emilia 

Premiul II:  Slavita Oxana, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

Premiul III:  Traista Emanuela, clasa a IX-a, prof. Hreniuc Marta 

  Spivaliuc Diana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

  Godenciuc Camelia, clasa a XII-a, prof. Hreniuc Marta 

Menţiune: Petrețchi Liliana, clasa a IX-a, prof. Codrea Emilia 

Cîntea Daniela, clasa a XI-a, prof. Hreniuc Marta 

 

2) Olimpiada naţională a animatorilor (pentru liceele pedagogice) 

Premiul II:   Bilaniuc Emilia, Poinar Mariana, clasa a XII-a,  

  prof. Roatiș Cristina, prof. Codrea Emilia 

 

3) Concursul Laedership din Kostryno, Ucraina  

Premiul I: Lazarică Alexandra, clasa  a XI-a A, Boiciuc Mihai, clasa a XI-a A, Vișovan 

Mariana, clasa a X-a A, Spivaliuc Diana, clasa  a X-a A, Semeniuc Lavinia, clasa  

a X-a, Pasenciuc Jean, clasa a X-a A, Sekriyan Marius, clasa a X-a B, Dobrotchi 

Ana , clasa a IX-a A, Profesori coordonatori: Ferțadi-Senkiv Oksana, Ferțadi 

Marian 
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4) Concursul judeţean “Cu viaţa mea apăr viaţa” 

Premiul II: Ciurea Liliana, Boiciuc Mihai, Anișoreac Vasile, Lăzărică Alexandra, Ieremiaș 

Melita (zona Sighet), prof. Roatiș Cristina, prof. Muscali Anca 

5) Concursul  Naţional „Obiceiuri şi tradiţii de Paşte la români şi la minorităţile 

naţionale din România”, Ediţia a II-a, aprilie 2012, Liceul ”Taras Șevcenko” 

Premiul I:  Spivaliuc Diana, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

Premiul II:  Kvasciuc Ionela, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

  Ciurea Liliana, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

Premiul III:  Kvasciuc Ionela , clasa a X-a, prof. Pasenciuc Liliana 

Premiul special al juriului:  Neamciuc Ionela, clasa IX-a, prof. Herbil Marian 

    Spivaliuc Maria, clasa IX-a, prof. Bândean Iulian 

    Dobroțchi Ana, clasa IX-a, prof. Szabo Felix 

    Kvasciuc Ionela, clasa a X-a, prof. Codrea Emilia 

    Panas Anca, clasa a X-a, prof. Duruttya Marta 

    Lauriuc Mariana, clasa a X-a, prof. Herbil Marian 

    Iurac Ana, clasa a X-a, prof. Anghelenici Nigela 

    Vișovan Mariana, clasa a X-a, prof. Senkiv-Ferțadi Oksana 

    Ierima Simona, clasa a X-a, prof. Pasenciuc Liliana 

    Ilco Rahela, clasa a X-a, prof. Duruttya Marta 

    Anișoreac Vasile, clasa a XI-a, prof. Muscali Anca 

    Anuțiac Delia, clasa a XI-a, prof. Senkiv-Ferțadi Oksana 

    Boiciuc Nicoleta, clasa a XI-a, prof. Senkiv-Ferțadi Oksana 

    Șmuleac Oxana, clasa a XII-a, prof. Roatiș Cristina 

    Șimon Cosmin, clasa a XII-a, prof. Roatiș Cristina 

    Godenciuc Camelia, clasa a XII-a, prof. Herbil Marian 

    Dzabeniuc Tamara, clasa a XII-a, prof. Roatiș Cristina 

6) Concursul Național ”Next Generation”, Baia Mare 

Mențiune:   Popovici Beatrisa, clasa a X-a, prof. Herbil Marian 

 

 

b) Programe şi proiecte educaţionale 

♦”Omagiu limbii materne” – proiect educațional inițiat în 2008 și desfășurat în parteneriat cu alte trei 

minorități din România: Grupul Școlar ”Jozef Gregor Tajovsky” din Nădlac, județul Arad – minoritatea 

slovacă; Liceul ”Bogdan Vodă” din Vișeul de Sus – minoritatea germană; Liceul ”Leovey Klara” din 

Sighetu Marmației – minoritatea maghiară;    

♦”Tradiții și obiceiuri de Paște la români și la minoritățile naționale din România” – proiect educațional 

inițiat în anul 2011, la care au participat peste 200 de elevi și cadre didactice din 16 județe ale țării; în 

anul şcolar 2011-2012 s-a desfăşurat a doua ediţie. 

Participări la alte programe/proiecte  

- Proiect transfrontalier „Generaţia de mâine-speranţa noastră pentru o viaţă mai bună”, mai-octombrie 

2011, fonduri ale ONG „Nadia” Solotvino, Ucraina 

- Proiect de parteneriat cu Parohia Ortodoxă Ucraineană Sighetu Marmaţiei „Vine Moş Nicolae”, 

decembrie 2010, fonduri ale parohiei 

- Proiect de parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu „Ziua cărţii ucrainene”, Baia Mare, mai 2009, 

fonduri proprii. 

- Proiect de parteneriat cu Grupul Şcolar „Gregor Jozef Tajovsky” Nădlac, jud. Arad, octombrie 2009, 

fonduri proprii 
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- Parteneriat „Primul ajutor în şcoală” cu Serviciul de Ajutor Maltez în România, Sucursala Baia Mare 

anii şcolari 2009-2010, 2010-2011 

- Parteneriat în vederea organizării de acţiuni caritabile de voluntariat cu Fundaţia Hope and Homes for 

Children România în anii şcolari 2008-2009,  2010-2011, 2011-2012 

- Proiect european ProYouth 

 

Activităţi extraşcolare 

• Excursie la Baia Mare (Grădina Zoologică, Muzeul Satului, Muzeul de Istorie, Planetariul, 

Centrul istoric al oraşului) , mai 2009 

• Vizitarea liceului din Solotvino, întâlnirea cu colectivul de elevi şi cadre didactice , iunie 2009 

• Balul Bobocilor 

• Valentine‘s Day 

• Halloween 

• Zilele Şevcenko 

• 1 iunie – Ziua internaţională a copilului 

• Concert de colinde 

• Excursie la Valea Vișeului 

• Ultimul sunet de clopoţel 

4. Resursele materiale ale unităţii şcolare 

 10 săli de clasă; 

 2 laboratoare de informatică; 

 1 bibliotecă cu peste 3000 de volume 

 1 sală profesorală; 

 1 birou contabilitate; 

 1 birou secretariat; 

 1 birou director; 

 1 sală festivă; 

 3 spații sanitare; 

 1 sală de sport neamenajată 

 1 teren de sport; 

 1 cabinet medical; 

 1 cabinet de asistență psihologică; 

 material didactic: în limite acceptabile 

Finanțarea se realizează exclusiv din surse bugetare, şcoala nu  are fonduri băneşti 

extrabugetare. 

