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I. CONTEXTUL LEGISLATIV 

Prezentul proiect de dezvoltare instituâională a fost conceput în conformitate cu: 

1. Programul de guvernare 2009-2012 – capitolul V – Politica în domeniul educației 

2. Principiile care guvernează  învăţământul formulată în art. 3 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare 

3. H.G. 1534/ 2008 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar 

4. H.G. 21/2007 Standarde de acreditare pentru autorizrea unităţor de învăţănt preuniversitar 

5. Buletine inromative ale Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar Şerban Iosifescu 

6. Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Serban Iosifescu 

7. Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al judetului Cluj pentru anul şcolar 2012-2013 

8. Legea privind asigurarea calităţii în educatie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi  completările ulterioare 

9. Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/1998 Metodologia 

formării continue a personalului preuniversitar, completat si modificat prin O.M.E.N.nr. 4863/09.11.1999 
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II. ARGUMENT 

 
 România ca ţară membră a Uniunii Europene are ca obiective şi direcţii de acţiune pentru învăţământ şi educaţie priorităţiile stabilite de 

Comisia Europeană dezvoltare a sistemelor educaţionale 

 Facilitarea accesului tuturor cetăţenilor la educaţie şi formare profesională 

 Creşterea calităţii şi eficacităţii sistemelor educaţionale şi de formare profesională 

 Deschiderea sistemelor educaționale de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural. 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională este conceput pe o perioadă de 5 ani bazându-se pe proiectul realizat de conducerea 

anterioară a liceului. Perioada de 5 ani se explică prin faptul că un mandat de director durează patru ani, iar următoarea conducere are o  perioadă 

de un an pentru analiza realizărilor şi pentru conceperea unui nou P.D.I. 

Un proiect de dezvoltare are mai multe etape de realizare, unele modificări şi schimbări se introduc treptat, rezultatele se conturează după un 

ciclu de studii care cuprinde 3-4 ani. Inovaţiile proiectului sunt apostrofate şi de schimbările legislative, de inovaţiile în educaţia naţională şi pe 

plan mondial. 

Totodată ţine cont de complexitatea, diversitatea  activităţilor şcolare, are rolul analizei şi reflexiei critice asupra situaţiei de fapt, 

explorează şi utilizează cât mai judicios resursele existente, pentru atingerea obiectivelor propuse şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor instituţiei 

noastre. 

Este centrat pe problemele cheie ale şcolii: 

 Se concentrează asupra finalităţilor educaţiei, prin dobândirea de competenţe, atitudini, abilităţi 

 Asigură concentrarea tutror domeniilor funcționale ale managementului 

 Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a școlii într-un şir de obiective pe termen scurt 

 Asigură dezvoltarea personală şi profesională 

 Întăreşte parteneriatele  
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 Stimulează dezvoltarea etosului şcolar 

PDI –ul liceului este elaborat având în vedere planul local de acţiune pentru învăţământ P.L.A.I.  şi planul regional de acţiune P.R.A.I., mediul şi 

condiţiile concrete în care funcţionează şcoala. 

 

III. DIAGNOZĂ 
 

III.1. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

III. 1.1 Istoricul  Liceului Teoretic “Bathory Istvan” 

Colegiul şi academia iezuită (1579, 1581-1776) 

 Liceul regesc din Cluj (1776-1851) 

Gimnaziul public romano-catolic din Cluj (1851-1861) 

Gimnaziul Superior romano-catolic din Cluj (1861-1900) 

 Gimnaziul Superior al Statusului Romano-Catolic din Transilvania, condus de ordinul piarist din Cluj (1900-1930) 

Gimnaziul Superior romano-catolic de băieţi din Cluj (1930-1940) 

Gimnaziul romano-catolic „Zágoni Mikes Kelemen” din Cluj (1940-1944) 

Gimnaziul romano-catolic piarist din Cluj (1944-1948) 

Şcoala pedagogică maghiară din Cluj-Napoca (1948-1957) 

Şcoala secundară nr. 11 din Cluj-Napoca (1957-1965) 

 Liceul nr. 11 din Cluj-Napoca (1965-1977) 

Liceul de Matematică-Fizică nr. 3 din Cluj-Napoca (1977-1990) 

 Liceul Teoretic nr. 2 din Cluj-Napoca (1990-1999) 
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 Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca (1999-) 

Modificarea denumirii şcolii nu a însemnat modificare în structura sau profilul liceului. Din anul 2005 a fost infiinţat prima clasă cu predare 

alternativă step by step, iar în 2008, în urma fuziunii Liceului T. „Báthoy István” cu Liceul Teologic „Pázmany Péter” (care funcţiona în aceeaşi 

clădire), au fost preluate clasele vocaţionale teologice romano-catolice. 

 

III.1.2. Profilul actual al şcolii (anul şcolar 2011-2012) 

 
 Liceul Teoretic „Báthory István” , datorită calităţii ridicate a muncii instructiv-educative este o unitate de învăţământ de stat cu personalitate 

juridică. Denumira actuală a fost aprobată în O.M.E.N 3647/ 15.04.1999. Totdeauna a funcţionat ca instituţie de învăţământ de când a fost înfiinţat 

în anul 1579. 

Acest liceu are o importanţă deosebită în judeţul Cluj. Limba de predare fiind cea maghiară şcoala a devenit un centru cultural remarcabil 

în păstrarea şi cultivarea tradiţiilor culturale ale minorităţii maghiare din Transilvania. Liceul încearcă să fie un model de şcoală demn de urmat 

pentru viitorii profesori, care în colaborare cu Universitatea  „Babeş- Bolyai” îşi desfăşoară practica pedagogică în această unitate. Se poate spune 

că efectul muncii didactice din unitatea noastră se simte în sute de şcoli cu limba de predare în limba maghiară în 11 judeţe. 

 Pe plan local şcoala deserveşte nevoile unui municipiu, reşedinţă de judeţ, centru cultural şi istoric.  

 Munca didactică se bazează pe o experienţă de 433 de ani şi are în faţă cerinţele viitorului într-o societate modernă, democratică, integrată 

în structurile Uniunii Europene 

 Liceul Teoretic „Báthory István” se situează în centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca, pe str. Kogălniceanu nr. 2, vizavi de clădirea 

centrală a Universităţii “Babeş-Bolyai”, iar clădirea în care funcţionează clasele primare şi gimnaziale pe str. Universităţii nr. 10. 

 Ambele clădiri sunt monumente istorice din secolul XIX. (1821 respectiv 1870). Datorită vechimii clădirilor şcoala are o atmosferă aparte 

care sugerează respect faţă de ştiinţă şi educaţie. 
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III.1.2.a. Informaţii privind efectivele de elevi la începutul anului şcolar 2011-2012 
 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ 

grupe 

Număr de 

copii / elevi 

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Primar*, 

din care  

cl. I 3 77 zi MAGHIARĂ 

cl. a II-a 3 69 zi MAGHIARĂ 

cl. a III-a 3 71 zi MAGHIARĂ 

cl. a IV-a 4 79 zi MAGHIARĂ 

cl. I-IV spec. 1 9 zi MAGHIARĂ 

Total  14 305 zi MAGHIARĂ 

Secundar ** 

inferior 

Gimnaziu,  

din care 

cl. a V-a 3 83 zi MAGHIARĂ 

cl. a V-a spec. 1 9 zi MAGHIARĂ 

cl. a VI-a 3 77 zi MAGHIARĂ 

cl. a VII-a 3 80 zi MAGHIARĂ 

cl. a VI-VII-a spec. 1 11 zi MAGHIARĂ 

cl. a VIII-a 3 61 zi MAGHIARĂ 

cl. a VIII-a spec 1 9 zi MAGHIARĂ 

Total 15 330 zi MAGHIARĂ 

Liceal,** 

(ciclul inferior) 

din care  

cl. a  IX-a 3 86 zi MAGHIARĂ 

cl. a –X-a 3 78 zi MAGHIARĂ 

Total 6 164 zi MAGHIARĂ 

Liceal 

(ciclul 

superior) 

cl. a –XI-a 4 86 zi MAGHIARĂ 

cl. a –XII-a 4 79 zi MAGHIARĂ 

Total  8 165 zi MAGHIARĂ 
 

* La ciclul primar pe lîngă clasa specială integrată simultană funcţionează în învăţământul de masă câte o clasă Step by Step pe an. 

