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ARGUMENT
Reforma structurală în domeniul educaţiei, schimbările majore la nivelul
conţinutului, promovarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor şcolare, programele de
formare continuă a cadrelor didactice au creat cadrul conceptual pentru descentralizarea
sistemului de învăţământ.
Schimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse
educaţionale, compdetiţia cu alte instituţii care îşi atribuie funcţii educative necesită o
activitate managerială bazată pe o gândire creativă şi adaptabilă.
Dinamica societăţii de astăzi implică în mod necesar viziune, prognoză şi diagnoză,
astfel încât conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltare Instituţională presupune
atingerea performanţei la nivelul Liceului Teoretic ”Traian” în perioada 2012 – 2017. Echipa
de proiect a ales această durată de viață de 5 ani ținând cont de modificările legislative
cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificări ce se referă la criteriile de
admitere la liceu, examenul de bacalaureat, modificarea structurii Consiliului de
Administraţie, recrutarea personalului didactic la nivelul unității precum și de evoluția
economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale
pieții muncii.
S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, astfel încât PDI
2012-2017 să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene.
Documentul de faţă are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra
finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale
managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și
comunitare), și menţine coerența strategiei pe termen lung a școlii.
PDI-ul școlii este elaborat și fundamentat în strânsă concordanță cu mediul şi
condițiile în care își desfășoară activitatea ținându-se cont de factorii care influențează
eficiența activității educaționale: scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității;
competiția tot mai accentuată între licee; schimbările educaționale și manageriale generate de
reformele educaționale; politica managerială a școlii și a comunității locale.
PDI reprezintă voința comună a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar,
a personalului administrativ și a comunității (părinți si reprezentanți ai comunităţii locale),
elaborarea pornind de la punctele tari şi slabe (analiza SWOT) ale activității educaționale. Sau avut în vedere urmatoarele aspecte: elaborarea și punerea în practică a unei oferte
educaționale care să permită pregătirea unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două
niveluri de învățământ preuniversitar gimnazial și liceeal; ofertă educaţională cu accent pe
studierea intensivă a informaticii şi limbii engleze, menținerea ofertei diversificate de
studiere a limbilor străine în regim de trunchi comun și ca disciplină opțională pentru
pregătirea examenelor de competențe lingvistice cu recunoaștere internațională; centrarea
managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea cadrelor didactice
cu rezultate academice deosebite; crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei
educații moderne; stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe
extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul
superior și pe piața muncii; profesionalizarea actului managerial; asigurarea unei baze
materiale bune pentru desfășurarea procesului instructive-educativ și gestionarea eficientă
acesteia.
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PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE

I.

I.1. CADRUL JURIDIC
Prezentul proiect de dezvoltare instituţională este realizat în conformitate cu
următoarele acte normative:









Legea Educaţiei Naţionale 1/ 2011;
Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa;
Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C.T.S.
Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi
administrativă;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ
preuniversitar (2014);
Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/ 2005 privind asigurarea
calităţii în educaţie;
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar;
Criterii de calitate ale şcolilor, ale dezvoltării durabile – Ghid pentru
îmbunătăţirea calităţii educaţiei în sprijinul dezvoltării durabile;

I.2. SCURT ISTORIC
Liceul Teoretic “Traian” Constanţa a fost înfiinţat în anul 1977, prima denumire fiind
Liceul Industrial nr.6 Constanţa, prin Decretul Consiliului de Stat al României nr.191/1977,
pe baza avizelor MICM – DP/SA cu nr.1842 şi 1841/1977, pe baza acestor avize se
înfiinţează, la 1 septembrie 1977, Liceul Industrial nr.6, patronat de Întreprinderea Mecanică
Navală.
Liceul îşi începe activitatea preluând elevi de la Liceul Industrial nr. 1 Constanţa –
clasa a X-a şi a XII-a, curs de zi, seral şi şcoală profesională (anul II), iar elevii pentru clasa a
IX-a şi cei pentru clasa a XI-a, treapta a II-a, care au dat concurs, sunt preluaţi de la Liceul
“Mihai Eminescu” - Constanța.
Încadrarea cu personal didactic din perioada 1977 – 1990 este specifică liceelor
industriale, în care disciplinele de specialitate deţineau o pondere importantă în planul de
învăţământ. Dacă în anul 1978 erau 32 profesori, 10 ingineri-profesori şi 10 maiştri
instructori, în 1990 ponderea profesorilor este esenţială în comparaţie cu cea a inginerilor şi a
maiştrilor instructori: 46 profesori, 8 ingineri profesori, 6 maiștri instructori.
În anul 1990, perioada ianuarie-martie, are loc transformarea unităţii şcolare în Liceul
Teoretic “Traian”, iniţial de matematică-fizică, ulterior cu mai multe specializări:
matematică- informatică, matematică-fizică, chimie-biologie şi limbi moderne.
Deoarece şcoala este chemată să răspundă solicitărilor tinerei generaţii, Liceul
Teoretic “Traian” înfiinţează noi specializări: matematică-informatică (1996) şi ştiinţe socioumane (1999). În perioada 2001-2002, odată cu constituirea noului curriculum naţional,
liceul nostru funcţionează cu următoarele specializări: matematică- informatică (2 clase),
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ştiinţe ale naturii (patru clase, cu subspecializările matematică- fizică - trei clase şi chimiebiologie –o clasă), ştiinţe socio-umane (1 clasă) şi filologie (1 clasă).
În anul şcolar 2007-2008 liceul nostru funcţionează cu următoarele specializări:
matematică-informatică (2 clase), ştiinţe ale naturii (patru clase), filologie (1 clasă), pentru
învățământul liceal.
Începând cu acelaşi an şcolar, 2007-2008, liceul şcolarizează şi elevi de gimnaziu,
astfel încât din acelaşi an unitatea noastră funcţionează cu clase V_XII.
În anii 1999 şi 2000 liceul nostru a fost declarat UNITATE ŞCOLARĂ
REPREZENTATIVĂ.
Prin rezultatele obţinute în pregătirea elevilor, prin premiile obţinute la olimpiadele
şcolare, inclusiv la faza naţională, la sesiunile de referate şi comunicări ştiinţifice, la alte
concursuri organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean, Liceul “Traian” şi-a conturat o
puternică personalitate, realizând în ultimii ani salturi spectaculoase în topul liceelor din
Constanţa şi din ţară.

I.3. RESURSE MATERIALE ȘI UMANE
Şcoala dispune de: 18 săli de clasă, 3 laboratoare de informatică, 1 laborator de
chimie, 1 laborator de fizică, 4 cabinete de: biologie, geografie, (2) limbi moderne, consiliere
psihopedagogică, 1 bibliotecă, cabinet medical, arhivă, 2 terenuri de sport, parcul liceului, 8
spații sanitare.
În anul şcolar 2012-2013, şcoala noastră şcolarizează elevi astfel:


În învăţământul gimnazial:
- clasa
- clasa
- clasa
- clasa



a V-a – 3 clase;
a VI-a – 2 clase;
a VII-a – 2 clase;
a VIII-a – 2 clase;

În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică, profil :
- Real, specializările:
- Matematică – Informatică – 1 clasă;
- Matematică – Informatică, intensiv informatică – 1 clasă;
- Știinţele ale naturii – 4 clase.
- Uman, specializarea :
- Filologie – 1 clasă.

În anul şcolar 2013-2014, şcoala noastră şcolarizează elevi astfel:


În învăţământul gimnazial:
- clasa
- clasa
- clasa
- clasa



a V-a – 2 clase;
a VI-a – 3 clase;
a VII-a – 2 clase;
a VIII-a – 2 clase;

În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică, profil :
4

- Real, specializările:
- Matematică – Informatică – 1 clasă;
- Matematică – Informatică, intensiv informatică – 1 clasă;
- Știinţele ale naturii – 4 clase.
- Uman, specializarea :
- Filologie – 1 clasă.
În anul şcolar 2014-2015, şcoala noastră şcolarizează elevi astfel:


În învăţământul gimnazial:
- clasa
- clasa
- clasa
- clasa



a V-a – 3 clase;
a VI-a – 2 clase;
a VII-a – 3 clase;
a VIII-a – 2 clase;

În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică, profil :
- Real, specializările:
- Matematică – Informatică – 1 clasă;
- Matematică – Informatică, intensiv informatică – 1 clasă;
- Știinţele ale naturii – 4 clase.
- Uman, specializarea :
- Filologie – 1 clasă.

În anul şcolar 2015-2016, şcoala noastră şcolarizează elevi astfel:


În învăţământul gimnazial:
- clasa
- clasa
- clasa
- clasa



a V-a – 2 clase;
a VI-a – 3 clase;
a VII-a – 2 clase;
a VIII-a – 3 clase;

În învăţământul liceal, curs de zi, filieră teoretică, profil :
- Real, specializările:
- Matematică – Informatică – 1 clasă;
- Matematică – Informatică, intensiv informatică – 1 clasă;
- Știinţele ale naturii – 4 clase.
- Uman, specializarea :
- Filologie – 1 clasă.

În anii şcolari 2011-2016, elevii, au fost coordonaţi instructiv - educativ de un foarte
puternic corp profesoral.
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EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘCOLARE
An școlar

Nr. clase Nr. elevi Cadre didactice

2011-2012

34

978

68

2012-2013

36

1069

63

2013-2014

37

1131

65

2014-2015

37

1151

64

2015-2016

36

1107

67

 CALIFICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012


Statutul cadrelor didactice

STATUTUL
GRADUL
CADRELOR DIDACTIC
DIDACTICE
I
TITULARI
36
DETAȘAȚ
2
I
SUPLINITORI
1
CALIFICAȚI
TOTAL
39

GRADUL
NR. CADRE
DIDACTIC DEFINITIVAT STAGIARI
DIDACTICE
II
12
6
54
2
4
8
1
4
6
14

14

1

68

6


NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.