 

    5. Calitatea managementului şcolar 

Managementul Liceului Pedagogic ”Taras Șevcenko” este asigurat de către director, iar 

conducerea operativă este asigurată de Consiliul de administraţie.  

Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, Comisiile metodice, Comisiile de lucru, 

Comitetul reprezentativ al părinţilor şi Consiliul elevilor sunt organizate şi îşi desfăşoară 

activitatea conform legilor în vigoare. 

 Echipa managerială precum și alte cadre din unitatea școlară, au urmat și absolvit cursuri 

de perfecționare în domeniul managementului educațional(3 cadre didactice fac parte din Corpul 

Național al experților în management educațional) 

 Echipa managerială promovează următoarele principii: 

 fiecare angajat trebuie să creadă în colegii săi pentru că încrederea este elementul care 

menţine coeziunea unei echipe; 
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 managerul trebuie să fie un model şi să îşi susţină subalternii, astfel încât aceştia să îşi 

poată exprima deschis gândurile şi sentimentele; 

 informaţia este o resursă importantă pentru fiecare membru al echipei, iar managerul 

trebuie să se asigure că oferă informaţiile necesare pentru ducerea la bun sfârşit a unei 

sarcini; 

 cadrele didactice trebuie să ştie că şi opinia lor contează; 

 conflictul trebuie administrat astfel încât toată lumea să aibă de câştigat; 

 managerul trebuie să încurajeze atât concentrarea pe rezultate cât şi atenţia la aspectele 

relaţionale; 

 se impune intensificarea eforturilor ca lucrul în echipă să fie una din metodele 

manageriale fundamentale. 

În ceea ce privește colaborarea cu alți manageri, se pot afirma următoarele: 

- se colaborează cu școlile generale din satele cu populație majoritară ucraineană: Poienile 

de sub Munte, Repedea, Ruscova, Valea Vişeului, Crasna, Bistra, Lunca la Tisa, 

Crăciunești, Bocicoiul Mare, Tisa, Rona de Sus, Coştiui, Remeți. 

- există activități de parteneriat cu alte şcoli din ţară: Liceul din Nădlac, Vișeu de Sus, 

Târgu-Mureș, Târgu Secuiesc, Școala generală ”Mihaly de Apșa” Sighetu Marmației, 

Grădinița nr. 8 Sighetu Marmației. 

- se colaborează eficient şi cu școlile din Ucraina, în special cu școlile din orașele 

Solotvino, Ivano Frankivsc și Lviv. 
Asumarea răspunderii în domeniul decizional se manifestă prin: 

- există o distincţie clară între răspunderea individuală şi răspunderea colectivă; 

- valorile dominante în unitatea școlară sunt : egalitarism, cooperare, munca în echipă, 

respect reciproc, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, 

creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare; 

- 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; 

- echipa managerială manifestă deschidere şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri 

frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa. 



 

 

III. ECHPA DE PROIECT 
 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Componenţa echipei de proiect: 

 

 

Coordonator:  prof. Pițura Casian (director) 

 

Membrii:  prof. Codrea Emilia 

prof. Senkiv-Ferţadi Oksana 

prof. Roatiş Cristina

 
expresie a unei analize, unei 

gândiri şi decizii colective 

 
expresie a unui efort de echipă 
aflată într-un permanent proces 
de inovare 



IV. ANALIZA DIAGNOSTICĂ 
                                            ( S.W.O.T.) 

 

a)  CURRICULUM 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

*Liceul dispune de planuri de învăţământ, 

programe şcolare auxiliare curriculare ( 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 

hărţi, culegeri de documente şi probleme, 

atlasuri, îndrumătoare, ghiduri metodologice şi 

de evaluare, programe pentru examenele 

naţionale şi tipuri de subiecte, soft educaţional 

la diferite discipline). 

*Programe pentru C.D.S.-uri aprobate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean.  

*Auxiliare curriculare realizate de către 

profesori. 

* Învățarea limbii ucrainene se realizează la 

un  nivel foarte ridicat. 

* rezultate de excepție la olimpiada 

națională de limba ucraineană și limba 

rusă. 
* Accesul cadrelor didactice la internet 

 

*Insuficienta dotare cu manuale școlare în 

limba ucraineană la disciplinele de studiu. 

*Oferta de C.D.S nu satisface nevoile tuturor 

elevilor . 

*Lipsa unui centru de documentare, a unei săli 

de lectura cu multe locuri, a cabinetului 

multimedia 

*Lipsa unor C.D.S. interdisciplinare (fizică –

chimie - biologie istorie - geografie-arte) 

*Insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor 

didactice în raport cu solicitările elevilor. 

*Stilurile didactice folosite în predare sunt în 

mare parte de tip euristic. 

*Concentrarea activităţilor pe conţinuturi nu pe 

nevoile de formare ale elevilor 

* Puţine cadre didactice utilizează platforma 

AEL 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

*C.D.S. oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei 

de informare şi cunoaştere în diferite domenii 

sensibilizate de mijloacele mass-media 

(discovery internet). 

*C.D.S. vine în sprijinul ameliorării 

absenteismului şcolar şi contribuie la 

dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru învăţare 

şi la obţinerea unor performanţe şcolare, 

permite valorificarea abilităţilor individuale. 