** La ciclul gimnazial  şi liceal avem o clasă cu predare intensivă a limbii germane şi o clasă cu predare intensivă a limbii engleze 
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Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2011-2012, în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională: 

 

Nivel  Filiera Profilul Specializarea Clasa Număr 

elevi  

Liceal 

Teoretică 

Real 

 

Matematică-informatică 

7 clase, 160 elevi 

 

IX.B. 29 

X.B. 19 

X.C. 29 

XI.B. 18 

XI.D. 24 

XII.A. 24 

XII.B. 17 

Ştiinţele naturii 

2 clase, 53 elevi 

IX.C. 32 

XI.C. 21 

Uman 
Filologie 

1 clasă, 18 elevi 

XII.C 18 

Vocaţională Teologic 
Teologie romano-catolică, 

4 clase, 98 elevi 

IX.A. 25 

X.A. 30 

XI.A. 23 

XII.K. 20 
 

Clasele speciale integrate au fost înfiinţate în anul şcolar 1996 dintr-o necesitate acută; nu a existat învăţământ special, incluziv în limba 

maghiară. De atunci aceste clase funcţionează cu foarte mare succes, astfel au devenit şi clase experimentale pentru universitate, studenţii de la 

psihologie şi psihopedagogie aici îşi desfăşoară practica pedagogică. Între timp școala pentru deficienţe de auz şi-a lărgit profilul cu educaţia 

incluzivă pentru copii cu CES, dar copii cu deficienţe uşoare, cu tulburări de comportament sau de învăţare îşi continuă studiile în unitatea 

noastră. 
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Provenienţa elevilor în anul şcolar 2011-2012 

 

Numărul total al elevilor Din Cluj-Napoca Din alte oraşe Din sate şi comune 

327 233 71,25% 27 11,58% 77 33,04% 

 

 În concluzie putem afirma că un procent foarte semnificativ constituie elevii din alte localități ceea ce ridică problema navetei sau a cazării. Aici 

se profită de relaţiile de paretneriat cu Fundaţia Umanitară Teodidaktos, care asigură cămin pentru elevi, Asociaţia Părinţilor şi Biserica Sf. Mihai 

care asigură 50% reducere la preţul de cazare, şi restaurantul Agape care asigură masa de prânz la preţ redus. În planul de şcolarizare al liceului 

trebuie să se ţină cont de această realitate. 

 

III.1.2.b Informaţii privind resursele umane 

 

 Personal didactic de conducere 

 

Nume şi prenume director: Timár Ágnes, grad didactic: I, vechime în învăţământ: 21 ani,  

- are norma de bază în unitatea de învăţământ 

- modalitatea de numire în funcţie: DELEGAŢIE 

- director din anul 2009 

 

Nume şi prenume director adjunct Káptalan Erna, Phd, grad didactic I, vechime în învăţământ 25 ani 

- are norma de bază în unitatea de învăţământ 

- modalitatea de numire în funcţie : CONCURS 

- director adjunct din anul 1999 
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Personal didactic   

 

Personal didactic angajat: 
Total  Învăţământ 

special integrat 

Primar Gimnazial Liceal 

- cadre didactice titulare 61 6 10 21 24 

- cadre didactice suplinitoare / cu norma 

de bază în unitatea de învăţământ 

21 2 5 8 6 

- cadre didactice suplinitoare / cu norma 

de bază în altă unitate de învăţământ 

4 0 0 2 2 

- detaşat 5 0 3 2 0 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic activ: 

 

Număr personal didactic calificat: Număr personal 

didactic 

Necalificat 
Cu doctorat Cu gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 
Debutant 

3 40 20 17 12 Nu sunt 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic activ: 

 

Vechime 

 în învăţământ 

0-2 ani 3-5 ani 6-10 

ani 

11- 15 

ani 

16-20 ani 21-25 ani 26-30 ani Peste 

30 

9 10 9 32 9 11 5 6 
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Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe a personalului didactic activ: 

 

 Sub 25 25-29  30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Peste 

60 

Total 3 11 18 23 14 6 10 6 - - 

Masculin 1 3 1 - 1 - 1 4 - - 

Feminin 2 8 17 23 15 6 8 1 - - 

 

 Personalul didactic auxiliar 

Total personal didactic auxiliar: 4, din care calificat pentru postul ocupat: 4.  

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar, conform  

normativelor în vigoare: 66,66% 

 

 Personalul nedidactic (administrativ) 

Total personal nedidactic angajat: 17, din care calificat pentru postul ocupat: 17. 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic, conform  

normativelor în vigoare: 88,23% 

 

III.1.2.c. Informaţii privind spaţiile şcolare 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

Spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 48 3370 

2. Cabinete 3 401 

3. Laboratoare 7 560 

4. Ateliere 1 27 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 2 502 

6.  Spaţii de joacă (curte) 2 1450 

7. Alte spaţii (coridoare)  1137 



 13 

 

Unitatea  funcţionează  cu un 1 schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative de 10 

minute. 

 

Spaţiile auxiliare 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

Spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 

informare şi documentare 

6 267 

6. Spaţii sanitare 6 102 

7. Spaţii depozitare materiale 

didactice 

5 250 

8. Alte spaţii   

 

 

Spaţiile administrative 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

Spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 2 105 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 

2 125 

3. Contabilitate 1 12 

4. Casierie 

5. Birou administraţie   
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III.1.2.d. Informaţii privind dotarea spaţiilor şcolare şi administrative 

 

Nr crt. Aparaturaă în dotare   Număr  Cine le foloseşte 

1.  Computere 170 Elevii, profesorii, personalul administrativ 

2.  Laptop 17 Elevii, profesorii, personalul administrative 

3.  Videoproiectoare 9 Profesorii, elevii 

4.  Televizoare 3 Profesorii, elevii 

5.  DVD-player 5 Profesorii, elevii 

6.  Tablă interactivă  1 Profesorii, elevii 

7.  Rizograf 1 Profesorii, personalul administrativ 

8.  Printere 6 Elevii, profesorii, personalul administrativ 

9.  Copiatoare xerox 5 Elevii, profesorii, personalul administrativ 

10.  Fax 1 Personalul administrativ 

11.  Reţea telefonică interioară  Personalul administrativ 

12.  Sistem de luminare (reflectoare) şi audio în sala festivă  Profesorii, elevii 

13.  Aparatură modernă  pentru laboratorul de fizică  Profesorii, elevii 

14.  Lunetă astronomică (14 M, 500×) 1 Profesorii, elevii 

15.  Microscop cu cameră video PC  Profesorii, elevii 

16.  Microscop cu bec electric 10 Profesorii, elevii 

17.  Aparatură pentru laboratorul de chimie  Profesorii, elevii 

18.  Sistem de supravegehre video exterior, pe coridoare, şi în bibliotecă  Profesorii, elevii 

19.  Aparate de gimnastică fitness 6 Profesorii, elevii 

20.  Dotare pentru sporturile cu mingi, panouri, coşuri de baschet, fileuri  Profesorii, elevii 

21.  Camere de filmat pentru  studiul materiilor opţionale de film şi 

media 

2 Profesorii, elevii 

22.  Hărţi, materiale didactice   

23.  Dotarea bibliotecii: 8 calculatoare conectate la reţeaua internet, 

raftruo pentru 30000 de volume, sală de expozişie şi conferinţă, 

sistem de radio  
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III.1.2.e. Curriculum   

 

Curriculumul  utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional aprobat prin ordine ministeriale 

 

Nivel Document nr./data 

I-II ORDIN nr. 4686/05. 08.2003 

III-IV ORDIN nr. 5198/01.11.2004 

V-VIII ORDIN nr. 3638/11.04.2001 

IX-X ORDIN nr. 3410/16.03.2009 

ORDIN nr. 3608/03.04.2009 

XI-XII ORDIN nr. 3410/16.03.2009 

inv. spec. ORDIN nr. 4927-4928/08.09.2005 
 

Lista disciplinelor opţionale la decizia şcolii 
 

      

Nivelul de 

învățământ 

Disciplina Titlul cursului Tipul cursului Clasa Durata 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Jocuri, cl. Pregatitoare Disciplină nouă  1 an 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Joc popular, cl. 

Pregatitoare 

Disciplină nouă  1 an 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Jocuri motrice, cl. 

Pregatitoare 

Disciplină nouă  1 an 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Jocuri Disciplină nouă I 1 an 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Jocuri motrice Disciplină nouă I 1 an 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Jocuri motrice Disciplină nouă II 1 an 
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Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Jocuri motrice Disciplină nouă III 1 an 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Matematica Aprofundare III 1 an 

Primar Limba engleza Learning through games Disciplină nouă IV 1 an 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Jocuri logice Disciplină nouă IV 1 an 

Primar Invatator (in limba 

maghiara) 

Matematica distractiva Disciplină nouă IV 1 an 

Gimnazial Informatica - tehnologia 

informatiei si a 

comunicatiilor 

Initiere in informatica Disciplină nouă V 1 an 

Gimnazial Informatica Matematica distractiva Disciplină nouă V 1 an 

Gimnazial Limba engleza Limba Engleza Extindere V 1 an 

Gimnazial Limba engleza Stories Disciplină nouă V 1 an 

Gimnazial Limba germana Limba Germana Extindere V 1 an 

Gimnazial Limba germana Cantece in limba 

germana / Lieder im 

Unterricht 

Disciplină nouă V 1 an 

Gimnazial Matematica Matematica distractiva Disciplină nouă VI 1 an 

Gimnazial Limba engleza Stories Disciplină nouă VI 1 an 
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Gimnazial Limba engleza Limba Engleza Extindere VI 1 an 

Gimnazial Limba germana Lumea povestilor / 

Maerchewelt 

Disciplină nouă VI 1 an 

Gimnazial Limba germana Limba Germana Extindere VI 1 an 

Gimnazial Limba germana Cultura si civilizatie in 

tarile germane 

Disciplină nouă VII 1 an 

Gimnazial Limba germana Limba Germana Extindere VII 1 an 

Gimnazial Limba engleza Stories Disciplină nouă VII 1 an 

Gimnazial Limba engleza Limba Engleza Extindere VII 1 an 

Gimnazial Limba germana Povestiri in lb. germana, 

cl.VIII. 