Nivelul de perfecționare
NIVELUL DE PERFECȚIONARE
DOCTORAT
GRADUL I
GRADUL II
DEFINITIVAT
STAGIARI
TOTAL

NR. CADRE DIDACTICE
2
38
13
14
1
68
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 CALIFICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013


Statutul cadrelor didactice
NR. CADRE
DIDACTICE
TITULARI
DETAŞAŢI
SUPLINITORI
PROFESORI ASOCIAŢI
TOTAL PROFESORI

53
3
4
3
63
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 CALIFICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014


Statutul cadrelor didactice
STATUTUL
GRADUL
CADRELOR DIDACTIC
DIDACTICE
I
TITULARI
43
DETAȘAȚ
2
SUPLINITORI
I
1
CALIFICAȚI
PROFESORI
1
ASOCIAȚI
TOTAL
47

GRADUL
DIDACTIC DEFINITIVAT STAGIARI
II
10
5
0
1
0
0
0

1

0

0

0

0

11

6

1

 CALIFICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015


Statutul cadrelor didactice

STATUTUL
GRADUL
GRADUL
NR. CADRE
CADRELOR DIDACTIC DIDACTIC DEFINITIVAT STAGIARI
DIDACTICE
DIDACTICE
I
II
TITULARI
41
8
4
0
53
DETAȘAȚ
1
2
0
0
3
SUPLINITORI
I
1
0
2
0
3
CALIFICAȚI
PROFESORI
4
0
1
0
5
ASOCIAȚI
TOTAL
47
10
7
1
64
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 CALIFICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016


Statutul cadrelor didactice

STATUTUL
GRADUL
CADRELOR DIDACTIC
DIDACTICE
I
TITULARI
42
DETAȘAȚ
3
I
SUPLINITORI
1
CALIFICAȚI
PROFESORI
5
ASOCIAȚI
TOTAL
51

GRADUL
NR. CADRE
DIDACTIC DEFINITIVAT DEBUTANT
DIDACTICE
II
7
3
0
52
2
0
0
5
0

1

1

3

0

2

0

7

9

6

1

67

I.4. REZULTATE ŞI PERFORMANŢE ŞCOLARE
Elevii Liceului Teoretic „Traian” s-au remarcat în ultimii ani la concursurile şcolare
obţinând la faza judeţeană premii şi menţiuni după cum urmează:



REZULTATE LA OLIMPIADĂ – FAZA JUDEŢEANĂ PE DISCIPLINE – 2008/2009
CLASELE IX-XII
Premiul I

Premiul II

Premiul III

Menţiune

Limba română

-

1

2

1

Lb.franceză

-

2

1

1

Lb. engleză

-

-

-

2

Matematică

-

-

-

3

Matem.”A.Haimovici”

1

2

1

3

Fizică

-

-

-

5

Chimie

1

-

-

5

Biologie

-

1

-

3

Geografie

2

1

-

5

Istorie

-

-

1

7

Informatică aplicată

1

1

-

-

5

8

5

35

Disciplina

Total
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REZULTATE LA OLIMPIADE – FAZA NAŢIONALĂ PE DISCIPLINE - 2008/ 2009
CLASA

2
3

NUMELE și
PRENUMELE
ELEVULUI
TUDOR
ALEXANDRA
PRICĂ IULIA
IORDĂNESCU VLAD

4

CALAPOD BOGDAN

IX

5

CONDREA ANDREI

IX

Nr.
crt.
1



IX
XI
X

PROFESOR
PREGĂTITOR

PREMIUL
OBŢINUT

DISCIPLINA

DUMITRAȘCU
ALINA
SARU AURA
DUICĂ OPREA

II

Geografie

Mențiune
Mențiune

TĂNĂSESCU
VIOLETA
TĂNĂSESCU
VIOLETA

Menţiune

Chimie
Matematică
”Haimovici”
Informatică
aplicată
Informatică
aplicată

Menţiune

REZULTATE LA OLIMPIADĂ–FAZA JUDEŢEANĂ PE DISCIPLINE– 2009/2010
CLASELE IX-XII
Premiul I

Premiul II

Premiul III

Menţiune

Limba română

-

-

8

2

Lb.franceză

-

-

1

2

Lb. engleză

-

-

1

3

Matematică

-

-

-

1

Matem.”A.Haimovici”

1

1

3

11

Fizică

-

1

1

2

Chimie

-

1

-

1

Biologie

-

1

1

4

Geografie

2

-

2

2

Istorie

-

-

3

1

Socio-umane

-

-

1

15

Informatică

-

-

1

1

Informatică aplicată

1

1

1

3

4

5

23

48

Disciplina

Total

11



REZULTATE LA OLIMPIADE – FAZA NAŢIONALĂ PE DISCIPLINE - 2009/ 2010

XI

DUICĂ OPREA

2.

Numele și prenumele
elevului
IORDĂNESCU VLAD
BOGDAN
TUDOR ALEXANDRA

X

3

MAROZ CRISTIANA

X

4

CONDREA ANDREI

X

DUMITRAȘCU
ALINA
VÂLCOVAN
NATALIA
TĂNĂSESCU
VIOLETA

Nr.
crt.
1.



Profesor pregătitor

Clasa

Premiul
obţinut
III
Menţiune
Mențiune
Menţiune

Disciplina
Matematică
”Haimovici”
Geografie
Limba maternă
rusă
Informatică
aplicată

REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE– FAZA NAȚIONALĂ-2009/2010:

- Concursul Naţional de Informatică "AcadNet"(locul I)
- Concurs “Certamen Ovidianum Ponticum” (mențiune)
- Festivalul Național de scurtmetraj pentru liceeni “Filmmic”(locul I, premiul pentru cel mai
bun regizor,premiul pentru cel mai bun scenariu)
- Concursul de fizică creativă “Ștefan Procopiu”
- Sesiunea Națională de comunicări Științifice cu tema “ Simboluri în universul cunoașterii”
(2 premii II și 2 premii III)
- Concursul Național eco - civic ”Țara lui Andrei”(locul 18)



REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE– FAZA INTERNAȚIONALĂ2009/2010:

- Competiția INTERNAŢIONALĂ de PROIECTE INFORMATICE "INFOMATRIX 2010”
(1 medalie de ARGINT și 3 medalii de BRONZ)
- Participarea la competiția INTERNAŢIONALĂ “Doors to Diplomacy 2010” cu proiectul
“Discover Dobrogea”
- Participarea la competiția INTERNAŢIONALĂ “Spring Day 2010”- secțiunea filme



REZULTATE LA OLIMPIADĂ–FAZA JUDEŢEANĂ PE DISCIPLINE– 2010/2011
CLASELE V-XII
Premiul I

Premiul II

Premiul III

Menţiune

Limba română

1

4

3

5

Lb.franceză

-

-

1

5

Lb. engleză

-

1

-

1

Lb. rusă

1

-

-

-

Matematică

-

-

-

4

Fizică

-

1

2

2

Biologie

1

-

1

3

Disciplina
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Nr.
crt.
1
2
3

















Istorie

-

2

-

4

Geografie

2

-

-

3

Religie

-

-

-

2

Olimp.naț. sport școlar

-

-

2

-

Ed. tehnologică

-

-

-

3

Total

5

8

9

32

REZULTATE LA OLIMPIADE – FAZA NAŢIONALĂ PE DISCIPLINE - 2010/ 2011
NUMELE și
PRENUMELE
ELEVULUI
PRESURĂ ANDREEA

CLASA
X

MARIN MARIA

MENȚIUNE Limba franceză

OPREA ISABELLA
MARINA
MAROZ CRISTIANA

X

NECULA LILIANA

XI

VÂLCOVAN
NATALIA

MENȚIUNE Geografie
SPECIALĂ
MENȚIUNE Limba maternă
rusă

PROFESOR
PREGĂTITOR

PREMIUL
OBŢINUT

DISCIPLINA

REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE– FAZA NAȚIONALĂ-2010/2011

Concursul național de matematică aplicată „A. HAIMOVICI” (1 premiu I şi 1 menţiune)
Concursul național de matematică „N.N. Mihăileanu” (2 mențiuni)
Concursul național de matematica „EUCLID”, etapa I (4 premii I, 1 premiu II,6 premii III),
etapa a-II-a (3 premii I, 6 premii III), etapa a III-a (1 premiu I, 2 premii II, 1 premiu III)
Concursul național de matematică -“Arhimede”- etapa I (2 mențiuni)
Concursul naţional de matematică „Eremia Georgescu” (1 mențiune)
Concursul național de informatică aplicată „C.I.A.” (1 premiu III)
Concursul naţional de știinţa calculatoarelor şi informatică aplicată “ACADNET” (1 premiu I)
Concursul național de fizică creativă “Ștefan Procopiu” (5 premii Procopiu, 1 premiu Arhimede,
2 premii Copernic, 1 premiu Einstein, 2 premii J. Verne)
Sesiunea de comunicări științifice “Simboluri în universul cunoașterii” (1 premiu I, 3 premii III)
Festivalului Naţional de scurtmetraj pentru liceeni „FILMMIC”- Ed. A IV-a (1 premiu I,
1 premiu II, 1 mențiune, premiul pentru cea mai bună actriță)
Concursul naţional „Poveştile cangurului”- ierarhizarea pe liceu (7 premii I, 7 premii II,
5 premii III, 4 mențiuni)
Concurs interjudeţean “Marea Neagră digitală” (1 mențiune)
Concursul național “Lumea fermecată a basmelor și calculatorul” (1 premiu I, 1 premiu III)
Participarea la concursul anul de design "Hawaiian Beach Party”- concurs organizat de
Ambasada S.U.A. la București



REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE– FAZA INTERNAȚIONALĂ2010/2011

Concursul internaţional “International youth art competition-The humans în space” (1 premiu II)
 Concursul internaţional “Vapoare pe Marea Neagră”- secțiunea pictură (1 premiu II,
5 mențiuni), secțiunea creație literară (1 premiu II, 5 mențiuni), secțiunea machet (6 mențiuni)
 Concursul internaţional “ARS NOVA “ (1 mențiune)
 Participarea la competiția internaţională de proiecte informatice "INFOMATRIX 2011”-
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1 proiect/secțiunea Computer Art. 3 proiecte/secțiunea Digital Content,1 proiect/secțiunea
Programming.