*Oferta mare de auxiliare curriculare de pe 

piaţă si biblioteca virtuală 

*Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţare 

*Lipsa unor mijloacelor de învăţământ 

necesare întăririi caracterului aplicativ al C.D.S 

*Insuficiente fonduri pentru achiziţionarea de 

material didactic performant (videoproiectoare, 

tablă  interactivă, copiatoare) 

 

b) RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

*Personal calificat 100%. 

*Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 

I este de 58%, iar a cadrelor didactice cu 

performanţe şcolare este de 45%. 

*Relaţiile interpersonale (profesor-elev, 

profesor-părinţi, profesor-profesor) existente, 

creează un climat educaţional deschis, 

stimulativ. 

*Participarea unui număr mare de profesori la 

cursurile de formare continuă şi perfecţionare 

prin C.C.D, la Magister şi altele. 

*Rezultate la olimpiadele şi concursurile 

şcolare judeţene, naţionale şi internaţionale. 

*Participarea unui număr mare de profesori la 

simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice 

*Lipsa profesorilor de etnie ucraineană la 

toate disciplinele de învățământ(cu excepția 

limbii și literaturii române) 

* Puţini profesori utilizează platforma AEL în 

procesul de predare  - învăţare 

 * Persistă tentaţia elementelor conservatoriste  

la unii profesori în organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor şi în centrarea activităţilor pe nevoile 

elevului. 

* Implicarea aceluiaşi grup de persoane în 

derularea unor proiecte şi în activităţile non 

formale 
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*Implicarea profesorilor în diverse proiecte 

și programe extrașcolare (Simpozionul și 

Concursul Național ”Obiceiuri și tradiții de 

paști la români și minoritățile naționale”, 

Proiectul ”Împreună suntem mai buni și 

mai deosebiți”, serbarea ”Sfântul Nicolae” 

”Omagiul limbii materne”). 
*Preocupare pentru stimularea profesorilor şi 

elevilor cu rezultate deosebite. 

* Menţinerea prin continuitate a profesorilor 

suplinitori. 

* Slaba implicare a părinţilor în problemele 

şcolii  

*Nesupravegherea copiilor ai căror  părinţii 

sunt plecaţi la lucru în străinătate. 

* Lipsa acţiunilor unitare în aplicarea unor 

prevederi legale. 

*Consiliul reprezentativ al elevilor este puţin 

implicat în unele problemele specifice şcolii. 

* Comunicarea cu părinţii se face adesea numai 

în situaţiile de criză 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

*Întâlnirile frecvente dintre cadrele didactice în 

afara orelor de curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii grupului şi o 

comunicare mai bună. 

*Varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de universităţi, C.C.D 

şi O.N.G. 

*Posibilităţi financiare destinate motivării  

personalului şcolii şi elevilor. 

*Creşterea numărului de ofertanţi şi programe 

de formare pentru dezvoltarea personală şi 

profesională. 

*Sprijinul Uniunii Ucrainenilor din România 

 *Criza de timp a părinţilor reduce implicarea 

familie în activitatea şcolară, fapt reflectat atât 

prin relaţia profesor-elev, cât şi prin 

performanţa şcolară. 

* Lipsa perspectivei clare asupra viitorului 

determinată de reforma societăţii în derulare. 

* Migraţia părinţilor spre străinătate şi plasarea 

copiilor în grija persoanelor fară autoritate. 

* Insuficienta implicare a părinţilor şi factorilor 

educativi externi în desfăşurarea activităţilor 

din şcoală. 

*Scăderea anuală a numărului de elevi de etnie 

ucraineană. 

 

 

c) RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

*Amplasarea liceului în centrul orașului, cu 

acces facil pentru elevi și cadre didactice. 

*Unicul liceu cu predare în limba ucraineană 

din țară ce deservește minoritatea ucraineană. 

* Realizarea reabilitării liceului în proporție de 

60%  (schimbarea acoperişului, reabilitarea 

parţială a faţadei liceului, termoficarea etajului, 

modernizarea grupurilor sanitare). 

* Existența laboratoarelor de informatică și 

AEL, a bibliotecii școlare, a cabinetelor de 

limba ucraineană, fizică-chimie.  

*Existenţa unor mijloace moderne de 

informare (internet) şi auxiliare 

(videoproiector, video, DVD, aparat 

fotografic). 

*Posibilitatea de accesare a fondurilor 

structurale. 

 

*Lipsa unei săli de sport, cea existentă nu este 

funcțională. 

*Fondul de carte al bibliotecii nu este 

reactualizat în suficientă măsură cu noile 

apariţii din diferite domenii. 

*Insuficienta dotare a laboratoarelor şi 

cabinetelor cu tehnică modernă (calculatoare şi 

videoproiectoare, tablă magnetică) 

*Lipsa cabinetului de documentare şi 

informare. 

*Modernizarea cabinetelor de fizică-chimie. 

*Modernizarea terenului de saport din curtea 

școlii.  

*Subdimensionarea rețelei de termoficare de la 

etaj și lipsa rețelei de termoficare de la parter. 

*Uzura fizică şi  morală a bazei materiale 

*Insuficienta preocupare pentru conştientizarea 

elevilor spre păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 

şcolare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

*Descentralizarea şi autonomia instituţională. 

*Relaţii de parteneriat cu comunitatea locală 

(primărie, părinţi, agenţi economici) 

*Existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în 

scopul obţinerii unor resurse financiare. 

*Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a dotărilor existente. 

*Nesoluționarea regimului juridic al clădirii 

liceului. 

*Întârzieri birocratice în alocarea unor fonduri 
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*Posibilitatea antrenării părinţilor şi elevilor în 

activităţile de întreţinere a şcolii de 

modernizarea bazei materiale şi în amenajarea 

unor săli de clasă. 

* Existenţa programelor  de granturi şcolare, de 

dotare cu material didactic 

*Posibilitatea ofertării de servicii către 

comunitate 

pentru diferite lucrări. 

 

 

d) RELAŢII DE PARTENERIAT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

* Implicarea liceului în diverse proiecte și 

programe extrașcolare (Simpozionul și 

Concursul Național ”Obiceiuri și tradiții de 

paști la români și minoritățile naționale”, 

Proiectul ”Împreună suntem mai buni și mai 

deosebiți”, serbarea ”Sfântul Nicolae” 

”Omagiul limbii materne”). 