Disciplină nouă VII 1 an 

Gimnazial Limba germana Limba Germana, cl.VIII Extindere VII 1 an 

Gimnazial Limba engleza Stories, cl.VIII Disciplină nouă VII 1 an 

Gimnazial Limba engleza Limba Engleza, cl.VIII Extindere VII 1 an 

Gimnazial Limba engleza Learning through games, 

cl.VIII ed. spec. integrata 

Disciplină nouă VII 1 an 

Liceal inferior Limba engleza Limba Engleza Extindere IX 1 an 

Liceal inferior Limba germana Limba Germana Extindere IX 1 an 
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Liceal inferior Matematica Matematica aplicata Disciplină nouă IX 1 an 

Liceal inferior Chimie Lucrari de laborator de 

chimie anorganica si 

analitica 

Disciplină nouă IX 1 an 

Liceal inferior Limba germana Istorie si civilizatie 

germana 

Disciplină nouă IX 1 an 

Liceal inferior Limba engleza Limba Engleza Extindere X 1 an 

Liceal inferior Limba germana Limba Germana Extindere X 1 an 

Liceal inferior Matematica Matematica aplicata Disciplină nouă X 1 an 

Liceal inferior Chimie Lucrari de laborator de 

chimie  

Disciplină nouă X 1 an 

Liceal inferior Limba germana Istorie si civilizatie 

germana 

Disciplină nouă X 1 an 

Liceal superior Limba si literatura romana Structuri si tehnici de 

argumentare 

Disciplină nouă XI 1 an 

Liceal superior Limba engleza Films and books Disciplină nouă XI 1 an 

Liceal superior Limba engleza Limba Engleza Extindere XI 1 an 

Liceal superior Istorie Isorie locala-istoria 

Clujului 

Disciplină nouă XI 1 an 

Liceal superior Limba latina Mitologie greco-romana Disciplină nouă XI 1 an 

Liceal superior Matematica Matematica aplicata Disciplină nouă XI 1 an 
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Liceal superior Fizica Astronomie Disciplină nouă XI 1 an 

Liceal superior Biologie Educatie pentru sanatate Disciplină nouă XI 1 an 

Liceal superior Chimie Chimie Extindere XI 1 an 

Liceal superior Informatica Informatica Extindere XI 1 an 

Liceal superior Chimie Chimie Extindere XI 1 an 

Liceal superior Limba germana Biblioteca itinerara Disciplină nouă XI 1 an 

Liceal superior Limba germana Limba Germana Extindere XI 1 an 

Liceal superior Limba maghiara-materna Stilistica Disciplină nouă XII 1 an 

Liceal superior Limba si literatura romana Elemente de literatura 

comparata 

Disciplină nouă XII 1 an 

Liceal superior Informatica Informatica Extindere XII 1 an 

Liceal superior Istorie Istoria si traditiile 

minoritatii maghiare 

Disciplină nouă XII 1 an 

Liceal superior Geografie Geografie Extindere XII 1 an 

Liceal superior Limba maghiara-materna Lb. maghiara Extindere XII 1 an 

Liceal superior Matematica Matematica aplicata Disciplină nouă XII 1 an 
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Liceal superior Chimie Aplicatii practice de 

chimie fizica 

Disciplină nouă XII 1 an 

Liceal superior Fizica Astronomie Disciplină nouă XII 1 an 

Liceal superior Biologie Educatie pentru sanatate Disciplină nouă XII 1 an 

Liceal superior Limba engleza Films and books Disciplină nouă XII 1 an 

Liceal superior Limba engleza Limba Engleza Extindere XII 1 an 

Liceal superior Limba germana Limba Germana Extindere XII 1 an 

Liceal superior Limba germana Cultura si civilizatie in 

tarile germane 

Disciplină nouă XII 1 an 

Liceal superior Chimie Chimie Extindere XII 1 an 
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III.2 ANALIZA DIAGNOSTICĂ A MEDIULUI INTERN 

 
III.2.1. Rezultatele la învăţătură (anul şcolar 2011-2012) 

 
Clasa Nr. clase Efectiv  Medii generale 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

V. 3 83 - - 1 16 66 0 

V- spec. 1 9    4 5 0 

VI 3 78   7 15 56 0 

VI spec  10  1 4 2 3  

VII 3 79   9 25 45 0 

VII spec 1 2    1 1 0 

VIII. 3 61   6 20 35 0 

VIII. spec 1 9   4 4 1  

 

 

Clasa Nr. clase Efectiv  Medii generale Note scăzute 

la purtare 

5-

5,99 

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10  

IX real 2 60   2 – 3,33% 25  - 41,66% 33 – 55 %  5 

IX teol 1 24  2-8,33% 10- 41,66% 7 – 21,16% 3 -12,5 %   8 

X real 2 48   11 – 22,91% 16 – 33, 33% 21 – 43,75%  6 

X teol 1 30   8 – 26,66% 15 – 50% 7 – 23,33%  6 

XI real 3 61   8 – 13,61% 30 – 49,18% 25 – 40,98%  1 

XI teol 1 23   12 – 52,17% 8 – 34,78% 2 – 8,69%  9 

XII real 2 41   5 -  12,19% 12 – 29,26% 29 – 70,73%  - 

XII uman+teol 2 38  8-

21,05% 

18 – 47,36% 7 – 18,42% 5 – 13,15%  11 
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La ciclul gimnazial în învăţământul de masă nu avem medii între 6-6,99, iar cele mai multe medii sunt între 9-9,99, în total 212.  

La ciclul liceal atât inferior cât şi superior se observă foarte clar diferenţa între rezultatele la profilul real şi uman. Mediile la profilul real se 

situează între 8-9,99, iar la profilul uman (filologie şi teologie romano-catolică) între 7-8,99. Astfel putem declara că şcoala noastră este 

preponderent o şcoală cu orientare reală (ceea ce dovedesc şi tradiţiile şcolii de sute de ani). Clasele umane sunt teologice romano-catolice au o 

educaţie profund religioasă, dar tendinţa generală în şcoală este educaţia creştină ceea ce este susţinută de parteneriatul foarte strâns cu biserica 

romano-catolică deci este de discutat reprofilarea claselor umane. 

 

 

III.2.2.Rezultatele examenelor naţionale (anul şcolar 2011-2012) 

 
Disciplina Media evaluare internă Media Evaluare 

Naţională/Bacalaureat 

  Cls. a 8-a Cls. a 12-a Test. nat Bac. 

Limba şi literatura română 7,54 6,15 7,96 6,76 

Limba şi literatura maternă 7,20 6,61 8,32 6,95 

Matematică 6,95 5,93 7,28 7,35 

Istorie                                                      

                             4,44 

                  7,22 

Biologie                                   

                             8,62 

                              8,84 

Chimie                                

                            7,55 

                              8,05 

Fizică - - 

Informatică                             7,68                               7,30 

Geografie                                   

                          6,44 

                             7,52 

Socio-umane (Logică și 

argumentare, Filosofie,) 

                                       9,38 
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Concluzia generală la  clasa a 8-a este că la toate materiile evaluarea internă este mult mai exigentă decât evaluarea externă , deci notele 

simulărilor interne sunt mai mici decât la testarea naţională. 

La clasa a 12-a rezultatul este asemănător, numai că diferenţele nu sunt atât de semnificative, astfel putem concluziona că evaluarea internă 

coincide cu cea externă. Singura diferenţă însemnată este la istorie, unde diferenţa este de aproape de 2,5 note. Acest lucru reflectă exigenţa 

profesorului, dar această exigenţă are rezultatul scontat la examen. 

III.2.3. Rezultate obţinute la diferite concursuri (anul şcolar 2011-2012) 

 
Cicluri  Concursuri județene Concursuri regionale Concursuri naționale Concursuri internaționale 

Premii  I II III Menț I II III Menț I II II Menț I II III Menț 

Primar 6 6 11 20 - 1 - - - 6 1 - - - - - 

Gimnazial  12 4 6 28 2 2 - 1 7 2 2 - 4 2 - 2 

Liceal  5 4 5 12 1 3 1 6 5 1 4 9 2 - - - 

 

III.2.4  Activităţi extracurriculare anul şcolar 2011-2012 
 

Activităţile educative din semestrul I au cuprins atât activităţi tradiţionale cât şi câteva specifice ale acestui an şcolar. 