REZULTATE LA OLIMPIADĂ–FAZA JUDEŢEANĂ PE DISCIPLINE– 2011/2012
CLASELE V-XII

Disciplina
Limba română
Lb.franceză

Premiul I
2

-

6

5

Lb. rusă

1

-

-

-

Matematică

-

-

1

2

Fizică

-

1

2

1

Astronomie şi astrofizică

1

-

-

-

Chimie

-

1

-

1

Biologie

-

2

1

6

1

1

2

Geografie

1

-

1

2

Olimp.naț. sport școlar

-

1

-

-

Ed. tehnologică

-

-

-

1

Informatică

-

-

-

5

Total

5

11

20

33



1







REZULTATE LA OLIMPIADE – FAZA NAŢIONALĂ PE DISCIPLINE - 2011/ 2012
NUMELE și
PRENUMELE
ELEVULUI
MAROZ CRISTIANA

Nr.
crt.



Menţiune
6
2

Premiul III
7
1

Lb. engleză

Istorie



Premiul II
4
1

CLASA
X

PROFESOR
PREGĂTITOR
VÂLCOVAN
NATALIA

PREMIUL
DISCIPLINA
OBŢINUT
III

Limba
maternă rusă

REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE– FAZA NAȚIONALĂ-2011/2012

CONCURSUL NAȚIONAL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „A. HAIMOVICI” , Ediţia a
XVI-a, Iaşi 2012
1 premiu II, clasa a IX-a - prof. coordonator Dermengiu Alina
1 premiu II şi o menţiune la clasa a XII-a - prof. coordonator Ghiţă Marian
CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "N. N. MIHĂILEANU", 2 IUNIE 2012,
CLASELE V-VI
1 premiu III şi 6 menţiuni
CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA "LUMINA MATH"- Noiembrie 2011
1 premiu III şi 6 menţiuni
CONCURS NAŢIONAL "EUCLID" Etapa a II-a - 28.01.2012
2 premii II, 4 premii III şi 12 menţiuni
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PROIECTE INFORMATICE - INFOMATRIX 2012
1 premiu I şi o menţiune, clasa a X-a - prof. coordonator Dumitrof Cristian
1 premiu III, clasa a XI-a-prof. coordonator Tănăsescu Violeta

14






CONCURSUL NAŢIONAL DE ROBOŢI SUBACVATICI - ROV Competition RomâniaEdiţia I-CONSTANŢA, 17-19 AUGUST 2012
1 premiu III şi medalie de bronz - prof. coordonator Tănăsescu Violeta
CONCURSUL NAŢIONAL DE FIZICĂ CREATIVĂ „ŞTEFAN PROCOPIU”- Vatra Dornei,
01-04 Iunie 2012
3 premii Procopiu, 3 premii Jules Verne, 2 premii Edison, 1 premiu Copernic
CONCURSUL PROFESIONAL DE CHIMIE „CANDIN LITEANU” Universitatea BabeşBolyai,
Cluj-Napoca
1 premiu III, clasa a XII – a - prof. coordonator Albu Valentina
FESTIVALUL NAȚIONAL DE SCURTMETRAJ PENTRU LICEENI “FILMMIC 2012”,
Ediția a V-a
1 premiu II și premiul pentru “Cel mai bun actor”



REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE– FAZA INTERNAȚIONALĂ2011/2012

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PROIECTE INFORMATICE - INFOMATRIX
2012ETAPA INTERNAȚIONALĂ(39 de țări, 187 de proiecte finaliste) - 3-7 mai 2012, București
1 MEDALIE DE ARGINT-Categoria PROGRAMMING
- clasa a XI-a-prof. coordonator Tănăsescu Violeta
1 MEDALIE DE BRONZ - Categoria COMPUTER ART
- clasa a X-a-prof. coordonator Dumitrof Cristian
- CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE FOTOGRAFIE DE MEDIU “MAREA NEAGRĂ
PENTRU TOȚI”-EDIȚIA a IX-a
1 PREMIU I, 1 PREMIU II, 1 PREMIU III-prof. coordonator Bilbie Diana
-

REZULTATE LA OLIMPIADĂ ETAPA JUDEȚEANĂ 2014 -2015
PREMIUL
I

PREMIUL
II

PREMIUL
III

MENŢIUNE

Olimpiada de Lingvistică

1

5

2

4

Olimpiada de Limba și
literatura română
Olimpiada de Lectură ca
abilitate de viață
Olimpiada de Limbă Engleză

1

-

10

10

1

2

3

5

3

4

8

7

Olimpiada de Limba Franceză

1

-

-

2

Olimpiada de Limba Germana

-

-

1

5

Olimpiada de Limba Turcă

1

-

-

-

Olimpiada de Limba Italiana

1

-

-

-

Olimpiada de Limba Neogreacă

1

-

-

-

Olimpiada de Matematică

1

1

1

5

Olimpiada de Tehnologia
Informației
Olimpiada de Fizică

1

1

-

3

1

-

1

1

Olmpiada de Chimie

1

-

-

1

DISCIPLINA
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Olimpiada de Biologie

1

-

2

5

Olimpiada de Istorie

1

2

1

1

Olimpiada de Geografie

1

3

4

4

Olimpiada de Psihologie

1

-

-

Olimpiada de Logică și
argumentare
Olimpiada de Religie

3

1

Olimpiada de Educație fizică și
sport
TOTAL=
131 PREMII

1

2

-

1

-

2

20

20

36

-

55

REZULTATE LA OLIPIADĂ ETAPA NAȚIONALĂ 2014 -2015
Nr.
crt.

Numele și
prenumele
elevului

Clasa

Disciplina

Premiul

Profesor
coordonator

XI G

Limba italiană

I

2.

Martalogu Ionela
Alina
Demircan Esra

XI D

Limba turcă

I

3.

Memiș Edis

VII B

Matematică

4.

VII B

Fizică

5.
6.

Butilcă Rareș
Dumitru
Boboc Andreea
Blacioti Florentina

Medalie de aur
Mențiune-calificat
pentru lotul național
Medalie de bronz

VII A
XI E

Mențiune
Mențiune

7.

Dede Elis

XI G

Biologie
Limba
neogreacă
Psihologie

Prof. Sandu
Matilda
Prof. Bîlbîe Diana
Prof. Guriotis Eleni

Mențiune

Prof. Borugă Silvia

8.

Popa Monica
Alexandra

XG

Istorie

Prof. Chivu Dorina

9.

Dumitrache
Alexandra
Mardar Iuliana

VIII A

Geografie

Premiul special
acordat de
Universitatea ,,BabeșBolyai”, Cluj
Premiul special

IX D

Limba
franceză
Geografie

Participant faza
națională
Premiul special

Tehnologia
Informației
Religie

Participant faza
națională
Participant faza
națională

1.

10.
11.
12.
13.

Peneoașu CristianIonuț
Apetroaie ClaudiuAlexandru
Gamulea Andreea

XI C
XI D
XII B

Prof. Doicescu
Angela
Prof. Iomer
Subihan
Prof. Dermengiu
Alina

Prof.Necula Liliana
Prof. Stoenciu
Carmen
Prof. Dumitrașcu
Alina
Prof.Tănăsescu
Violeta Gabriela
Prof. Myrone
Mirela

16

REZULTATE OLIMPIADE ŞCOLARE - FAZA NAŢIONALĂ
2015 – 2016
Numele şi prenumele
elevului
Ioniţă Alexandra

Lingvistică

XI D

2.

Lopoşaru Ana Maria

Lectură

XI C

3.

Popa Monica
Alexandra

XI G

4.

Dede Elis

5.

Petrescu Vladimir

Limba şi
literatura
română
Limba şi
literatura
română
Matematică

6.

Memiş Edis

Matematică

7.
8.

Diaconescu Oana
Butilcă RareşDumitru
Necula Alexandru
Peneoaşu CristianIonuţ
Dede Elis
Mardar Iuliana

Matematică
Chimie

Limba italiană

14.

Martalogu IonelaAlina
Blacioti Florentina

15.

Larion Loredana

16.

Apetroaie Claudiu
Alexandru
Rusu Eduard

Nr.
crt.
1.

9.
10.
11.
12.
13.

17.