*Colaborarea cu partenerii educaţionali: 

primăria, poliţia, pompierii, Biblioteca 

Municipală Sighet, Casa Municipală de Cultura 

Sighet. 

*Colaborarea cu Uniunea Ucrainenilor din 

România la nivel național și județean.  

*Relaţia de parteneriat cu Liceul de Stiințe  din 

Ivano Frankivsc, Ucraina. 

* Realizarea site-ului liceului 

*Puţine parteneriate tematice (istorie locală, 

ştiinţe) cu şcoli din ţară  şi străinătate. 

* Prea puţine  programe de orientară  şcolară şi 

profesională 

* Lipsa unui parteneriat real şcoală-familie 

 

*Insuficienta  pregătire a elevilor pentru viaţă 

şi societatea românească integrată în U.E. 

 

* Insuficienta implicare a unor  cadre didactice 

în activităţile extraşcolare. 

 

*Insuficienta implicarea a părinţilor elevilor cu 

performanţe şcolare în activităţi educative 

desfăşurate în şcoală. 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

* Apartenența României la structurile europene 

*Formarea personalului didactic pentru 

întocmirea şi derularea unor programe 

europene. 

*Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta 

educaţională şi al elevilor de a participa la 

târgurile de oferte educaţionale 

*Interesul altor instituţii omoloage pentru 

schimbul de experienţă. 

*Posibilitatea ofertării de servicii către 

comunitate  

*Timpul limitat al părinţilor poate conduce la 

slaba implicare a lor în activităţile şcolii. 

*Instabilitate la nivel social şi economic a 

instituţiilor potenţial partenere. 

* Creşte pe an ce trece numărul elevilor a căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

*Desfiinţarea unor locuri de muncă la nivelul 

municipiului Sighet. 

 

   

 

V. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

1.VIZIUNEA: 
 

 Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației va fi un liceu 

competitiv, bazat pe profesionalism, civilizaţie, modernism şi siguranţă, în care va  activa un grup 

socio-profesional caracterizat prin eficienţă şi flexibilitate, va cultiva și conserva tradițiile și 

obiceiurile minorității ucrainene, va fi factorul cheie în păstrarea și transmiterea generațiilor 

următoare a limbii materne ucrainene. 

 

Valorile promovate şi cultivate sunt: demnitate, performanţă, calitate, competenţă, eglitate de 

sanse, forţa echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală , responsabilitate, respect, 

încredere. 
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  2.MISIUNEA  ŞCOLII  
 

 Cu resursele existente într-un ritm propriu în colaborare cu partenerii educaţionali,  vom:

  

• asigura tinerilor abilităţile comportamentale şi intelectuale necesare adaptării la un 

mediu dinamic şi competitiv; 

•  dezvolta deprinderi colaborative, bazate pe atitudini şi valori autentice, personale şi 

sociale, tradiţionale şi multiculturale; 

•  încuraja elevii în dezvoltarea spiritului de echipă, pentru a dobândi o conduită 

personală responsabilă, tolerantă; 

•  forma, diversifica şi adânci pregătirea generală şi de specialitate pentru atingerea 

performanţei şi excelenţei specifice dimensiunii europene astfel încât să devină persoane conştiente 

că educaţia înseamnă putere. 

   

 

 

 

VI. ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
 

Dacă existenţa liceului nostru este justificat de contextul educaţional şi comunitar al minorității 

ucrainene, atunci 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:Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate. 

 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 activ-participative şi a 

strategiilor didactice centrate pe elev. 

 Ţinta strategică aleasa 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: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare 

              Scopul vizează dotare tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi 

interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea românească. 

               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. 
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2.  OPŢIUNILE  STRATEGICE  

 

Domeniul 

funcţional Dezvoltare 

curriculară 

Dezvoltarea 

Resurselor umane 

Atragerea de resurse 

financiare şi 

dezvoltarea bazei 

materiale 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare Scop 

strategic 

T1 

Adaptarea 

curriculumului la 

nevoile comunităţii 

Asigurarea accesului 

cadrelor didactice la 

tehnologia modernă 

Modernizarea spaţiilor 

şcolare şi a spaţiilor 

auxiliare 

Responsabilizarea 

comunităţii în susţinerea 

şcolii 

T2 

Particularizarea 

curriculumului la 

cerintele învăţării 

activ-participative 

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 

Dezvoltarea parteneriatelor 

cu structuri implicate în 

educaţie. 

T3 

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 

Crearea bazei materiale 

pentru susţinerea 

promovării dimensiunii 

europene şi a egalităţii 

de şanse în educaţia 

elevilor de către cadrele 

didactice 

Colaborare cu reprezentanţi 

ai ONG-urilor, instituţiilor 

de cultură din ţară şi din 

străinătate 

T4 

Dezvoltarea canalelor  

privind comunicarea 

Formarea resursei umane 

în vederea utilizării 

sistemelor de comunicare 

şi realizarea unei 

comunicări eficiente 

Dotarea tuturor 

compartimentelor cu 

mijloace moderne de 

comunicare eficienti-

zarea parteneriatelor 

vitale 

Crearea unor structuri 

participative elevi- personal 

propriu, comunitate, pentru 

realizarea schimbului de 

informaţii cu exteriorul şi 

adecvarea acestuia la 

contextul comunitar concret 

T5 

Dezvoltarea privind 

activitatea de 

marketing- 

publicistică 

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/ 

mass-media, implicate în 

promovarea imaginii şcolii 

 

3. ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE A STRATEGIEI  

ŢINTE   

STRATEGICE 

OPŢIUNI  

STRATEGICE 
ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE 

 

 

 

 

 

 

 

T1:Realizarea 

cadrului general 

adecvat pentru o 

educaţie de calitate 

prin şi pentru 

comunitate  

Adaptarea 

curriculumului la 

specificul local 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie  

(M) Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului conceput pe baza nevoilor 

comunitare şi a celor individuale  

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară  

 