Ca de obiciei, la început de an şcolar s-a organizat concursul cu tema istoria şcolii pentru clasele a 9-a, a avut loc tradiţionalul bal al 

bobocilor şi serbarea de Crăciun.  

Un eveniment îmbucurător a fost organizarea în biblioteca şcolii a unei expoziţii din fotografiile elevilor. Un alt eveniment nou, care i-a 

entuziasmat pe elevi  a fost concursul “BMX-ul meu”- concurs de desen lansat de Asociaţia Părinţilor şi jurizat de profesorul de desen, concurs, 

care a avut ca premiul I o bicicletă. 

 Pe lângă aceste activităţi obişnuite au fost continuate alte proiecte demarate în anul şcolar precedent, şi anume schimbul de experienţă cu o 

şcoală particulară din Budapesta (Ungaria), şi cel cu şcoala din Sulmona (Italia). 
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 Din punct de vedere al impactuluui şi al conţinutului educativ cele mai importante acţiuni au fost însă cele două proiectel educative începute 

cu doi ani în urmă, şi anume: 

Proiectrul  “Accepting diversity”, proiect în care participă în fiecare an un alt rând de clase împreună cu clasele speciale integrate. Acest 

proiect este o necesitate pentru şcoala noastră, pentru că ajută la integrarea efectivă a acestor clase în comunitatea şcolii. Avantajele sunt evidente 

pentru ambele părţi participante: cresc şansele elevilor cu CES de a se integra în societate, iar beneficiile pentru ceilalţi elevi sunt, poate şi mai 

mari: ei participă la un  adevărat exerciţiu de toleranţă. Impresiile şi experienţa trăită împreună au un impact şi asupra opticii cu care privesc în 

jurul lor.  

La fel de importantă este şi cooperarea noastră cu casa de copii din Rimetea. Un grup de profesori şi elevi vizitează de 2-3 ori pe an casa 

de copii, ajutând cu muncă voluntară sau cadouri pe locuitorii acestora.  

 Semestrul II este întotdeauna mai bogat în activităţi decât primul, pentru că elevii noştri participă la foarte multe concursuri  şi competiţii. 

Deşi pregătirea acestora necesită multă energie şi mult timp alocat, din fericire am găsit resurse şi pentru activităţile educative şi de recreere.  

  Cel mai semnificativ eveniment din semestrul II este de obicei serbarea zilelor şcolii. Deoarece în acest an s-a organizat pe plan 

naţional săptămâna “Şcoala altfel”, tradiţionalele zile ale şcolii au avut loc în această săptămână. Cunoscând dorinţa elevilor de a se distra  în 

aceste zile, am organizat o mulţime de activităţi care au fost de o parte distractive, dar pe de altă parte utile: 

 Zilele şcolii au demarat cu deschiderea festivă (teatru, expoziţie din picturile elevilor şi expoziţie retrospectivă din viaţa sportivă a liceului) 

În sala de sport s-au derulat pe tot parcursul săptămânii, de dimineaţă  şi până seara târziu competiţii sportive, începând de la fotbal la 

baschet, volei, badmington şi tenis de masă. 

 A avut loc şi tradiţionalul concurs dintre clase cu ocazia căruia elevii sunt grupaţi câte 2-3 şi fiecare grup îşi reprezintă clasa la câte un 

concurs organizat la o disciplină sau grup de discipline. Rezultatele obţinute la fiecare concurs se adună şi clasa care a adunat cele mai multe puncte 

este premiat la festivitatea de încheiere a zilelor şcolii.  

În afară de activităţile sus menţionate au avut loc şi alte competiţii, expoziţii, s-au organizat mese rotunde, cafenele şi s-au vizitat muzee. 

În ultimile două zile au avut loc activităţi organizate de cercetaşi şi excursii pe clase, respectiv o excursie la Alba Iulia. 
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Zilele liceului s-au încheiat cu spectacolul prezentat de cercul de teatru şi corul liceului. În vinerea mare elevii şi profesorii au participat la 

un spectacol legat de Săptămâna patimilor. Spectacolul a fost susţinut de elevii şcolii, la Biserica Sf. Mihail. 

Clasele speciale integrate au participat activ la zilele şcolii. Diriginţii acestora au încercat să beneficieze la maxim de posibilităţile oferite 

(vizite gratuite le diferite expoziţii), dar au şi organizat o mulţime de activităţi de recreere, au participat la excursii. De remarcat este faptul că au 

participat împreună cu celelalte clase la anumite activităţi, cum ar fi concursul de talente sau concursul de şah. 

Săptămâna “Şcoala altfel” în clasele 1-4 s-au derulat asemenător cu anii precedenţi, cu activităţi de recreere, ateliere de creaţie, cu jocuri şi 

concursuri. Activităţile au fost organizate pe nivele de studii (pregătiri  de paşti- vopsit de ouă, confecţionarea a diferite ornamente, etc) 

Faţă de activităţile din anii trecuţi catedra învăţătorilor a mai adus  o activitate nouă: schimbul de învăţător: Fiecare clasă a participat într-

o zi la un schimb de învăţător (fiecare învăţător a derulat un alt tip de activitate, de 3 ori, pe rând, cu toate cele 3 clase de pe acelaşi nivel) 

Pentru a contribui la reclama şcolii, toate clasele de-a  1-a, a 2-a, şi a 3-a  au avut câte o activitate organizată în parteneriat cu câte o grădiniţă 

din oraş. 

Este de remarcat activitatea ştiinţifică a claselor a 4-a, care  au organizat o zi al astronomiei şi au participat şi la un concurs de fizică. 

În 5 aprilie majoritatea elevilor din clasele 1-4 au avut activităţi de recreere  sub îndrumarea cercetaşilor. Ceilalţi au continuat cu jocuri şi 

poveşti, iar în vinerea mare toţi elevii şi profesorii din şcoală au avut ocazia să participe la un spectacol legat de Săptămâna patimilor. Spectacolul 

a fost susţinut de elevii şcolii, la Biserica Sf. Mihail. 

În semestrul II s-au derulat mai multe schimburi de experienţă cu instituţii din străinătate (din Olanda, Italia şi Ungaria).  

Pentru promovarea antreprenoriatului în primăvara anului s-a organizat –în premieră- un concurs pe grupe pentru elevii claselor 7-8.  

S-au comemorat evenimente istorice, elevii au avut posibilitatea să se distreze la tradiţionalele carnavale organizate pe clase sau pe nivele 

de studii, s-au organizat festivităţi ca majoratul, şi festivităţile de încheiere a anului (pentru clasele a 8-a şi a 12-a, s-a organizat festivitate specială)  

Activităţi educative derulate pe tot parcursul anului 
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 Diriginţii au avut o continuă preocupare pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor. În afară de vizitele efectuate la târguri 

educaţionale şi tradiţionalele prezentări făcute de delegaţiile universităţilor în acest an au fost invitaţi foşti absolvenţi ai şcolii care lucrează în 

diferite domenii de activitate şi care şi-au prezentat propria ocupaţie.  

 În colaborare cu diriginţii s-au organizat întâlniri cu psihologul şcolii   Kalóz János, (psiholog angajat de  Asociaţia părinţilor)  pentru a 

derula activităţi de combatere a violenţei, de prevenirea absenteizmului şi consumului de droguri 

. Pentru promovarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnice şi în anul acesta s-a organizat bisăptămânal cercul de ştiinţe pentru elevii claselor 3-4, 

unde în mod constant au participat în jur de 10-12 elevi.  

 Trebuie să mai amintim activitatea Consiliului elevilor care au organizat şi în acest an şcolar tradiţionalele evenimente cum ar fi: 

comemorarea evenimentelor istorice , organizarea serbării zilelor de 6. dec şi 14 aprlie, zilei copiilor, respectiv organizarea „zilelor întoarse”- care 

în acest an a însemnat câteva ore de haz, binevenite. Aici amintim şi drumeţiile organizate de cercul ” Túraklub”, drumeţii la care au participat cu 

drag atât elevii cât şi câţiva profesori. Această activitate are deja tradiţie în şcoală, şi anul acesta a fost completată şi cu proiectul “Chemarea 

naturii”. 