Disciplina

Geografie
Geografie
Psihologie
Limba franceză

Limba
neogreacă
Limba rusă
Tehnologia
Informației
Ed.fizică și
sport - Cros

Rezultatul
obținut
Participant faza
națională
Participant faza
națională
Participant faza
națională

Profesor
coordonator
Prof. dr. Staicu OanaGabriela
Prof. Pavel Maria

XII G Participant faza
națională

Prof. Năstăsie Adriana

Medalie de
argint
VIII Mențiune –
B
MENCȘ
Medalie de
argint
X B Premiul II
VIII Mențiune
B
specială
IX A Mențiune
XII C Mențiune

Prof. Dermengiu Alina

Clasa

VA

XII G Mențiune
X D Participant faza
națională
XII G Premiul III
XII E Participant faza
națională
XI B Participant faza
națională
XII A Medalie de
argint
IX A Calificat faza
națională

Prof. Enculescu
Claudia

Prof. Dermengiu Alina

Prof. Ghiţă Marius
Prof. Albu Valentina
Prof. Necula Liliana
Prof. Dumitraşcu
Alina
Prof. Borugă Silvia
Prof. Stoenciu
Carmen
Prof. Doicescu Angela
Prof. Guriotis Eleni
Prof. Taras Valentina
Prof. Tănăsescu
Gabriela-Violeta
Prof. Bulac Mariana
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STUDIU COMPARATIV AL REZULTATELOR OBŢINUTE LA OLIMPIADELE
ŞCOLARE ÎN ANII ŞCOLARI 2010-2011 ŞI 2011-2012

Limba română
Limba franceză
Limba engleză
Limba maternă rusă
Matematică
Informatică
Fizică
Astronomie şi astrofizică
Chimie
Biologie
Istorie
Geografie
Ed. tehnologică
Religie
Olimp.naț. sport școlar
TOTAL PREMII

PREMIUL I
PREMIUL II
PREMIUL III
MENȚIUNE
TOTAL PREMII

AN ŞCOLAR 2010-2011

AN ŞCOLAR 2011-2012

13
6
2
1
4
0
5
0
0
5
6
5
3
2
2
54

17
4
13
1
3
5
4
1
2
9
4
4
1
0
1
69

AN ŞCOLAR 2010/2011
5
8
9
32
54

AN ŞCOLAR 2011/2012
5
11
20
33
69
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Se observă o creştere a performanţei şcolare - la faza judeţeană în anul şcolar
2010/2011 s-au obţinut un total de 54 de premii la olimpiadele şcolare pe discipline, în timp
ce în anul şcolar 2011/2012 s-au obţinut un total de 69 de premii.

I.5. ORGANIGRAMA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Organigrama Liceului Teoretic „Traian” cuprinde ariile curriculare existente în
unitatea noastră, comisiile metodice, comisiile de lucru, personalul TESA şi didactic auxiliar.
Avem un număr de 6 arii curriculare ce au în subordine 9 comisii curriculare, astfel:
NR.CRT ARIE CURRICULARĂ
1
LIMBĂ ŞI
COMUNICARE
2
MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE NATURII
3

OM ŞI SOCIETATE

4

ARTE, EDUCAŢIE
FIZICĂ ŞI SPORT

o

5
TEHNOLOGII

6

COMISIE CURRICULARĂ
o LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
o LIMBI MODERNE
o MATEMATICĂ
o CHIMIE, BIOLOGIE
o FIZICĂ
o ISTORIE - GEOGRAFIE
o SOCIO-UMANE, RELIGIE
o MUZICÃ, DESEN,EDUCAȚIE FIZICÃ
INFORMATICÃ, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
ȘI A COMUNICAȚIILOR , EDUCAȚIE
TEHNOLOGICÃ

CONSILIERE ŞI
ORIENTARE

De asemenea, avem un număr de 24 comisii de lucru ce acoperă şi sprijină toate
activităţile desfăşurate în liceul nostru.
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NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
13
2
1
15
4
1
6
17
18
19
2
0
21
2
23
2
24

COMISII TEMATICE
CURRICULUM
ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII
PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE
COMISIA DIRIGINȚILOR
DE PROIECTE ȘI PROGRAME INTERNAȚIONALE
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ
EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
S.N.A.C
SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
SIGURANȚĂ CIVICĂ, PROTECȚIE CIVILĂ, APĂRARE CONTRA
INCENDIILOR
DISCIPLINĂ, DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI
NOTARE RITMICĂ ȘI FRECVENȚĂ ȘCOLARĂ
ACORDARE A DREPTURILOR ELEVILOR
INVENTARIERE A BUNURILOR DIN PATRIMONIU
CASARE
CONCURSURI ŞCOLARE ȘI EXAMENE NAȚIONALE
PARITATE
PROMOVARE A DIVERSITĂȚII, NONDISCRIMINĂRII ȘI
INTERCULTURALITĂȚII
TEHNOLOGII MODERNE AEL
PROMOVARE A IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
REACTUALIZARE A R.O.I
REALIZARE A RAPORTULUI PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
ÎNTOCMIREA ORARULUI
SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
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ORGANIGRAMA

LICEULUI TEORETIC

”TRAIAN” - CONSTANȚA – AN ŞCOLAR 2015-2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE

DIRECTOR - PREŞEDINTE

Nr. 2016/1septembrie 2015

DIRECTOR ADJUNCT Prof.
CHIVU DORINA

Prof. CARACOTI CONSTANTIN
SECRETARIAT

FINANCIAR

CAB. ASISTENŢĂ
PSIHOPED.

COMISIA

CONSILIUL

PENTRU

COMISII

COMUNITATEA
LOCALĂ

RESURSE
UMANE

DE CURRICULUM Director adj. Prof. CHIVU DORINA
D E EVA LU A R E ȘI A S IG U R A R E A C A LITĂ ŢII - Prof. STA N VIOR IC A

ARII CURRICULARE

PERSONAL
ADMINISTRATI

FUNCŢII
DIDACTICE

- profesori 67

LIMBĂ ŞI
COMUNICARE –
Prof. BULGĂR
MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE
NATURII –Prof.
OM ŞI
SOCIETATE –
Prof. VOICU

FUNCŢIILE
DIDACTICE AUX.
administrator financiar -1
- secretar - 2
- bibliotecar -1
- laborant - 2
- informatician - 1
- administrator
patrimoniu - 1

CA B IN ET

LIMBA ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ
Prof. NASTASIE ADRIANA
LIMBI MODERNE
ENGLEZĂ: Prof. COJOCAR U MIRELA
FRANCEZĂ – GERMANĂ :
Prof. BULGĂR GABRIELA
MATEMATICĂ – Prof. DERMENGIU ALINA
CHIMIE, BIOLOGIE
– Prof. BLAGA DANIELA
FIZICĂ – Prof. AVRAM ALEXANDRINA
ISTORIE- GEOGRAFIE,
Prof. VOICU MIRELA-ANA
SOCIO-UMANE, RELIGIE
- Prof. BULIGA DANIELA

DE PROIECTE M
ȘIEPD
R OIC
GA
R ALM E ED U C A TIV E - Prof. NECULA
COMISIA DIRIGINȚILOR - Prof. NECULA LILIANA

CONSILIUL

REPREZENTATI

- Prof. ENESCU LIA
DE PERFECŢIONARE METODICO - ȘTIINȚIFICĂ - Prof. GHIGEA
DE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE -Prof. BÎLBIE

S.N.A.C. -Prof. NECULA LILIANA
DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - Prof. MYRONE

AG.
ECONOMI
CI

DE SIGURANȚĂ CIVICĂ,PROTECȚIE CIVILĂ,APĂRARE CONTRA INCENDIILOR- Prof. BULAC
DE DISCIPLINĂ - Prof NECULA LILIANA
DE NOTARE RITMICĂ ȘI FRECVENȚĂ ȘCOLARĂ - Prof. BOSKOFF
DE ACORDARE A DREPTURILOR ELEVILOR - Prof. SORESCU MARIA
DE INVENTARIERE A BUNURILOR DIN PATRIMONIU -Prof. GHEORGHE
CASARE: Prof. BLAGA DANIELA
DE CONCURSURI ŞCOLARE ȘI EXAMENE NAȚIONALE - Prof. TĂNĂSESCU

ARTE,
EDUCATIE
FIZICĂ SI SPORT

ED. MUZICALĂ, ED. PLASTICĂ, ED.FIZICĂ Prof. BULAC MARIANA

TEHNOLOGII –
Prof. DUMITROF

INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
ȘI A COMUNICAȚIILOR EDUCAȚIE
TEHNOLOGICĂ
- Prof. IVAŞCU CĂTĂLINA

DE PARITATE - Prof. COJOCARU MIRELA
DE PROMOVARE A DIVERSITĂȚII, NONDISCRIMINĂRII ȘI INTERCULTURALITĂȚII -Prof. DERMENGIU

DE INTEGRITATE – PROF.COSTEA GABRIELA

CONSILIERE ŞI
ORIENTARE

Prof. NECULA LILIANA

ELEVI

DE PROMOVARE A IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT – Prof. ENCULESCU
DE REACTUALIZARE A R.O.I : Dir.adj. CHIVU DORINA

DE CONTROL MANAGERIAL INTERN - Dir. adj. CHIVU DORINA
COMISIA PTR.PROGRAME ŞI PROIECTE NAŢIONALE – Prof. NECULA
COMISIA PTR.PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENŢEI – Prof. BARBU
COMISIA PTR.UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAŢIONALE ON-LINE ŞI ÎNVĂŢAREA E-

ÎNTOCMIREA ORARULUI: Prof. DUMITROF CRISTIAN
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 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013
La începutul anului școlar 2012-2013 sunt înscriși un număr de 1058 elevi,
coordonați de 63 cadre didactice, dintre care 53 titulari, detașați -3, suplinitori -4, profesori
asociați -3.

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
An școlar 2012-2013
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DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL
An școlar 2012-2013

 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014
La începutul anului școlar 2013-2014 sunt înscriși un număr de 1131 elevi,
coordonați de 65 cadre didactice, dintre care 58 titulari, detașați -3, suplinitori calificaţi -2,
profesori asociați -2.
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 2013-2014

DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL
An școlar 2013-2014

 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015
La începutul anului școlar 2014-2015 sunt înscriși un număr de 1152 elevi,
coordonați de 64 cadre didactice, dintre care 53 titulari, detașați -3, suplinitori calificaţi -3,
profesori asociați -5.
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 2014-2015

DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL - An școlar 2014-2015
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 NUMĂRUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
La începutul anului școlar 2015-2016 sunt înscriși un număr de 1107 elevi,
coordonați de 67 cadre didactice, dintre care 52 titulari, detașați -5, suplinitori calificaţi -3,
profesori asociați -7.