Asigurarea accesului 

cadre-lor didactice la 

tehnologia modernă  

(S) Inventarul echipamentelor existente în şcoală stabilirea necesarului pentru 

asigurarea utilizarii în procesul de învăţământ de către toate cadrele didactice 

(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor audio-video 

şi a tehnologiilor informaţionale 

(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a resurselor 

comunităţii 

 

 

Modernizarea spaţiilor 

şcolare şi a spaţiilor 

auxiliare  

(S) Inventarierea tuturor lucrărilor necesare reamenajării şi modernizării 

spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare 

(S) Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul unităţii şcolare 

(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere 

(L) Reamenajarea spaţiilor şcolare, a clădirii principale, a sistemului de 

încălzire din liceu 

(L) Procurarea şi instalarea de echipamente audio- video şi de comunicare 

moderne necesare 

Responsabilizarea 

comunităţii în 

susţinerea şcolii 

(S) Atragerea de resurse extrabugetare 

(M) Realizarea unei reţele eficiente de comunicare şi cooperare cu comunitatea 
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T2:Realizarea unui 

învăţământ axat pe 

aplicarea 

metodelor active-

participative şi a 

strategiilor 

didactice centrate 

pe elev 

Particularizarea 

curriculumului la 

cerinţele învăţării activ- 

participative 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cerinţelor de învăţare activ-

participative   

(M) Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului  conceput pe baza cerinţelor 

învăţării activ-participative  centrate pe elev 

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate 

Formarea cadrelor 

didactice pentru 

aplicarea metodelor 

active şi centrării 

activităţii pe elev 

(S) Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice  

 

(S) Formarea cadrelor didactice debutante pentru aplicarea metodelor activ-

participative şi a centrării activităţii pe elev 

(M) Formarea restului cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor activ-

participative şi a centrării activităţii pe elev 

Modernizarea spatiilor 

scolare si a spatiilor 

auxiliare  

(S) Inventarierea mijloacelor didactice şi echipamentelor existente în şcoală şi 

stabilirea necesarului pentru asigurarea utilizării în procesul de învăţământ de 

către toate cadrele didactice 

(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea mijloacelor didactice şi 

echipamentelor adecvate situaţiilor de învăţare  

(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a resurselor  

Responsabilizarea 

comunitatii in 

sustinerea scolii 

(S) Contactarea unor instituţii/ONG-uri/organizaţii care pot funiza asistenţă de 

specialitate 

(M) Incheierea de parteneriate şi derularea activităţilor de formare 

(L) Atragerea altor instituţii /ONG-uri/ organizaţii/ firme implicate în educaţie 

 

 

 

 

 

 

 

T3:Promovarea 

dimensiunii 

europene şi a 

egalităţii de şanse 

în educaţia 

elevilor: 

 

Dezvoltarea unor 

opţionale despre tema  

egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor şi 

integrării europene 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie şi realizarea unor 

opţionale adecvat egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene 

(M) Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului  conceput pe baza egalităţii de 

şanse în educaţia elevilor şi integrării europene 

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate 

 

 

 

Accesarea resurselor 

educaţionale europene 

(S) Identificarea surselor de finanțare 

(S) Informarea personalului asupra modului de accesare 

(M) Formarea cadrelor didactice prin participare la programe de formare 

internaţionale 

(M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă cu şcoli 

din spaţiul european 

(L) Menţinerea legăturilor cu partenerii externi şi crearea unui schimb 

permanent de resurse cu aceştia 

Crearea abilităţilor 

personale, a 

deprinderilor sociale şi 

tehnice, de promovare 

dimensiunii europene şi 

a valorilor 

multiculturalismului a 

elevilor 

(S) Identificarea nevoilor de formare a elevilor adolescenţi privind deprinderile 

sociale şi tehnice, de promovare a valorilor europene 

(S) Contactarea organismelor care pot furniza asistenţă de specialitate 

(S) Formarea a 2 cadre didactice în crearea deprinderilor sociale şi tehnice, de 

promovare a valorilor europene a adolescenţilor 

(M) Formarea unui grup de 10 elevi pentru promovarea dimensiunii europene 

şi a valorilor multiculturalismului 

(M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de experienţă cu şcoli 

din Romania  

Crearea bazei materiale 

pentru susţinerea 

promovării 

(M) Amenajarea unor puncte de accesare a resurselor europene 

(L) Realizarea unei baze de date privind sursele şi resursele europene 

 

 

Colaborare cu 

reprezentanţi ai ONG-

urilor, instituţiilor de 

cultură din ţară şi din 

străinătate 

 

(S) Identificarea organizaţiilor cu care se pot desfăşura activităţi de promovare 

a valorilor europene şi multiculturalismului şi realizarea de parteneriate cu 

organizaţiile identificate  

(S) Realizarea unor materiale scrise şi în format electronic, (împreună cu 

partenerii români şi străini) pentru promovarea dimensiunii europene şi a 

valorilor multiculturalismului 

(M) Derularea on-line a unor activităţi extracurriculare transnaţionale 

(L) extinderea parteneriatelor în ţară şi în străinătate 

 

 

 

 

Dezvoltarea,  canalelor 

privind comunicarea 

(S) Analiza nevoilor, definirea cererii privind comunicarea  

(M) Dezvoltarea canalelor 

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de rezultate 

Formarea resursei (S) Realizarea liniilor de comunicare internă şi interinstituţionale 
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T4: Utilizarea unui 

sistem eficient de 

comunicare 

umane în vederea 

utilizarii sistemelor de 

comunicare şi realizarea 

unei comunicări 

eficiente 

 

 

(S) Analiza nevoilor de formare în utilizarea sistemelor de comunicare 

(S) Analiza complexa a nevoilor de formare pe comunicare 

(M)  Formarea întregii resurse umane pe probleme de comunicare 

(M) Formarea resursei umane pentru realizarea sistemelor şi echipamentelor de 

comunicare 

(L) Crearea unei structuri activ- participative interne care să monitorizeze 

permanent nevoia de formare          

Dotarea tuturor compar-

timentelor cu mijloace  

moderne de comunicare 

eficientizarea 

parteneriatelor vitale 

 