În afara activităţilor sus menţionate fiecare diriginte a întreprins mai multe activităţi educative, ca vizionări de filme, de spectacole de teatru, 

vizite la Muzeul Etnografic, Grădina Botanică sau la expoziţii temporare. S-au organizat excursii (aproape fiecare clasă primară şi clasele a 5-a și 

a 6-a fac anual o excursie  de 1-3 zile la Rimetea- casa Fundaţiei Lyceum, iar clasele mai mari aleg alte destinaţii ca Geoagiu Băi, Târgu-Mureş, 

Borsec, Sovata, Şuncuiuş, M-ţii Apuseni sau Harghita, etc.. ) 
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III.2.5. Relaţii de parteneriat 

 
           Relaţii de parteneriate externe:  

- Istituto  D’istruzione Superiore „Ovidio” Din Sulmona, Italia 

-  Dr. Moorcollege Waalwijk, Olanda 

-  Szilágyi Erzsébet Gimnaziu, Budapesta 

- Garay János Gimnázium, Szekszárd, Ungaria 

- A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs, Ungaria 

- Farkas Gyula Szakközépisola, Sárosd, Ungaria 

          Relaţii de parteneriat cu şcoli şi instituţii din România 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj 

--Consiliul Local şi Primăria Cluj-Napoca 

- Asociaţia de Părinţi „Bathory” 

 - Parohia Romano-Catolica Sf. Mihail  

- Fundaţia Umanitarp Teodidactos 

- Fundaţia Lyceum 

- Universitatea “Babes-Bolyai 

- Univeriatatea Sapienţia  

-  Grădiniţa Romano-Catolică “Szent Imre” din Cluj 

- Asociaţia Instru-Mentor 

-  Şcoala de Muzică “Augustin Bena” 

- Poliţia din Cluj-Napoca 
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III.2.6. Consiliere şi orientare şcolară/ în carieră 

  Numărul problemelor cu care se confruntă tinerii creşte foarte rapid, obligând societatea să caute soluţii. Factorii care duc la apariţia 

acestor probleme trebuie luaţi în serios, ei vor marca formularea obiectivelor consilierii. Trebuie identificate influenţele sociale, educaţionale, 

economice care acţionează în acesată lume în continuă shimbare. 

Consilierea presupune: 

- analizarea caracteristicilor personale şi factorilor implicaţi în dezvoltarea carierei: personali, sociali, favorabili-nefavorabili, interni-externi; 

- estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională; diferenţa dintre aspiraţii, interese şi posibilităţi, raportul dintre competenţele 

personale şi comanda socială; 

- corelarea cerinţelor de formare profesională  cu posibilitățile proprii. 

 În scoala noastră consilierea şi orientarea şcolară în cariera a elevilor este realizata de profesorii diriginţi în colaborare cu consilierul 

educativ al şcolii si cu reprezentanții partenerilor economici, ai instituțiilor de învățământ superior din centrele universitare şi al psihologului 

şcolar. Profesorii diriginţi îsi proiectează activitatea de consiliere la începutul fiecărui an şcolar. 

Elevii liceului nostru se orientează pe o gamă foarte largă de profesii intelectuale. În anii trecuţi 80-90% dintre elevii liceului şi-au continuat 

studiile în învăţământul superior : Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Sapientia, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie etc. 

Anul 2011-2012 a fost primul an când 30% dintre elevii absolvenţi nu au dorit să urmeze studii superioare. Următorul tabel arată acest aspect. 

Clasa  Profil  Efective  Studii superioare Studii postliceale Lucrează / şomeri 

A Mat- info , limbi intensive 24 23  1 

B Mat  – info. intensiv 17 12 2 3 

C Uman filologie 18 9 2 7 

K Teologie romano-cat 20 11 1 8 

 TOTAL 79 55 – 69,62% 5 – 6, 32% 19 – 24,05% 
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Această situaţie ne avertizează că în societate are loc a reorganizare a valorilor. Continuarea studiilor superioare nu înseamnă neapărat o 

cale de realizare personală, faptul că obţine o diplomă de studii superioare nu asigură un viitor sigur şi stabil. Învăţământul preuniversitar ar 

trebui să regândească posibilitățile pe care le poate oferi tinerilor absolvenţi. 

III.2.8.Climatul organizatoric 

 Sistemul de comunicare în interiorul unităţii, între conducere , personal şi comunitatea părinţilor este operativă, armonioasă, ţinteşte o 

muncă eficientă în interesul elevilor. 

 Regulamentul de ordine interioară este cunoscută, semnată de toţi elevii şi părinţii, este respectată, iar în cazul unor abateri se aplică 

prevederile acestuia. Probelemle sunt discutate în Consiliul profesoral, în C A, şi se iau decizii în comun, sub coocrdonarea Comisiei de 

disciplină. Activitatea se desfăşoară în comisii metodice şi de specialitate: 

 

III.3. ANALIZA DIAGNOSTICĂ A MEDIULUI EXTERN 

 

III.3.1. Priorităţi naţionale 
 

Aderarea României la Uniunea Europeană pe lângă faptul că oferă o integrare în circuitul valorilor europene, o deschidere spre problemele şi 

realizările universale, ridică şi problema păstrării identităţii, a valorilor particulare, naţionale a tradiţiilor. Astfel educaţiei revine un rol esenţial în 

stabilirea echilibrului între aceste valori. 

Din punct de vedere legislativ și organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin documentele specificate la cadrul 

juridic. Politicile educaţionale sunt în curs de redefinire și restructurare. 

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective majore: 

 acces egal și sporit la educaţie; 

 calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere; 
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 descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; 

 transformarea educaţiei în resursa de baza a modernizării României; 

 considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiția cea mai profitabilă pe termen lung; 

 combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală; 

 compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani; 

 dezvoltarea instituţională a educatiei permanente. 

Oportunităţile create de politica educatională susţinută de guvern pentru şcoala noastră, sunt legate de asigurarea dotărilor necesare prin 

programe guvernamentale, accesul la programe internaţionale, dezvoltarea învăţământului în limba maternă, proiectarea unui sistem modern de 

evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor, diversificarea metodelor si practicilor didactice, deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel 

formativ, introducerea formelor contemporane de cooperare internațională, etc. 

Priorităţile naţionale sunt: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată 

 Parteneriatul cu agenţi economici 

 Orientarea şi consilierea elevilor 

 Modernizarea bazei materiale 

 Mangementul educaţional 

 Utilizarea IT în predare 

 Pregătirea tinerilor pentru inegrarea europeană 
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III.3.2.Priorităţi regionale, judeţene şi locale 

Comitetul Local De Dezvoltare A Parteneriatului Social (Cldps) Cluj efectuat o analiză a pieţei muncii în judeţul Cluj. În PDI voi lua în considerare 

concluziile acestei analize. 

Demografia  

Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestică a ţării, având o suprafaţă de 6674,4 kmp, desfăşurată în zona de contact a trei unităţi naturale 

reprezentative: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei. 

Populaţia totală a judeţului la 01.07.2010 era de 692.339 locuitori, în scădere faţă de 2007, scădere care se află sub media pe regiune. 

Jud.Cluj este cel mai urbanizat judeţ, din Regiunea Nord - Vest, în 2010, (67% în urban faţă de 33% în rural), însă fenomenul de scădere a populaţiei 

urbane rămâne la valori ridicate; 

Provocări: fenomenul de îmbătrânire demografică  şi fenomenul de migraţie internaţională cu care mediul urban se va confrunta şi în următorii 

ani. 

Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Cluj indică tendinţa de îmbătrânire demografică, caracterizată prin reduceri importante ale 

ponderii efectivelor din grupa 0-14 ani (13,2%, cea mai mică pondere din regiune) pe fondul creşterii ponderii populaţiei din grupa de peste 60 ani 

(21,2%, cea mai mare pondere din regiune) în anul 2010. 

Din punct de vedere a structurii etnice în judeţul Cluj trăiesc mai multe minorităţi, dintre care cea mai importantă este minoritatea maghiară, care 

reprezintă 17,66% din totalul populaţiei. Minoritatea germană este mică ca şi procent, iar minoritatea romă reprezintă 2,86%. 

Existenţa minorităţilor are implicaţii asupra dezvoltării ÎPT în limbile minorităţilor, aşa cum rezultă din capitolul educaţie 

Previziunile demografice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă şcolară şi preşcolară scade faţă de 2005, după cum urmează: grupa de 

vârsta 0-14 ani cu 33,1%, grupa de vârstă 14-64 de ani cu 16,2%, în timp ce populaţia de peste 65 de ani creşte cu 8.2%.  

 Tendinţele privind evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare sunt de scădere continuă şi accentuată pe grupele de vârstă 7-14 ani (22,8 mii 

persoane) si 15 -24 ani (48,9 mii persoane). Vom asista şi la o reducere semnificativă a ponderii populaţiei şcolare în structura grupei de vârstă 15 

-64 ani. 
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 Dacă în anul 2003 populaţia şcolară reprezenta 33,92% din totalul populaţiei din grupa 15 -64 de ani, în anul 2025 această pondere va fi de 

22,89%. 

Concluziile analizei: 

 Reducerea populaţiei de vârstă şcolară  

  Creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 65 ani 

  Creşterea numărului de persoane calificate pentru asistenţa socială şi medicală  

 Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de învăţământ ca furnizori de formare continuă, pentru pregătirea 

grupei de vârstă de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii.  

 Eficientizarea reţelei şcolare luând în considerare: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, populaţia viitoare preponderent feminină în 

anumite zone, educaţie multiculturală, creşterea accesului pentru grupurile etnice dezavantajate 

 

Economia 

Judeţul Cluj face parte din categoria judeţelor cu o economie complexă și diversificată, cu ponderi importante în economia naţională, fiind, 

din acest punct de vedere, cel mai important centru administrativ-teritorial din nord-vestul ţării. 