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 2015-2016
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DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL
An școlar 2015-2016

I.6. MONITORIZAREA ABSOLVENȚILOR
CLASELOR a XII-a - AN ȘCOLAR 2014-2015
DOMENIUL
Matematică- Informatică
Fizică
Inginerie
Biologie
Chimie
Medicină
Farmacie
Drept
ASE
Filologie
Psihologie
Jurnalism
SRI
Arhitectură și urbanism
Arte si coregrafie
Regie-film
Științe ale naturii și științe agricole
Balneofiziokinetoterapie
Academia Navală

Nr.
absolvenți
7
1
70
2
1
26
6
6
25
9
11
2
1
2
1
1
5
7
5
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UMC
Studii în străinătate
 Computer Science, Anglia-2
 Language, culture and Communication,
University of Warwick-3
 Advertising and Marketing, Lancaster
University-2
 Coventry University-3

19
10

Elevi necuprinși în învățământul universitar
Total elevi

2
216

Matematica -inf ormatică
Fizică

1
1

18

2

10

2

6

Inginerie

1

Biologie

5
7

1

70

1

Chimie
Medicină

5

Farmacie
Drept
11

ASE
9
2
25
6

6

26

1

Filologie
Psihologie
Jurnalism
SRI
Arhitectură și urbanism
Arte și coregraf ie
Regie Film
Științe ale naturii și
științe agricole
Balneof iziokinetoterapie
Academia Nav ală
UMC
Studii în străinătate
Elev i necuprinși în
înv ățământul univ ersitar
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I.7. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

O condiție esențială a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi
temeinice, proces în care competențele umane ale managerului sunt hotărâtoare.
Managerul poate să-și propună menţinerea sau schimbarea culturii organizaționale. De
aceea este necesar să identifice tipul de cultură, să o înțeleagă, să o modeleze pentru a
putea promova un climat școlar pozitiv.
Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt.
Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul
faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou,
creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Sporadic se întâlnesc şi cazuri de elitism
profesional, individualism, competiţie, rutină, conservatorism, automulţumire.
Climatul şcolar din Liceul Teoretic ,,Traian” este caracterizat prin dinamism şi
grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care
oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi
de sprijin reciproc.
Conducerea şcolii este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri
frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă
autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic.Toate acestea se reflectă
pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

II. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
Şcoala nu este o instituţie izolată de mediul în care funcţionează. Din contră, prin
însăşi misiunea ei, este o instituţie puternic ancorată social, care trebuie şi poate să se pună în
serviciul direct al comunităţii sociale. Comunitatea şi, într-un sens mai larg, contextul
constituie un potenţial de resurse foarte important sub toate aspectele: uman, financiar,
material, care nu oferă neapărat de la sine, ci trebuie atras şi valorificat de şcoală prin oferta
pe care, la rândul ei, o propune comunităţii. Conform datelor privind Politicile de educaţie şi
formare din Europa, s-a preconizat că aproape 60% dintre noile locuri de muncă din Uniunea
Europeană, până în 2014, vor solicita persoane care au absolvit forme de învăţământ superior,
iar aproximativ 40% vor fi destinate celor care posedă competenţe înalte, dobândite în
învăţământul mediu.
De asemenea, se estimează că 80% din locurile de muncă vor necesita utilizarea
corectă a tehnologiilor informaţionale, operarea pe calculator, comunicarea şi relaţionarea,
lucrul în echipă şi comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională.
Analiza nevoii şi a cererii de educaţie pentru indivizi, grupuri, etc., scoate la iveală
faptul că, sub presiunea reformei învăţământului, piaţa educaţională trebuie să fie extinsă şi să
devină concurenţială în aproape toate segmentele sale.
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II. 1. CONTEXT EUROPEAN
Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra
sistemului de învăţământ – a constituit unul dintre cele mai controversate procese de
schimbare care s-au produs în învăţământul românesc după decembrie 1989.
Considerată de unii ca fiind cea mai importantă „comutare de paradigmă“ educaţională
din ultimii o sută de ani, contestată de alţii, schimbarea din domeniul curriculum-ului
va stârni probabil încă multă vreme polemici și pasiuni.
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în
realizarea efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspective cerinţelor
societăţii și economiei bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul European actual oferă o
serie de documente de referinţă, cu rol important în regândirea, reorganizarea și
armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva asigurării calităţii educaţiei și a
mobilităţii profesionale și de studiu.
Documentele europene cu impact și implicaţii semnificative asupra
schimbărilor introduse în sistemul de învăţământ românesc sunt Recomandarea
Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie
din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și Cadrul European al Calificărilor
(European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de repere decizionale
majore pentru fundamentarea procesului de reformare a învăţământului preuniversitar
din România și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educaţiei permanente.
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene
privind competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi
conturează, pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare
european” structurat pe opt domenii de competenţă. Competenţele sunt definite ca
ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care urmează să fie formate până la
finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competenţe-cheie se realizează la
intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât domenii „academice”
(de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică, știinţe și tehnologie),
precum și aspecte inter- și trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul
mai multor arii curicuare.

II. 2. CONTEXT NAŢIONAL
Premisa politicii Mnisterului Educaţiei Naţionale privind descentralizarea este
consistentă. Diagnoza este structurata pe zone critice, care devin si principalele domenii în
care va actiona strategia de descentralizare. Aceste domenii sunt:

30

a) Curriculum:






Curriculum la decizia şcolii (CDŞ), redus ca pondere faţa de nevoile si interesele
comunităţii locale.
CDŞ structurat mai ales pe nevoile cadrelor didactice şi nu ale comunităţii (elevi,
parinţi, agenţi economici etc.).
Rolul redus al structurii-expert de la nivel central (ex. Consiliul National pentru
Curriculum).
Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele şcolare, ceea ce duce, în unele
cazuri, la primatul preţului în faţa calităţii.
Necorelarea activităţii celor doua structure-expert de la nivel central (CNC şi
Consiliul National pentru Aprobarea Manualelor - CNAM ) şi, adăugam noi, între
acestea şi Serviciul Naţional de Evaluare si Examinare (SNEE).
b) Evaluarea si certificarea:



Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane nepregătite
în acest sens.
c) Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi:





Reţeaua şcolara este fundamentată pe structura existentă de multă vreme (filiere,
profiluri, specializări şi norme didactice).
Consilierea şi orientarea nu au efectele scontate iar deciziile se iau adesea, la nivel
central si judeţean, fără consultarea părtilor interesate de la nivel local.
Rolul minor, în stabilirea reţelei şcolare, al autorităţilor publice locale.
d) Conducere şi administrare:









Necorelarea finanţării şcolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunităţii.
Administrarea curenta a patrimoniului si a fondurilor şcolii în afara acesteia, la nivelul
consiliilor locale.
Comunitatea este subreprezentată în consiliile de administraţie (CA) ale unitaţilor
scolare.
Directorul este numit exclusiv pe filiera ierarhică - de către I.S.J. sau M.E.N.
Legislaţia, adoptată în 2004, care modifică această situatie, schimbând, printre altele,
structura Consiliului de Administratie (CA) şi modul de numire a directorului, nu şi-a
produs încă efectele. Se adaugă recentele măsuri iniţiate prin Ordonanţa de Urgenţă
49/2014, cu noutăţi privitoare la componenţa CA.
Se încalcă separarea functiilor "deliberativă" şi "executivă", prin faptul ca directorul
şcolii este şi presedintele CA.
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e) Resursele umane:




Comunitatea locală şi chiar directorul şcolii sunt lipsiţi de multe ori de autoritatea
decizională în privinţa personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul ISJ
şi al Ministerului.
Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea şi normarea personalului didactic.
Centralizarea formarii si dezvoltarii profesionale a personalului şi necorelarea ei cu
nevoile şi interesele beneficiarilor.
f) Politicile de finanţare:



Imposibilitatea finanţării coerente, pe baza de formule şi standard, din cauza
constrângerilor legislative.
 Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare.
 Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi
de performanţă educaţională.
 Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi
de eficient pentru a oferi o baza obiectivă procesului decizional.
În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu
siguranţă şi alte domenii ale educaţiei şi al vieţii şcolare cum ar fi:




Sistemele de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii).
Alegerea metodologiei didactice şi a auxiliarelor curriculare - inclusiv TIC.
Fluxurile de elevi - mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de
transfer de la o unitate şcolară la alta.
 Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme.
Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborarii
Strategiei de descentralizare a învatamântului preuniversitar. Pornind de la situaţia existent,
aceasta îşi propune obţinerea unor rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului şcolar:






Eficientizarea activitaţii şi creşterea performanţelor.
Democratizarea sistemului educaţional.
Transparenţa decizională.
Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale.
Stimularea inovatiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.

II. 3. CONTEXT LOCAL
CADRUL GEOGRAFIC ȘI ISTORIC
Constanța este situată în Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, a doua regiune
importantă socio-economică a României . Din punct de vedere administrativ, Regiunea SudEst cuprinde 6 județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea.