(S) Identificarea necesarului de echipamente de comunicare 

 

(M) Dotarea integrală cu echipamente de comunicare moderne 

(M) Organizarea unui Centru de Documentare şi Informare 

(L) Realizarea unei baze de date eficientă la nivelul unităţii şcolare 

Crearea unor structuri 

participative elevi- 

personal propriu- 

comunitate pentru 

realizarea schimbului de 

informaţii cu exteriorul 

şi adecvarea acestuia la 

contextul comunitar 

concret 

 

(S) Realizarea necesarului de resursă pentru crearea structurii  

 

(M) Stabilirea procedurilor de lucru şi pilotarea acestora 

 

(L)  Revizuirea structurii în funcţie de rezultate 

 

 

 

 

T5: Promovarea 

imaginii unităţii 

şcolare pe plan 

local, naţional şi 

internaţional 

Responsabilizarea şi 

motivarea resursei 

umane pentru 

promovarea imaginii 

şcolii 

(S) Lansarea invitaţiei de participare la promovarea imaginii şcolii 

(S) Identificarea resursei umane disponibile 

(M) Implicarea în activităţile de promovare a imaginii şcolii 

(L) Implicarea întregii resurse umane pentru promovarea imaginii şcolii 

Atragerea de resurse 

pentru realizarea unor 

materiale de promovare 

a imaginii şcolii 

(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere 

(S) Realizarea unui material promoţional de promovare a imaginii şcolii 

(L)  Realizarea unor parteneriate în vederea atragerii de resurse 

Realizarea unor 

parteneriate cu instituţii/ 

organizaţii/ mass- 

media, implicate în 

promovarea imaginii 

şcolii 

(S) Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-media, implicate în promovarea 

imaginii şcolii 

(M) Organizarea de activităţi care să promoveze imaginea şcolii 

(M) Obţinerea de rezultate la nivel naţional şi internaţional 

(M) Participarea la activităţi organizate de alte instituţii în scopul promovării 

şcolii 

(L) Menţinerea imaginii şcolii prin utilizarea liniilor de comunicare 

interinstituţionale 

 

VII.  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 noştrii pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe 

pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene; 

 O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional, internaţional. 

Viziunea şi misiunea liceului nostru 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.  
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O1, O2, O5 

ŢINTE   

STRATEGICE 
OPŢIUNI  STRATEGICE 

RESURSE 

STRATEGICE 
REZULTATE AŞTEPTATE 

  

 

 

T1: Realizarea 

cadrului general 

adecvat pentru o 

educatie de 

calitate prin /  

pentru comunitate 

Adaptarea curriculum-ului la 

specificul liceului 

 

 

 

 

 Resursa 

umana foarte 

bine pregatita 

profesi-onal 

 

 

 

 

 

 

 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 

Asigurarea accesului cadrelor 

didactice la tehnologia modernă 

Modernizarea spaţiilor şcolare şi a 

spaţiilor auxiliare 

Responsabilizarea comunităţii în 

susţinerea şcolii 

 

 

 

T2: Realizarea 

unui invatamant 

axat pe aplicarea 

metodelor active-

participative şi a 

strategiilor 

didactice centrate 

pe elev  

Particularizarea curriculum-ului la 

cerinţele învăţării activ- paticipative 

centrate pe elev 

 

 Scăderea cu 50% a absenţelor 

nemotivate ale elevilor 

 Diminuarea cu 75% a 

corigenţilor 

 Implicarea tuturor cadrelor 

didactice în realizarea de 

activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare în parteneriat cu 

comunitatea 

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 

Dezvoltarea parteneriatelor cu 

structuri implicate în educaţie 

 

 

 

 

T3: Promovarea 

dimensiunii 

europene si a 

egalităţii de şanse 

în educaţia 

elevilor  

Dezvoltarea unor opţionale 

adecvate multiculturalismului şi 

integrării europene 

 

 

 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 

Accesarea resurselor educaţionale 

europene 

Crearea abilităţilor personale, a 

deprinderilor sociale şi tehnice, de 

promovare 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 
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O3, O4 

 

 

 

 

VIII. 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. 

 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 internaționale. 

 creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate. 

 

 

 

 

 

ŢINTE   

STRATEGICE 
OPŢIUNI  STRATEGICE 

RESURSE 

STRATEGICE 
REZULTATE AŞTEPTATE 

  

 

 

 

 

 

 

T4: Utilizarea 

unui sistem 

eficient de 

comunicare 

Dezvoltarea  unor module 

/opţionale privind comunicarea 

 

 

 

 

 

 

 

 Resursa umană 

foarte bine 

pregatită profesi-

onal 

 

 

 

 

 Resurse de 

expertiză: 

existenţa unor 

cadre didactice 

cu expertiză şi 

experienţă 

 

 

 Existenţa liniilor de 

comunicare internă şi 

interinstituţională 

 Toate cadrele didactice 

utilizează tehnologiile 

informaţionale  şi liniile de 

comunicare existente 

 100% dintre elevi utilizează 

sistemele informaţionale 

existente în şcoală 

 Existenţa structurii 

participative care 

monitorizează schimbul de 

informaţii cu comunitatea 

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 

 

 

 

T5: Promovarea 

imaginii unităţii 

şcolare pe plan 

local, naţional şi 

internaţional 

Responsabilitatea şi motivarea 

resursei umane pentru promovarea 

imaginii şcolii 

 

 Existenta monografiei şi a 

materialelor de promovare a 

imaginii şcolii 

 Implicarea tuturor cadrelor 

didactice pentru promovarea 

imaginii şi/sau realizarea de 

materiale promoţionale 

 Existenta contractelor de 

parteneriat 

 Existenta programului de 

activitate extraşcolară 

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 
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REZULTATE AŞTEPTATE pentru: 

 
 

MEN, 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 

 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 examenelor de bacalaureat 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 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 

 centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli 

 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 
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Biserica 

 promovarea valorilor morale creştine în educaţie 

 activităţi de parteneriat 

 

Mass-media 

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic 

 

1.Pe termen scurt 

 
 Stimularea elevilor şi profesorilor cu rezultate deosebite la concursurile şi 

olimpiadele şcolare prin utilizarea fondurilor Uniunii Ucrainenilor din România  

 Derularea unor programe de orientare şcolară şi profesională - „Cheia succesului”, 

„Vreau o carieră”, Târguri de joburi; 

 Funcţionarea cu eficienţă a Consiliului de disciplină cu o structură alcătuită din 

elevi; 

 Creşterea numărului de premii obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare 

naţionale şi internaţionale şi a participării la simpozioane şi sesiuni de comunicări 

ştiinţifice; 

 Implicarea liceului în diverse proiecte și programe extrașcolare; 

 Îmbunătăţirea conţinutului site-ului liceului; 

 Organizarea festivităţilor „Zilele liceului” – întâlnirea dintre generaţii; 

 Crearea unui colectiv de profesori şi elevi unit, armonios, eficient şi de înalt 

prestigiu moral şi profesional. 