În anul 2008 PIB al Regiunii Nord - Vest a fost de 57937,1 milioane lei, iar a judeţului Cluj de 19984,7 milioane lei reprezentând 34,5% 

din total PIB pe regiune. Prin comparaţie cu celelalte judeţe, se observă că judeţul Cluj ocupă primul loc în ierarhia regională la nivelul anului 2008 

în ceea ce priveşte contribuţia judeţului la formarea PIB regional  

Pe activitati  economice,  ponderea maximă la nivelul judetului Cluj o au comerțul (33,4%), urmate de tranzactii imobiliare (23,9%), industria 

prelucrătoare (12,2%) şi constructii (11,9%)  
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Concluzii din analiza mediului economic . Implicaţii pentru ÎPT 

 

 Investiţii în resursa umană şi formarea profesională  pentru dobândirea de noi competenţe   şi abilităţi cerute de piaţa muncii. 

 Planurile de şcolarizare vor reflecta cerinţele de pe piaţa muncii; 

 Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale; 

 Necesitatea realizării unor parteneriate scoală- agent economic, viabile si eficiente; 

 Realizarea de către unitățile de învățământ IPT a CDL conform cerinţelor agenţilor economici; 

 

Piata muncii 

 Resursele de  munca la nivelul judeţului Cluj la 1 ianuarie 2009 erau de 459.5 mii persoane reprezentând 3,31% din totalul resurselor de 

muncă ale României şi 26,54% din totalul resurselor de muncă aferente regiunii Nord-Vest, in crestere fata de anii 2007 si 2008. 

 Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Cluj la 1 ianuarie 2009 este de 340.2 (mii persoane) în scadere faţă de aceeaşi perioadă a anului 

precedent când se situa la valoarea de 344,6 mii persoane.  

 Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei naționale 

 

La nivelul judeţului Cluj structura populaţiei civile ocupate pe principalele activităţi economice la data de 1 Ianuarie 2009  se prezintă astfel: 

 

      an 2009 Agricultura   industrie   constructii        servicii 

       Cluj   71,8                    67,8                 27,5           153,4 

 

Se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se regăsesc în servicii urmate de agricultură şi de sectorul industriei. 
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În industrie, 58,8 % sunt persoane ocupate în industria prelucrătoare,1.5% în industria extractivă. În servicii, ponderea cea mai mare o reprezintă 

persoanele civile ocupate în comerţ (50,6%),urmează învăţământul (19,2%) şi transporturile (17,8%) pe ultimul loc fiind persoanele civile ocupate 

în activităţi financiare, bancare, de asigurări. 

 

Şomajul înregistrat  

Rata şomajului în judeţul Cluj este în scădere continuă începând cu anul 2002 de la 10% la 2.9% în anul 2008, dar cu o creștere semnificativă în 

anii 2009 şi 2010, având o valoare de 6,3 in 2009  si 6,9 in 2010. Această scădere se datorează crizei economice, care a dus la desfiinţarea unui 

număr mare de intreprideri și societăți comerciale.  

 

Concluzii din analiza pietei muncii. Implicatii pentru IPT  

 

• Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii  

• Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi  

• Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări 

tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii  

• Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi  

• Identificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea judeţeană 

 

Invăţământul profesional şi tehnic 

 

 Învătarea de-a lungul vietii si mobilitatea asigurată prin educatia si formarea profesională de înaltă calitate sunt esențiale pentru a permite 

persoanelor să dobândească aptitudinile care sunt relevante nu numai pentru piața forței de muncă, ci și pentru incluziunea socială si 
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cetătenia activă. Cadrul strategic EF 2020, împreună cu initiativa „Noi competențe pentru noi locuri de muncă”, va juca un rol cheie în 

soluționarea priorităților care se află în centrul viitoarei strategii „UE 2020”. 

  

Principalele concluzii din analiza învăţământului tehnic şi profesional 

• Necesitatea consolidării competenţelor cheie în cadrul EFP şi a Învăţământului pentru adulţi. 

• Planurile de acţiune vor cuprinde în continuare măsuri privind reducerea abandonului şcolar timpuriu, creştrerea numărului de absolvenţi 

ai învăţământului secundar superior şi participarea adulţilor la formare pe parcursul întregii vieţi.  

• Pentru a realiza o eficienţă sporită a actului educaţional este necesară  analiza şi reorganizarea permanentă a reţelei şcolare în scopul 

reducerii claselor cu efective mici  

• Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor facilităţi de menţinere în sistemul de formare 

profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din grupuri vulnerabile  

• Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor ÎPT prin încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-

uri, AJOFM-uri şi instituţiile de învăţământ superior 

 

Importanţa învăţământului teoretic şi tehnologic  în structura învăţământului românesc se bazează pe promovarea valorilor ştiinţifice şi 

umane prin dezvoltarea capacităţilor de gândire, de creare de valori noi şi de promovare a valorilor morale universale care stau la baza evoluţiei 

omenirii. Educarea şi instruirea este un instrument al politicii active în domeniul pieţei muncii, ea adaptează aptitudinile la nevoile cererii, 

constituind astfel un element de bază în realizarea unei pieţe a muncii mai flexibilă. Este necesară investirea în resursele umane, în vederea 

creșterii competitivităţii şi mai ales pentru asimilarea de noi tehnologii.  

Din fericire judetul nostru, a fost și este unul din județele din ţară cu o rată mică a şomajului, acest lucru datorându-se şi sistemului de 

învăţământ, care a încercat să-şi adapeze prin unităţile şcolare de profil, ofertele educaţionale la cerinţele pieței locale a forţei 

de muncă.  
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Raportările anuale ale AJOFM Cluj demonstreaza dificultatile întâmpinate de absolventii învăţământului preuniversitar în a se integra pe 

piaţa muncii, absolventii de licee fără atestat profesional deținând ponderea cea mai mare a celor intrați în șomaj. Acest context economic de 

multe ori are o  influenţă negativă asupra atitudinii elevilor faţă de şcoală, creşte numărul absenteismului şi al abandonului şcolar. Legislaţia 

financiară actuală permite atragerea de fonduri extrabugetare la nivelul liceului. În acelasi timp, interesul agenţilor economici în acordarea de 

sponsorizări sau donaţii pentru instituțiile de învățământ este de multe ori scăzut. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la 

dezinteres și absenteism ridicat pâna la posibilul abandon școlar. În liceul nostru  numărul abandonului este de 0,02-0,03 %, rata absenteismului 

este în scădere. 

Contextul social 

 

Din punct de vedere social, trebuie subliniată importanţa  mentalităţii majorităţii populaţiei, care acordă o mare valoare pregătirii academice, de 

cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale părinţilor şi elevilor la intrarea în ciclul postgimnazial să fie pentru specializările 

profilurilor teoretice. Astfel învăţământul gimnazial dar şi liceal trebuie să fie foarte flexibilă ca să acorde fiecărui elev posibilitatea de a profita 

într-un fel de şansele oferite de educaţie. 

La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. 

Abordarea problemelor sociale se face cu o serioziate crescândă la nivel naţional şi local, existând programe speciale pentru combaterea 

delincvenţei, drogurilor, alcoolismului, sărăciei, şomajului, iar evoluţia ascendentă a economiei este un mijloc eficient de combatere 

şi ameliorare a problemelor sociale. 

Pozitia diferitelor grupuri de interes faţă de şcoală se află pe o pantă ascendentă manifestată printr-un sprijin tot mai important pe care  Poliţia, 

Jandarmeria, Primăria îl acordă şcolii 
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 IV. ANALIZA NEVOILOR EDUCATIONALE SI DE FORMARE  

 
IV.1. Analiza SWOT 

 
Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect educaţional. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul 

procesului, este important ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

 

 

ANALIZA SWOT – REZUMAT SI MATRICE 

 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

RESURSE MATERIALE SI UMANE 

- Colectivul de cadre didactice este unul tânăr,  valoros si 

recunoscut ca atare la nivelul oraşului, colectiv alcătuit din cadre 

didactice competente cu doctorat, grad didactic I. mai mult de 50% 

din colectiv 

- Dispune de acces la Internet în toate sălile 

- Realizarea în procent de 100% a planului de scolarizare la ciclul 

primar şi gimnazial, iar 80% la ciclul liceal; 

- Singura şcoală cu predare în limba maghiară care are clase 

speciale integrate, clase Step by Step, este centru de examen de 

limbă germană (Deutsches Sprachdiplom) şi engleză (L.C.C.I.) 

reunoscută în lume ; 

RESURSE MATERIALE SI UMANE 

Lipsa sistemului de cabinete care să asigure o operativitate şi 

eficienţă mai mare în activitatea educativă . Fiecare clasă are sală 

proprie şi profesorii se plimbă 

Dezinteres al unei părţi ale profesorilor datorită fenomenului de 

burn out  

Imposibilitatea motivării prin recompense a activității cadrelor 

didactice care se implică în activități extracurriculare; 
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Există un număr foarte mare de computere, videoproiectoare , o 

bază materială bună 

Există sală de mese unde elevii pot lua masa 

Restaurantul Agape asigură la un preţ redus masă pentru elevi 

 

CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVATARE 

-Proiectarea activităţilor de predare-învăţare conform cerinţelor 

actuale: 

- Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii şi de dezvoltare locală 

- Cadre didactice bine pregătite metodic, cu participare de 75% la 

cursuri de perfecţionare 

- Alegerea atentă şi competentă a manualelor şcolare 

- Utilizarea strategiilor diverse de învătare  

- Organizarea cursurilor de perfecţionare 

- Organizarea pregătirii suplimentare pentru examene de sfârşit de 

ciclu 

- Rezultate bune si foarte bune la olimpiade și concursuri şcolare  

- Proiectarea unor activităţi moderne cu aspect participativ 

- Oferta de opţionale şi extracurriculare de interes local 

- Descriptori de performanță bine elaboraţi 

 

CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVATARE 

 

- Unii elevi nu ating standardele de performanţă, dovadă numărul 

mare de corigenţe şi transferuri în alte şcoli ; 

- Aplicarea în mică măsură a învăţării centrate pe elev 

- Existenta abandonului şcolar şi a absenteismului de la ore  

- Lipsa interesului pentru învăţătură 

- Diversificarea insuficientă a metodelor de evaluare 

- Insuficientă analiză a progresului elevilor pe perioada şcolarizării 

- Dificultăţi de receptare a reformei în rândul cadrelor didactice 
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MANAGEMENT 

- Utilizarea rapoartelor de analiză în vederea stimulării şi dezvoltării 

instituţionale 

- Strategie adecvată pentru dezvoltarea şcolii 

- Încheierea de parteneriate cu alte şcoli 

- Acţiuni de popularizare a şcolii prin: pliante, întâlniri cu copii, 

elevii şi profesorii din grădiniţe,  şcolile generale,  

- Gestionarea corespunzătoare a conflictelor 

- Preocuparea conducerii şcolii pentru organizarea festivităţilor care 

marchează diferite evenimente culturale, istorice 

- Implicarea şcolii în organizarea cursurilor de formare pentru 

profesori  

Zilei de audienţe pentru întreaga şcoală la ciclul gimnazial şi liceal 

odată pe semestru 

La şedinţele comisiei de disciplină sunt invitaţi şi părinţii 

Directiunea zilnic asigură audienţe pentru părinţi 

Se organizează şedinţe ale consiliului profesoral al clasei  

MANAGEMENT 

Implicarea insuficientă a unor cadre didactice în bunul mers al şcolii 

Numărul redus de asistenţe la ore 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI  

Preocuparea  Asociaţiei de părinţi care şi-a asumat răspunderea în 

motivarea părinţilor în ajutarea şcolii ; 

Preocuparea foştilor elevi ai şcolii pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii ; 

Relaţia de parteneriat între biserică şi şcoală 

Parteneriatul cu Fundaţia Umanitară Teodidaktos şi Lyceum asigură 

cazare pentru elevi 

Preocuparea cadrelor didactice de a se perfecţiona pe plan 

profesional ; 

Interesul şcolilor din străinătate pentru a încheia protocol de 

parteneriat cu şcoala noastră ;  

Amplasarea scolii central cu multe facilitati de transport 

Contract cu kinetoterapeut, profesori de muzică, dans popular 

Fundaţie Lyceum are o casă de agrement la Rimetea pentru 

organizarea de tabere la preţ promoţional pentru elevii şcolii 

Buget insuficient necesar modernizării şcolii în vederea dotării 

cabinetelor pentru a trece la sistemul de cabinet; 

Alocarea insuficientă  de fonduri 

 Directorul nu are drept de decizie în angajarea personalului 

Scăderea numărului de copii 

Mediatizarea insuficientă a  succeselor şolare obţinute de elevii 

şcolii – la olimpiade, la admiterea în facultate 

- Lipsa de interes a părinților în urmărirea programului elevilor şi a 

pregătirii acestora  

Costurile mari de transport și de cazare pentru elevii din mediul 

rural 

Imposibilitatea motivării personalului didactic, ceea ce duce la 

scăderea interesului, la fenomenul de   « burn out » 

- Modificarea scării valorilor fundamentale în societate – om cu 

bani 

- Influenţa negativă asupra elevilor a unor factori sociali 

perturbatori :  baruri, mass-media, acte de agresiune ale unor 

grupuri de cartier 

Devalorizarea diplomei de bacalaureat care nu asigură loc de muncă 

pentru elevii absolvenţi mai ales de la profilul teologic 
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IV.2. Aspecte care necesită dezvoltare 

 
REZULTATELE AUTOEVALUĂRII CONCLUZII ŞI ASPECTE CARE NECESITĂ 

DEZVOLTARE 

RESURSE UMANE SI MATERIALE 

- Politica educaţionala a şcolii este bine dirijată 

- Şcoala este bine dotată, existând preocupări pentru dezvoltarea 

bazei materiale 

- Asigurarea cu personal didactic calificat în proportie de 100% 

RESURSE UMANE SI MATERIALE 

- Implicarea cadrelor didactice în gestionarea resurselor 

- Căi de obţinere  de surse finanaciare pentru dezvoltarea 

infrastructurii 

 

CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVATARE 

Procesul instructiv-educativ respectă obiectivele și conţinuturile din 

Curriculum 

Elevii dobândesc competenţele de cunoaştere şi profesionale 

necesare pe piaţa muncii 

- Strategiile didactice folosite sunt corecte şi diverse; adaptate 

stilurilor de învătare colectivă şi individuale 

- Consilierea elevilor este urmărită şi îndrumată atent 

CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVATARE 

- Utilizarea pe scară largă a învătării centrate pe elev 

- Evitarea absenteismului de la ore 

- Participarea profesorilor la cursuri de formare si de perfecţionare 

 

MANAGEMENT 

- Evaluările interne sunt corelate cu cele externe 

- Activitatea este monitorizată la nivelul conducerii 

- Se iau măsuri de ameliorare şi îmbunatatire a activitatii 

MANAGEMENT 

- Dezvoltarea ideii de lucru în echipă - Implicarea cadrelor didactice 

în elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională 

- Se impune menţinerea unui contact permanent cu comunitatea 

locală 

- Este necesara intensificarea acțiunilor de promovare a imaginii 

şcolii printro reclamă adecvată 

- Încheierea de contracte parteneriale cu agenţii economici 

- Participarea la proiecte europene 
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V. VIZIUNEA ŞCOLII 
 

Liceul Teoretic „Báthory István” este o cetate a educaţiei şi a culturii transilvănene din anul 1579, fiind caracterizat în fiecare epocă  prin 

aspiraţia spre nou, spre tot ce era şi este modern în ştiinţă, societate şi spre performanţă. 

Astfel şi în zilele noastre liceul nostru are în viziune asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim 

încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni „cel 

mai bun”; educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite păstrându-şi totodată  

identitatea, tradiţiile culturale şi religioase, integrarea lor societate prin asigurarea perspectivei de a se  

stabili prin obținerea unui loc de muncă și întemeierea unei familii.  

 

VI. MISIUNEA ŞCOLII 
 

Motto: „Fii competitiv!” 

 

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social, pentru a deveni 

cetăţeni activi şi responsabili, deplin conştienţi de propria lor valoare. 

Ne propunem să creăm un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind interes pentru nevoile comunităţii locale şi 

regionale. 

Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor şi asigurăm părinţii că educaţia copiilor lor se 

face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă. 

Dorim pentru elevii noştri: 

 o educaţie conform standardelor europene; 

 un procent de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclu gimnazial si liceal de peste 90%; 
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 capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională; 

 performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ; 

 cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator. 

 pregătirea pentru excelenţă, pentru a fi cei mai buni pe piaţa locurilor de muncă; 

 educaţia pentru responsabilitate faţă de semeni şi faţă de comunitate:  

 însuşirea valorilor europene, formând o conduită care să se bazeze pe aceste valori: gândire democratică, liberă, respect pentru fiecare 

persoană, respectarea drepturilor tuturor persoanelor 

 formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face faţă ameninţărilor la adresa omului şi societăţii (violenţa, imoralitatea, drogurile, 

etc.); 

  sanse egale la instruire. 

Demersul nostru educational, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii 

umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea  culturală şi profesională deplină într-o 

lume dinamică, supusă unor transformări continue. 

Şcoala noastră  formează un absolvent autonom, responsabil, în măsura să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională. 

Totodată i se  oferă o viziune largă asupra diversităţii existenţei umane prin proiectele de parteneriate cu şcoli din alte ţări ca în relaţie  

cu acestea să îşi contureze, determine identitatea proprie, locul în lume şi societate. În acelaşi timp se  realizează educaţia pentru 

toleranţă. 

Nu în ultimul loc se  află educaţia pentru sănătate cuprinzând şi educaţia ecologică fără de care nu se poate închipui existenţa în 

viitoarea Europă şi lume. 