32

Constanța se învecinează la nord cu judetul Tulcea, la sud cu Bulgaria, la vest cu
judetele Călărași, Ialomița și Brăila, iar la est cu Marea Neagră.
Din perspectiva dimensiunii județelor, Constanta ocupă 20% din totalul suprafeței
Regiunii de Sud-Est.
Constanţa este cel mai vechi oraş de pe teritoriul României. Prima atestare
documentară datează din 657 î.e.n. când pe locul actualei peninsule (şi chiar sub apele de azi,
în dreptul Cazinoului) s-a format o colonie greacă numită Tomis.
Localitatea a fost cucerită de romani în anul 71 î.e.n. şi redenumită Constantiana după
sora împăratului Constantin cel Mare. În cursul secolului XIII Marea cea mare (cum era
denumită atunci Marea Neagră) a fost dominată de negustorii italieni din Genova care au
ajutat la dezvoltarea oraşului. Ulterior, Constanţa a declinat sub conducerea otomană,
devenind un simplu sat locuit de pescari greci şi de crescători de cai şi oi, tătari.
După războiul ruso-turc (1877-1878), când Dobrogea a devenit o parte a Regatului
României, „sătucul turcesc Iustenge redevine iar Constanţa romană” şi principalul port al
statului, crescând continuu, deţinând acest rol până astăzi.
O a doua etapă a procesului de evoluţie spectaculoasă a oraşului Constanţei a
reprezentat-o perioada interbelică, următorul moment marcant în evoluţia sa constituind-l
revoluţia din 1989.
În județul Constanța predomină relieful de podiș cu altitudine redusă, cu valori sub
200 m, doar în nordul județului altitudinea atingând pe alocuri 250m.
Podișul Casimcea ocupă partea de nord a județului, iar în partea de sud se întinde Podișul
Dobrogei de Sud care seamană cu o câmpie înaltă, având un aspect calcaros. Litoralul Mării
Negre este format la nord din cordoane de nisip, care separă lacurile de mare, iar în partea
sudică se remarcă o faleză abruptă formată din calcare și loess cu înălțimi de 15-30 m.
Constanța este municipiu de rangul I al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
Potrivit legislației în vigoare, municipiile de Rang I sunt centre de dezvoltare, cu o
populație de minimum 200.000 de locuitori, cu accesibilitate directă la rețeaua de căi de
comunicații paneuropene (rutiere, feroviare, navale şi aeriene), cu o bază economică flexibilă
şi în care tehnologizarea este pronunțată. În aceste unități administrativ-teritoriale, oferta
educațională este complexă, inclusiv nivelul universitar este bine reprezentat. Legislația
stabileşte faptul că municipiile de rang 0 şi I sunt singurele localități urbane care pot deveni
zone metropolitane prin colaborarea cu localitățile urbane şi rurale aflate în proximitate, adică
situate la o distanță nu mai mare de 30 de km, şi cu care a dezvoltat relații de cooperare pe
multiple planuri
Prin HG 998/2008 Constanța a fost desemnată ca „pol național de creştere în care se
realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară şi națională”.
CARACTERISTICI DEMOGRAFICE
Se reţin din analiza demografică, diversitatea etnică, gradul ridicat de urbanizare al
regiunii dar şi ponderea semnificativă a populaţiei rurale.Scăderile prognozate pentru totalul
populaţiei judeţului şi mai ales scăderile înregistrate în ultimii ani la populaţia cu vârsta între
0-14 ani, mai mare în mediul rural decât în mediul urban, va influenţa structura reţelei
şcolare prin concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. Scăderile prognozate
pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani impun optimizarea ofertei
de formare profesională iniţială. Ponderea mai mare decât media regională a populaţiei cu
vârsta între 30-64 ani va conduce la o creştere a nevoilor de formare continuă.
Apreciem că
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într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe
calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor.
Creşterea numărului populaţiei cu vârsta de 60 de ani şi peste, apreciem că va conduce la
sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să
răspundă prin oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi
prin curriculum adaptat.
Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani ridică problema
adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente
pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea egalităţii şanselor.
SITUAȚIA SOCIO-ECONOMICĂ
Din analiza mediului economic se constată diversitatea activităţilor economice,
creşterea ponderii serviciilor în economia judeţeană (având cea mai mare contribuţie în
formarea PIB regional), precum şi dinamica construcţiilor.
Economia judeţului se află pe un trend crescător. Cele trei mari porturi maritime ale
României (Constanţa Sud-Agigea, Midia şi Mangalia), dar și Portul Constanţa, cel mai
important port la Marea Neagră, au contribuit la acest trend. Sectorul serviciilor este în
continuă creştere ,urmat de sectorul industrie . Agricultura deţine o pondere de 7,21%, iar
construcţiile de 13,94% .

V.

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

Cultura organizațională este puternică, bine structurată, ancorată solid în tradiția școlii
de a forma buni absolvenți și oameni angajați civic, are obiective clar conturate și facilitatori
educaționali bine pregătiți profesional, dornici de promovarea noului și de formare continuă.
În tradiția școlii, s-au stabilizat manifestări cultural-artistice generatoarele unui climat
stimulativ, de pregătire și atașament ale elevilor și cadrelor didactice față de școală, cum ar fi:
 Festivalul de scurtmetraj pentru liceeni - ”FILMMIC”
 Parteneriat stagiu internațional de practică A.I.E.S.E.C. (pe termen nelimitat)
 Protocol de colaborare privind desfășurarea programelor de educație pentru sănătate
(având ca partener Fundația „Tineri pentru tineri”
 Proiectul educațional „Eco Champions” (având ca partener Asociația ”Mai mult verde
” și CEZ România)
 Colaborări cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, cu Inspectoratul de
Poliție Județean - Secția 3 Poliție)
 ”Cultură și civilizație în spațiul european”- parteneriat educațional interdisciplinar
încheiat cu I.S.J. Dolj
 Programul Educațional și Concursul Național ”Școli pentru un viitor verde”
 Proiect european ”Despre tine pentru viitorul tău”- Proiect POSDRU
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Proiect internațional ”Doors to diplomacy”
Proiectul „Sunt corect”
Proiect ”Eno tree planting day”
Proiectul european ”Noaptea cercetătorilor”
Proiect voluntariat ”Let's do it Romania”
Proiect ”Viitorul îți aparține”- având ca partener Autoritatea Națională pentru Tineret
și Sport Constanța
Activități desfășurate în Săptămâna ”Școala Altfel”
Târgul Ofertelor Educaționale - coordonator I.S.J. Constanța
”În lumea muzicii” - activități la Teatrul Național de Operă și Balet Constanța
”Ora de teatru”- vizionarea a diferite piese de teatru
Acțiuni de voluntariat la Centrul pentru Educație incluzivă ”Delfinul”, la structura
Satu Nou a Școlii Mircea Vodă, la Centrul de Primire în Regim de Urgență a
Copilului ”Aluniș”
Parteneriat educațional cu Liceul “Edremit Korfez Anadolu Lisesi” din Turcia

Este totuși de remarcat conservatorismul unor cadre didactice, ce influențează
colectivul profesoral în primirea noilor membri, în special suplinitori. Se impune, astfel, o
mai bună cunoaștere de către toți membrii organizației a obiectivelor organizaționale și a
expectațiilor, edificarea încrederii reciproce între manageri și subordonați, reconsiderarea
schimbării ca oportunitate și nu ca amenințare. De asemenea, trebuie ținut cont de faptul că,
în diferite stadii de viață ale culturii organizaționale, aceasta poate implica diverse funcții:
poate constitui liantul întregii organizații, poate deveni câmpul de luptă între reformiști și
conservatori sau poate fi o piedică majoră în calea reformării. În multe situații, cultura
organizațională poate fi transformată în mod progresist sau poate fi modificată complet prin
înlocuirea masivă a persoanelor-cheie.
Resursele umane de care dispune Liceul Teoretic ”Traian” reprezintă una dintre
„cheile” organizației. Cadrele didactice manifestă preocupări de perfecționare în domeniu,
participă la cursuri de formare, au (în majoritate) preocupări de autoevaluare și
autoperfecționare.
a) Informații de tip cantitativ
An școlar 2011-2012
Populație școlară: număr elevi: 978
Clasele V-VIII și IX - XII funcționează în două schimburi, între 7 30 și 1930 .


Rata abandonului școlar – 0%.



Rata de promovabilitate :



Ponderea elevilor cu rezultate bune și foarte bune 56,62 %



Promovabilitate la examenul de testare națională 99,51 %

gimnaziu - la 15 iunie 2012 = 100%
la 01 septembrie 2012 = 100%
liceu - la 15 iunie 2012
= 95,62%
la 01 septembrie 2012 = 100%
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Frecvența abaterilor prin note scăzute la purtare 13,97%



Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 100%
Personal didactic : nr. cadre didactice 68 (54 titulari, 8 detașați, 6 suplinitori)
 Număr cadre didactice calificate : 68(100 %)
 Număr cadre didactice titulare cu grad I = 38(25,84 %)

An școlar 2012-2013
La începutul anului școlar 2012-2013 sunt înscriși un număr de 1058 elevi,
coordonați de 63 cadre didactice, dintre care 53 titulari, detașați -3, suplinitori -4, profesori
asociați -3.