 

2.Pe termen mediu 

 
 Editarea unei broșuri cu istoricul liceului și rezultatele obținute în scurta sa 

existență, din 1997 până în prezent și completarea pe mai departe a acesteia; 

 Formarea continuă a cadrelor didactice – creşterea numărului de profesori cu grad 

didactic I şi II, masterat şi doctorat; participarea cadrelor didactice la programe de 

perfecţionare; 

 Amenajarea unei săli de lectură şi informatizarea bibliotecii 

 Modernizarea laboratorului de fizică-chimie, care să permită desfăşurarea unor 

activităţi instructiv educative performante; 

 Organizarea unor Simpozioane ştiinţifice în colaborare cu liceele din municipiul 

Sighetu Marmației; 

 Asigurarea unei surse alternative de căldură pe timp de iarnă în sălile de la etajul 

clădirii (centrala termică fiind subdimensionată); 

 
3.Pe termen lung 

 

 Reabilitarea sălii de sport existente în cadrul liceului; 

 Finalizarea reabilitării liceului şi modernizarea sistemului de încălzire prin 

racordarea la rețeaua de gaze; 

 Realizarea cabinetului multimedia;. 

 Derularea proiectelor de parteneriat cu şcoli din ţară şi străinătate 
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IX . 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  

 

1. Programul de pregătire a cadrelor didactice 

 
Nr. 

crt. 
Activitate Obiective operationale Termen 

Responsabilita

ti 
Resurse 

Indicatori de 

performanta 

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 fișelor de formare 

profesională a cadrelor 

didactice 

Intocmirea listei de cadre 

didactice cu nevoi de 

formare pe: utilizarea 

echipamentelor audio- 

video, aplicarea metodelor 

activ- participative centrate 

pe elev, probleme de 

comunicare, utilizare de 

echipamente informaţionale 

 

2013-

2017 

Director 

 

Materiale: hârtie, 

copiator, toner, 

creioane, pixuri 

De timp: necesar 

aplicării şi 

interpretării 

chestionarului 

Financiare: resurse 

extrabugetare,  

De autoritate: recu-

noaştere a nevoii de 

formare 

Lista cadrelor 

didactice cu nevoi 

de formare pe: 

utilizarea 

echipamentelor 

audio-video, 

aplicarea metodelor 

activ-participative 

centrate pe elev, 

probleme de 

comunicare, 

utilizare de 

echipamente 

informaţionale 

2. 

Formarea 

cadrelor 

didactice 

Realizarea unui grafic de 

formare 

In funcţie 

de 

numărul 

formabilil

or 

Director, 

Formatori 

 

materiale: calculator 

cu legătură la 

INTERNET şi 

imprimantă, hârtie, 

creioane, pixuri, 

xerox, toner, tablă, 

cretă 

De timp: necesar for-

mării 

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 

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, 

Şefii de catedre 

 

materiale: fişe de 

asistenţă, pix 

de timp: necesar efec-

tuarii 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 
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2.  Programul de modernizare a bazei materiale 

 

 

3. Programul de pregătire “ Dimensiune europeană şi egalitate de şanse” 

 
Nr

.cr

t. 

Activitate Obiective operationale Termen Responsabilitati Resurse 

Indicatori 

de 

performanta 

1. 

Identificarea 

resurselor 

educaţionale 

europene 

Utilizarea PC-ului şi TIC 

pentru găsirea de resurse 

educaţionale 

Realizarea unor  schimburi de 

experienţă  

 

permanent 

Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe 

educative 

materiale: calculator 

cu legatură la 

INTERNET şi 

imprimantă, hârtie, 

creioane, pixuri 

De timp: necesar 

căutării 

Financiare: necesare 

realizării schimburilor 

(finanţare externă) 

Existenţa 

proiectelor 

Existenţa 

unei baze de 

resurse 

2. 

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 

permanent 

Coordonatorul de 

proiecte si 

programe 

educative 

Catedrele din aria 

curriculară Limbă 

și comunicare 

materiale: calculator 

cu legatura la 

INTERNET si 

imprimanta, hartie, 

creioane, pixuri 

De timp: necesar rea-

lizarii materialelor 

Financiare: necesare 

Dicţionarul 

de termeni 

Materiale 

informative 

Nr

.cr

t. 

Activitate Obiective operaţionale Termen Responsabilităţi Resurse 

Indicatori 

de 

performanţă 

1. 

Inventarierea 

tuturor 

lucrărilor 

necesare 

reamenajării 

Stabilirea comisiei de in-

ventariere a lucrărilor necesare 

Derularea inventarierii 

Stabilirea necesarului de 

resursă financiară 

Stabilirea surselor de finanţare 

Iunie 2014 Director 

materiale:hârtie, 

creioane, pixuri 

De timp: necesar 

inventarierii 

De autoritate: 

recunoaştere de 

direcţia învăţământ 

primărie 

Lista de 

inventar 

2. 

Realizarea 

lucrărilor de 

reamenajare 

Efectuarea lucrărilor de 

reamenajare/ igienizare 
anual Director 

materiale: în funcţie 

de necesităţi 

de timp: necesar 

realizării lucrărilor 

financiare: necesare 

materialelor şi plata 

muncitorilor 

Sălile 

reamenajate 

Exterioarele 

clădirilor 

Gardul 

liceului 

 

3. 