 

 



 44 

VII. STRATEGII DE DEZVOLTARE 

VII.1 Ţinte strategice, obiective generale, resurse strategice 

ŢINTE STRATEGICE OBIECTIVE GENERALE RESURSE STRATEGICE 

I.Reprofilarea educaţiei prin 

înnoirea planului de şcolarizare 

Să se modifice planul de școlarizare în așa fel 

încât să asigure pe termen lung atractivitate 

pentru elevii școlii și un loc pe piața muncii 

-parteneriat cu I.S.J.C.J., M.E.C.T.S., 

A.R.A.C.I.P. 

Asociaţia părinţilor, Biserica romano-catolică 

II. Dezvoltarea curriculumului 

confrom cerinţelor noi 

Să se reînnoiască  oferta curriculară, CDȘ în 

funcție de noile perspective și scopuri 

Asociatia Tipografilor Transilvania 

Tipografiile IDEA şi Gloria, TIPOHOLDING 

Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea 

Sapientia 

III. Dezvoltarea bazei materiale Să se eficientizeze actului educaţional prin 

asigurarea bazei materiale 

Tipografiile IDEA şi Gloria, TIPOHOLDING 

Agenţi economici, Asociaţia părinţilor 

 

IV. Dezvoltarea resursei umane Să se asigure necesarul de cadre didactice cu 

profesori calificaţi şi formaţi după cele mai 

noi descoperiri ştiinţifice şi sociologice 

Tipografiile IDEA şi Gloria, TIPOHOLDING 

Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea 

Sapientia 

 

VII.2. Obiective generale şi strategii de acţiune 

 
Obiective 

generale 

Strategii de 

acţiune 

Beneficia

ri 

Indicatori de 

realizare 

Rezultate aşteptate Termen Mecanisme 

de evaluare 

Responsabil 

cu monitori-

zarea 

Planuri de 

remediere 

Creştera 

atractivităţii 

şcolii prin 

modificarea 

planului de 

școlarizare 

Renunţarea la 

filiera 

vocaţională, 

teologie – 

rom. cat 

Elevii 

claselor a 

IX-a 

Realizarea 

planului de 

şcolarizare 

100% în anul 

şcolar 2012-

2013 

Creşterea rezutatelor la 

învăţătură cu 50% 

scurt Statistici  Comisia 

pentru 

imaginea și 

reclama  școlii 

Director 

adjunct 

Perfecțioarea 

ofertei școlii, 

a acțiunilor 

de 

promovare a 

noii 

specializări 
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Introducerea 

filierei 

tehnologice, 

cu 

specializarea 

în poligrafie, 

tehnician 

procesare 

text/imagine 

Elevii 

claselor a 

IX-a 

Realizarea 

planului de 

şcolarizare 

100% în anul 

şcolar 2012-

2013 

Concurs pentru 

obţinerea unui 

loc în acest tip 

de clasă din 

anul 2014 

Reducerea 

absenteismului 

Lipsa 

abandonului 

şcolar 

Elevii vor obţine 

contracte de muncă după 

absolvirea liceului, cei 

care doresc să continue 

studiile superioare se 

vor orienta spre 

profesiile în care îşi pot 

folosi competenţele 

dobândite 

Va creşte şi mai mult 

interesul pentru şcoala 

noastră, se va consolida 

primul loc al şcolii între 

liceele cu predare în 

limba maghiară, 

Recunoaştere din partea 

comunităţii, creşterea 

interesului agenţilor 

economici 
 

Mediu 

4 ani 

Statistici 

Chestionare 

în rândul 

elevilor şi 

părinţilor 

Rezultatele 

admiterii 

director Proceduri de 

prevenire a 

absenteismul

ui, 

abandonului 

școlar (în caz 

de nevoie) 

 

Reînnoirea 

ofertei 

curriculare  

Elaborarea 

unor 

programe de 

discipline 

interdisciplina

re 

Elevii 

claselor 

teoretice 

şi 

tehnologic

e şi 

profesorii 

Creşterea 

atractivităţii 

actului 

educaţional 

Rezultate mai 

bune la 

învăţătură 

Participarea la 

concursurile 

organizate de 

diferitele 

instituţii care 

 

Creşterea atractivităţii şi 

prestigiul şcolii în cadrul 

comunităţii, 

creştera aprecierii şcolii 

de către elevi şi părinţi 

cunoştinţe mai vaste, 

dobândirea unor 

competenţe diferite, 

conforme cerinţelor 

Uniunii Europene 

mediu Chestionare 

teste 

capacitatea 

elevilor de a 

participa la 

concursuri 

de cercetare, 

de teme 

interdiscipli

nare 

 

Director 

adjunct 

 

Cursuri de 

formare pentru 

conceperea 

unor programe 

interdisciplin-re 

Relații de 

parteneriat cu 

instituții care au 

experiență în 

domeniu 
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urmăresc 

educaţia 

modernă 

Elaborarea 

unor 

programe 

opţionale noi 

Elevii şi 

profesorii 

Aprofundarea 

şi extinderea 

cunoştinţelor 

elevilor în 

confromitate 

cu noua 

specializare 

Rezultate mai 

bune la 

examen, 

concursuri 

Implicare mai 

mare în 

activităţile 

şcolare 

 mediu Chestionare 

Teste 
 

Direcor adjunct 

șefii de catedre 

Organizarea 

atelierelor de 

lucru 

Posibilități de 

recunoaștere, de 

premiere sau 

retribuire a 

muncii depuse 

Eficientizarea 

actului 

educaţional 

prin asigurarea 

bazei materiale 

Transformare

a tuturor 

sălilor de 

clasă în 

cabinete 

Elevii, 

profesorii 

Dotarea 

cabinetelor 

Elevii şi profesorii vor 

participa la ore cu mai 

mult entuziasm, 

rezultatele actului 

educaţional vor fi mult 

mai bune 

 

 

 

lung Chestionare,

prezentări, 

inventare 

director Încheierea de 

contracte de 

colaborare, 

de 

sponsorizare 

cu agenți 

economici, 

relație de 

parteneriat cu 

Asociația de 

părinți 

Amenajarea 

atelierului  de 

poligrafie 

Elevii 

clasei de 

filieră 

Dotarea şi 

funcţionalitatea 

atelierului 

Elevii vor dobândi 

competențe în 

specializarea de 

 Prezentări, 

inventare 

 Donații, 

proiecte 
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tehnologi-

că 

tehnician procesare text-

imagine 

Amenajarea 

unui laborator 

de procesare 

text/imagine 

Elevii 

clasei de 

filieră 

tehnologic

ă 

Dotarea şi 

funcţionalitatea 

atelierului 

Elevii vor dobândi 

competențe în 

specializarea de 

tehnician procesare text-

imagine 

 Inventare, 

prezentări, 

lucrări 

realizate de 

către elevi 

 Donații, 

proiecte 

Modernizarea 

sălilor de 

sport 

Toţi elevii Dotarea şi 

funcţionalitatea 

sălii de sport 

Creşterea 

numărului 

premiilor 

obţinute la 

concursurile 

sportive cu 

20% 

În timpul liber elevii vor 

participa la 

antrenamente, 

rezultatele concursurilor 

sportive vor creşte . 

   Donații 

sponsorizări 

Acoperirea 

necesarului de 

cadre didactice 

cu profesori 

calificaţi şi 

formaţi după 

cele mai noi 

descoperiri 

ştiinţifice şi 

sociologice 

Angajarea de 

specialişti 

care să-i 

pregătească 

elevii de la 

filiera 

tehnologică 

Elevii 

clasei de 

filieră 

tehnologic

ă 

Nivelul de 

pregătire al 

elevilor 

Creşterea apriecierii 

ecestei specializări 

 Teste, 

concursuri 

director Interasisten-

țe cu alte 

instituții cu 

experiență în 

domeniu 

Formarea 

psiho-

pedagogică a 

cadrelor 

didactice ca să 

facă faţă 

nevoilor 

actuale ale 

Elevii, 

profesorii 

Reducerea 

conflictelor, 

rezultate mai 

bune la 

învăţătură 

Atmosferă iovială, 

plăcută în şcoală 

Reducerea conflictelor 

elevi-profesori, 

profesori-profesori 

 Chestionare, 

teste 

 Organizarea 

de cursuri de 

formare 

 



 48 

elevilor 

crescuţi în 

lumea 

computerelor 

şi a siteurilor 

de socializare 

Organizarea 

de team 

buildinguri 

pentru 

colectivul 

profesoral 

profesorii Reducerea 

conflictelor 

  Chestionare, 

teste 

  

Motivarea 

profesorilor 

prin 

recunoaştere, 

apreciere 

eventual 

premiere 

profesorii Colaborare mai 

bogată în 

cadrul 

colectivului 

profesoral 

    Obținerea de 

sponsorizări 

de la 

parteneri, 

agenți 

economici,  

fundații, 

proiecte 

comunitare  

 

 

 
 