ANUL ŞCOLAR 2013-2014
La începutul anului școlar 2013-2014 sunt înscriși un număr de 1131
elevi,
coordonați de 65 cadre didactice, dintre care 58 titulari, detașați -3, suplinitori calificaţi -2,
profesori asociați -2.
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ANUL ŞCOLAR 2014-2015

ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Resursele financiare sunt reprezentate de bugetul de stat, bugetul complementar și
fondurile bănești extrabugetare. Școala atrage fonduri bănești extrabugetare minime obținute
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prin convenții de închiriere a terenului de sport, a unui spațiu de 6 mp pentru chioșc comercial
și a sălilor de clasă pentru diferite activități la sfârșit de săptămână (cursuri ECDL).
Performanțele deosebite obținute de cadrele didactice și elevi în ultimii ani, ca urmare
a unei educații susținute și a implicării în diverse parteneriate, proiecte și activități atât școlare
cât și extrașcolare, au condus la conturarea unei necesități de extindere instituțional în
perioada următoare (2013-2015) prin construirea unui corp de clădire pentru clasele
gimnaziale, care să conțină și o sală modernă de sport, construcție ce trebuie finanțată din
fonduri guvernamentale și locale.
b) Informații de tip calitativ
 Mediul de proveniență al elevilor:
familii cu nivel de școlarizare bun provenind din Municipiul Constanța, există 139 elevi
navetiști, 8 romi, 56 de etnie turco-tătară.
Calitatea personalului didactic: calificat 100%
Relațiile interpersonale sunt bazate pe colaborare, deschidere, comunicare.
Oferta educațională actuală, chiar dacă perfectibilă, conferă cadrul natural propice
dezvoltării unui învățământ modern, capabil de performanțe specifice nivelului de vârstă al
elevilor, abilităților, competențelor și intereselor de formare ale acestora. Curriculum-ul la
decizia școlii acoperă o plajă largă de opțiuni , aprofundări acolo unde numărul de ore este
insuficient în trunchiul comun, educație civică, educație economică etc. Activitățile
extracurriculare și extrașcolare completează educația de bază a elevilor.
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DIAGRAMĂ COMPARATIVĂ – elevi clasa a V a
Anii școlari 2011 - 2016

40

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
An școlar 2011-2012

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
An școlar 2012-2013
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DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL
An școlar 2011-2012

DISTRIBUȚIA ELEVILOR PE PROFIL
An școlar 2012-2013
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REZULTATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2012

REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2012
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CLASA A VIII A
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An școlar
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Nr
candidați
165
212
220
220

Nr. Candidati
Reusiti
Respinsi
Procent promobabilitate

Reușiți

Respinși

165
209
216
218

0
3
4
2

Procent
promovabilitate
100
98,58
98,18
99,09

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
165
212
220
220
165
209
216
218
0
3
4
2
100%
98,58%
98,18%
99,09%
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IV. ANALIZA P.E.S.T.E.
IV.1. CONTEXTUL POLITIC
Cu toate că pare un termen abstract sau îndepărtat, contextul politic local sau naţional
joacă un rol important în dezvoltarea sau stagnarea unei unităţi şcolare. Orice orientare, de
stânga sau de dreapta, poate determina un anumit raport între centralizare sau descentralizare,
finanţare, etc. se poate manifesta o concepţie şi o atitudine faţă de şcoală a oamenilor politici
care, pe măsură ce sistemul de învăţământ se descentralizează, poate avea un rol decisiv în
dezvoltarea unităţii de învăţământ. Succedarea guvernelor politice au avut, uneori, un rol
nefast în dezvoltarea instituţională, în organizarea departamentală sau în oferta educaţională.
Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei în învăţământul preuniversitar, este
construită în jurul următoarelor obiective majore:
 Calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe
cunoaştere;
 Acces egal la educaţie;
 Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;
 Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
 Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;
 Transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;
 Considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen
lung;
 Scoaterea învăţământului românesc din izolarea percepută în ultimii ani şi
compatibilizarea acestuia la cerinţele Uniunii Europene.
În acest context se impun cu precădere următoarele direcţii de acţiune:
 Trecerea de la un curriculum axat pe acumularea de informaţii la un curriculum
flexibil centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii, pentru
dezvoltarea capacităţii de creaţie şi inovare, precum şi a celei de adaptare la situaţii
noi;
 Accelerarea descentralizării în contextul asigurării calităţii învăţământului;
 Generalizarea învăţării informatizate;
 Creşterea proporţiei absolvenţilor în domeniul ştiinţe ale naturii;
 Cuprinderea tuturor elevilor cu nevoi speciale şi din grupuri vulnerabile în
învăţământul special sau de masă;
 Asigurarea coerenţei procedurilor de evaluare şi a examenelor pe baza standardelor
naţionale adaptate sistemului de învăţământ;
 Susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă;
 Generalizarea programului „Şcoală după şcoală”;
 Eliminarea violenţelor din şcoală şi din jurul ei;
 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie
sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială şi tehnologică etc.);
 În domeniul învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale se vor avea în
vedere:
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- accesul egal la educaţie în toate ciclurile de învăţământ;
- asigurarea cu manuale şcolare;
- promovarea interculturalităţii;
- asigurarea condiţiilor de însuşire a limbii române şi a limbii materne;
Oportunităţile create de politica educaţională susţinută de guvern, 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 şi practicilor didactice,
deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ etc.
Administraţia publică locală joacă un rol însemnat în sprijinul acordat şcolii, aceasta
trebuind să fie axată pe:
- repararea şi modernizarea unităţilor de învăţământ;
- dezvoltarea şi diversificarea asistenţei sociale;
- centre educaţionale pentru copiii aflaţi în dificultate;
- generalizarea accesului la internet în toate unităţile şcolare;
Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar , precum
şi proiectele aflate în prezent în dezbatere (descentralizarea învăţământului preuniversitar, de
exemplu), conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii educaţionale pe termen lung, cu
efecte importante asupra întregului sistem în perspectiva integrării depline a României în
Uniunea Europeană.

IV.2 CONTEXTUL ECONOMIC
Raportările anuale ale agenţiei naţionale de ocupare a forţei de muncă, demonstrează
dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar în a se integra pe piaţa
muncii, absolvenţii de liceu fără atestat profesional deţinând ponderea cea mai mare a celor
intraţi în şomaj.
La nivel naţional, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru statistică,
tendinţa generală privind evoluţia forţei de muncă a constituit-o, în ultimii ani, scăderea
populaţiei ocupate şi creşterea ratei şomajului datorită privatizării marii industrii şi
retehnologizării acesteia.
Legislaţia actuală financiară permite atragerea de fonduri extrabugetare dar interesul
agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de învăţământ
este încă foarte scăzut.
Absolvenţii noştri de liceu nu se încadrează în piaţa muncii după ieşirea din sistem
pentru că în proporţie de 100% sunt admişi în învăţământul universitar, preponderent de stat.
Absolvenţii de clasa a VIII-a, cei cu medii de peste 9,50, se îndreaptă către Colegiul
Naţional „Mircea cel Bătrân”, unitate de top din municipiul Constanţa, scoţând în evidenţă o
carenţă majoră a unităţii noastre şcolare.
Preocuparea de bază a corpului profesoral în următorii ani trebuie să fie motivarea
elevilor din învăţământul gimnazial de a continua studiile liceale în unitatea noastră.
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IV.3 CONTEXTUL SOCIAL
Liceul nostru este situat într-o zonă centrală a oraşului, în imediata vecinătate a
Primăriei şi a Prefecturii, acestea constituind centrul civic al oraşului Constanţa, ca urmare
are o mare însemnătate în comunitatea locală şi reprezintă o instituţie de interes pentru toţi
factorii sociali angrenaţi în această comunitate.
Poziţionarea centrală a unităţii noastre este favorizantă dar asta nu înseamnă că
populaţia şcolară provine dintr-un mediu înstărit material, populaţia şcolară fiind constituită
din elevi ai căror părinţi au un venit mediu şi provin din toate categoriile sociale.
Există un parteneriat solid între instituţie şi comitetul de părinţi pe şcoală materializat
prin consultarea reciprocă, permanentă, asupra politicii educaţionale a şcolii.
Din păcate, sunt încă foarte mulţi părinţi care nu se implică educaţional, acest adevăr
reiese din chestionarele aplicate de diverse instituţii de profil, arată că majoritatea persoanelor
intervievate au un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ
din România, lipsa de cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte informaţiile
esenţiale privind educaţia, cum ar fi numărul claselor din învăţământul obligatoriu, gratuitatea
învăţământului de stat etc.
Din aceasta cauză, orice modificări survenite în politica educaţională, fie ele de
structură sau de conţinut, sunt percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a
felului în care s-a asigurat accesul la informaţie. Mass-media reprezintă de cele mai multe ori
principalul intermediar în comunicarea noutăţilor în rândul părinţilor şi elevilor, substituinduse factorilor ce ar trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei – diriginţi,
cadre didactice, conducerea şcolii. Astfel, orice informaţie apărută distorsionat despre
unitatea şcolară este preluată ca atare de către elevi şi părinţi, fără a fi verificată în prealabil.
Apare deci necesitatea ca toate cadrele didactice care au obligaţia de a informa elevii
şi părinţii asupra modificărilor legislative şi nu numai, să fie, în primul rând, ele bine
informate, pentru a putea răspunde întrebărilor şi pentru a putea consilia corect şi prompt.
Abordarea problemelor sociale care pot apărea la nivelul unei instituţii şcolare, se face
cu o seriozitate crescândă la nivel naţional şi local, existând programe speciale pentru
combaterea delicvenţei, drogurilor, etnobotanicelor, alcoolismului etc., evoluţia ascendentă a
economiei reprezintă un mijloc eficient de ameliorare şi combatere a problemelor sociale. Se
constată că şi celelalte instituţii care au tangenţă cu educaţia – Poliţia, Jandarmeria, Primăria,
manifestă interes major faţă de şcoală. Se constată, de asemenea, o receptivitate sporită a
părinţilor față de acordarea de sprijin financiar în vederea achiziţionării de calculatoare și
tehnologie mass-media.