Stabilirea 

necesarului 

de dotare 

Stabilirea comisiei de inven-

tariere a necesarului de dotare 

Inventarierea existentului de 

dotare 

Stabilirea necesarului de dotare 

Stabilirea necesarului de 

resursă financiară 

Stabilirea surselor de finanţare 

Permanent Director 

materiale: hârtie, 

creioane, pixuri 

de timp: necesar 

inventarierii 

de autoritate: 

recunoaştere de 

direcţia învăţământ 

primărie 

Listele cu 

dotările 

necesare 

4. 

Achiziţionare

a de 

mobilier,echi

pamente şi 

aparatură 

modernă 

Efectuarea achiziţiei de 

mobilier, echipamente şi 

aparatură 

permanant Director 

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 
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asigurarii logisticii 

3. 
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 

2013-2017 

Directorul 

Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe 

educative 

 

materiale: calculator 

cu legatura la 

INTERNET si 

imprimanta, hartie, 

creioane, pixuri 

De timp: necesar for-

marii 

Financiare: necesare 

platii formatorilor, 

asigurarii suportului 

de curs 

Formarea 

cadre 

didactice 

4. Identificarea 

nevoilor de 

formare a 

elevilor 

privind 

deprinderile 

sociale şi 

tehnice de 

promovare a 

valorilor 

europene 

Formarea echipei care va 

realiza studiul 

Realizarea de chestionare 

pentru grupurile de interes: 

elevi, cadre didactice 

Centralizarea datelor 

2013-2017 
Echipa 

desemnată 

materiale: calculator 

cu legatura la 

INTERNET si 

imprimanta, hartie, 

cre-ioane, pixuri 

De timp: necesar rea-

lizarii studiului 

Financiare: asigurarii 

logisticii 

Centralizator

ul datelor 

5. Desfăşurarea 

de lecții 

interactive, 

online cu 

parteneri din 

străinatate 

Participare la e-tweening lunar 

Coordonatorul de 

proiecte şi 

programe 

educative 

Prof.  de infor-

matică 

materiale: calculator 

cu legatura la 

INTERNET 

De timp: necesar 

derularii activitatilor 

Realizarea a 

3 astfel de 

parteneriate 

 

4. Programul de întărire a legăturilor dintre şcoala şi comunitate 

 
Nr.

crt. 
Activitate Obiective operaţionale Termen Responsabilităţi Resurse 

Indicatori de 

performanţă 

1. 

Organizarea 

de activităţi 

comune 

Realizarea de activităţi ex-

traşcolare cu Poliţia, Biserica, 

Spitalul, ONG-uri, Primărie 

Lansarea de proiecte/ pro-

grame comune cu alte şcoli 

locale 

Permanent 

Directorul , 

Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

educative 

materiale:in functie 

de activitate 

De timp: necesar 

realizării activităţii 

 

Existenta 

proiectelor/ 

programelor 

2. 

Realizarea 

unei reţele 

de 

comunicare 

eficientă 

şcoală - 

comunitate 

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 

2013-2017 

Director 

Catedra 

informati-ca 

Secretariat 

Coordonator de 

proiecte si 

programe 

 

materiale: calculator, 

hârtie 

de timp: necesar 

realizării activităţilor 

existenţa site-

ului şcolii cu 

forumul de 

discuţii 

existenţa 

agendei cu 

numere de 

telefon/ adrese 

e-mail 

specifică 

comunităţii 

3. 

Obţinerea 

unor 

sponsorizări 

 

Identificarea posibililor 

sponsori 

Realizarea de contracte 

Obţinerea de sponsorizări 

Desfăşurarea unor activităţi 

comune  

Permanent Director 

de timp: necesar 

inventarierii 

 

Contractele de 

sponsorizare 

4. 

Incheierea 

de 

parteneriate 

cu 

organizaţii 

Identificarea tuturor 

partenerilor locali 

Incheierea de contracte de 

parteneriat 

Desfăşurarea de activităţi 

Permanent 

Director, 

Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

De timp: necesar 

identificării 

partenerilor şi 

încheierii 

parteneriatelor 

Existenţa 

contractelor de 

parteneriat 
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din 

comunitatea 

locală 

comune cu aceştia 

 

5. Programul de promovare a imaginii şcolii 

 

Nr

Cr

t 

Activitate Obiective Termen Responsabilităţi Resurse 
Indicatori de 

performanţă 

1 Vizitarea 

unităţilor şcolare 

şi promovarea 

directă a ofertei 

 educaţionale  

Cunoaşterea şcolilor cu 

acelasi statut 

Derularea de activităţi 

comune 

Prezentarea şcolii 

Permanent Directorul , 

Coordonator de 

proiecte şi 

programe 

educative 

materiale:de 

prezentare a şcolii 

de timp: necesar 

vizitelor 

 

Realizarea cel 

puţin a unei 

vizite lunare 

2 Realizarea 

materialelor 

promoţionale 

 Desemnarea unei echipe 

care să realizeze materiale 

promoţionale 

 

   Permanent Echipa 

desemnată  

materiale: hârtie, 

xerox, calculator, 

imprimantă, 

de timp: necesar 

realizării materialelor 

financiare: necesare 

asigurării cu 

consumabile 

 Realizarea de 

pliante diferite 

 

 

 

X. BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES 

 
 Grupuri de interese care interferează în actul educaţional 

 MEN, 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 

 

XI. 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 obictive 

• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate 

• Documentele de proiectare şi evidenţele 
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 XII. 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 in stabilirea priorităţilor la un moment 

dat. 

           Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza 

managerială anuală şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional 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 şi nedidactice, 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. 

 

 

XIII. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE ÎN VEDEREA 

ELABORĂRII PDI-ULUI: 

 
 stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice; 

 contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu liceul nostru; 

 contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de marketing, 

web-site-ul şcolii; 

 mediul extern: www.edu.ro; www.isjmm.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 

 

 

 

 

 

XIV. ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI 

ACTUALIZĂRII PDI-ULUI 

 
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 demonastrative; 

http://www.edu.ro/
http://www.isjmm.ro/
http://www.aracip.edu.ro/
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