IV.4. CONTEXTUL TEHNOLOGIC
În prezent, forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia
informatică, cu implicaţiile ei în comunicaţii şi procesarea informaţiei. Dotarea cu
calculatoare, accesul la internet, la biblioteci virtuale sau la reţele instituţionale sunt decisive
pentru dezvoltarea instituţiilor de învăţământ.
Analiza contextului tehnologic se impune deoarece tehnologia poate aduce un spor substanţial
de calitate şi eficienţă în procesul instructiv-educativ. Pentru o instituţie care
profesionalizează în domeniul informatic, cum este unitatea noastră, care are şi clase de
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intensiv informatică, contextul tehnologic influenţează structura programelor de studii,
calitatea procesului de învăţământ şi, în final, calitatea absolvenţilor.
Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului acordă sprijinul unităţilor
şcolare în sensul predării învăţării asistate pe calculator. Programul AEL a prezentat avantaje
indiscutabile pentru modernizarea învăţământului, acordăm o mare importanţă sistemului şi
suntem interesaţi în formarea cât mai multor cadre didactice în folosirea mijloacelor ce ţin de
tehnologia informaţiei.
Nivelul tehnologic al educaţiei este totuşi, încă scăzut. Nu putem vorbi despre
existenţa unor mijloace de educaţie la distanţă (TV, internet, lecţii on-line etc.) care să fie
puse la dispoziţia comunităţii, singurele spaţii dotate corespunzător fiind doar în şcoală.
Liceul Teoretic „Traian” a beneficiat de programul M.E.C.T.S. de Sistem educaţional
Informatizat SEI - fiind dotat cu reţea de calculatoare.
Un număr însemnat de cadre didactice s-au perfecţionat în acest sens prin urmarea de
cursuri de perfecţionare: obţinerea Permisului European pentru conducerea calculatorului –
ECDL - cursuri prin Programe POSDRU, cursuri de TIC etc. A fost creat site-ul liceului, prin
care se diseminează şi se transmit toate informaţiile şi realizările liceului nostru. Dispunem,
de asemenea, de un sistem de monitorizare prin camere video pentru paza şi protecţia unităţii
noastre şcolare.

IV.5. CONTEXTUL ECOLOGIC
Acest context capătă o amploare crescândă şi se referă la modul în care proiectele
şcolii pot afecta mediul înconjurător. În mod real, activitatea şcolii afectează mediul prin
gunoiul şi deşeurile produse în urma activităţii caracteristice. Nivelul de poluare este în
continuă creştere datorită urbanizării intense, se alocă foarte puţini bani de la bugetul de stat
şi local pentru programele de protecţia mediului şi conservarea florei şi faunei în toate zonele.
Din această cauză considerăm bine-venit orice proiect cu privire la protecţia mediului, mai
ales că, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, aceasta este una din problemele esenţiale
care necesită a fi rezolvate.
În unitatea noastră şcolară s+au derulat şi se derulează acţiuni de voluntariat care
creează valori civice şi de protejare a mediului înconjurător. Şcoala noastră a derulat proiecte
locale, judeţene, naţionale şi internaţionale pentru protejarea mediului cum ar fi:
 „Let’s do it România” – ziua de curăţenie naţională
 „Ora Pământului”;
 „Ecochampions” – marşul bicicletelor;
 „Milioane de oameni, milioane de copaci”
 „Protejează stratul de ozon, salvează viaţa”
 Dezbateri şi ateliere de lucru pe teme Eco derulate în cadrul GREEN WEK etc.
În anii următori vom continua acţiunile şi proiectele derulate în anii anteriori.
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V. ANALIZA S.W.O.T.
Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reușitei oricărui proiect
de dezvoltare instituțională. Deși anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este
important ca participarea planificată să abordeze nevoile deja identificate.
Urmare directă a diagnozei mediului intern și extern prezentăm:

ANALIZA SWOT PE RESURSE
V.1. RESURSE CURRICULARE
V.1.1. PUNCTE TARI







Existența motivației pentru calitate în învățământ;
Ofertă curriculară bine fundamentată pe domeniul profilului real și umanist;
Cadre didactice angrenate în evaluarea de manuale auxiliare, responsabilii de Comisii
metodice la nivelul de inspectorat școlar, profesori metodiști la majoritatea
disciplinelor;
Unitatea dispune de întregul material curricular (planuri de învățământ, programe
școlare, programe opționale, ghiduri de aplicare etc.;
Consiliere psihopedagogică utilă pentru proiectare de curriculum.
V.1.2. PUNCTE SLABE








Organizare defectuoasă a C.D.S.
- oferta școlii nu satisface nevoile tuturor elevilor;
- opțiunile se fac în funcție de decizia majorității elevilor clasei;
- conservatorismul și rezistența la schimbare a unor cadre didactice.
Angrenarea unui număr insuficient de cadre didactice în activități educative școlare și
extrașcolare;
Lipsa testelor administrative părinților în legătură cu propunerile de opționale;
Dezinteresul elevilor din ciclul superior al liceului pentru procurarea tuturor
manualelor;
Absenteismul în rândul elevilor, mai ales din clasele a XII-a.
V.1.3. OPORTUNITĂȚI





Existența multor posibilități de informare și de formare a cadrelor didactice;
Creșterea gradului de autonomie instituțională a școlii;
Colaborarea cu Comunitatea locală în vederea analizei de nevoi a acesteia și implicit,
a dezvoltării curriculare;
 Programul de Guvernare susține compatibilizarea sistemului educativ românesc cu
sistemele europene.
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V.1.4. AMENINȚĂRI




Concurența Liceului teoretic ”Ovidius” și a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”;
Incoerența legislativă;
Dezechilibrul real dintre numărul de ore, conținuturile programelor și nivelul cu care
elevul intră în liceu.

V.2. RESURSE UMANE
V.2.1. PUNCTE TARI








Număr maxim de cadre didactice calificate;
Număr mare de cadre didactice cu gradul didactic I;
Participarea multor cadre didactice la stagiile de formare în problematica reformei;
Cadre didactice metodiste I.S.J. Constanța la Limba și literatura română, matematică,
fizică, chimie, biologie, socio-umane, profesori mentori;
Procent de promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat și de peste 95% la
examenul de admitere în liceu;
Elevi participanți și premiați la concursuri și olimpiade, inclusiv naționale și
internaționale;
Număr foarte mare de absolvenți care urmează o facultate.
V.2.2. PUNCTE SLABE











Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea și
desfășurarea lecțiilor cu caracter interdisciplinar, centrarea activității didactice pe
nevoile elevilor, lucrul de echipă, informatizarea învățământului etc.;
Slaba motivare a cadrelor didactice și a personalului auxiliar pentru formarea
continuă;
Neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional și educațional;
Disfuncționalități în comunicarea internă și externă;
Slaba implicare în formarea multiculturismului și a valorilor europene, raportată la
statutul liceului;
Timida utilizare a metodelor interactive în procesul de predare - învățare;
Personal didactic auxiliar și nedidactic insuficient;
Necunoașterea de către toate cadrele didactice a modalităților de utilizare a
echipamentelor audio-video și T.I.C.
V.2.3. OPORTUNITĂȚI





Existența multor posibilități de informare și formare a cadrelor didactice;
Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic;
Colaborarea cu Casa Corpului Didactic Constanța.
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V.2.4. AMENINȚĂRI




Scăderea populației școlare, cu implicații asupra normării personalului didactic și a
relației școlare;
Lipsa unor prevederi specifice în legislația școlară care să permită atenționarea
(sancționarea) cadrelor didactice dezinteresate față de propria dezvoltare profesională;
Orientarea cadrelor didactice tinere către domenii mai bine plătite.

V.3. RESURSE FINANCIARE ȘI BAZA MATERIALĂ
V.3.1. PUNCTE TARI








Existența laboratoarelor de informatică dotate cu tehnică informațională și de
comunicare;
Existența cabinetului de medicină pediatrică și de consiliere psihopedagogică;
Existența laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, dotate cu aparatură de laborator și
reactivi chimici;
Existența unei biblioteci cu un mare fond de carte școlară și în curând vom avea o
bibliotecă virtuală pusă la dispoziția elevilor;
Bază materială cu mobilier școlar nou;
Dotarea cu calculatoare conectate la internet a serviciilor secretariat, contabilitate,
bibliotecă, a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și a cabinetului de geografie.
Existența unui larg spațiu de verdeață ce poate fi amenajat pentru recreerea elevilor în
pauze.
V.3.2. PUNCTE SLABE











Legislația sponsorizării nu acordă agenților economici suficientă libertate pentru
sprijin financiar acordat școlilor;
Insuficienta preocupare și colaborare în vederea identificării resurselor extrabugetare;
Insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru accesarea fondurilor nerambursabile
pentru educație;
Inexistența unei săli moderne de sport pentru desfășurarea în condiții optime a orelor
de educație fizică;
Spații insuficiente pentru desfășurarea orelor de curs, ținând cont de faptul că unitatea
noastră școlară are clase de gimnaziu din anul 2007 și numărul elevilor care doresc să
se înscrie la liceul nostru este în continuă creștere;
Lipsa unor mijloace moderne folosite în predare (proiector, flip - chart, table
interactive SMART);
Insuficiența materialelor didactice necesare activității centrate pe elev;
Dotarea laboratoarelor de informatică cu calculatoare depășite din punct de vedere
informațional;
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V.3.3. OPORTUNITĂȚI








Învățământul reprezintă o prioritate națională în programul de guvernare;
Transferul patrimoniului către autoritățile publice locale;
Aprecierea Primăriei municipiului Constanța ca fiind extinderea cu un corp nou de
clădire și finanțarea acestui proiect;
Sponsorizare și parteneriate specifice, aducătoare de resurse financiare;
Continuarea dotării cu mobilier modern;
Dotarea laboratoarelor de informatică, în anul școlar 2012-2013, cu calculatoare de
ultimă generație;
Completarea fondului de carte din bibliotecă și adaptarea acesteia la programele
școlare;
V.3.4. AMENINȚĂRI







Insuficiența financiară de la buget, procentul de 6% pentru învățământ din P.I.B. nu
este respectat;
Slaba motivație financiară, permisă de legislație, a cadrelor didactice pentru
desfășurarea unor activități didactice eficiente;
Absolvenții de liceu cu rezultate foarte bune la învățătură nu se îndreaptă înspre
Universitate pentru a urma o carieră didactică, din cauza slabei motivații financiare;
Criza economică nu permite agenților economici un eventual sprijin financiar
substanțial;
Limitarea autonomiei unităților școlare în luarea deciziilor importante, se păstrează
încă o pseudoautonomie financiară.

V.4. RELAȚII COMUNITARE, SISTEMICE ȘI INTERNAȚIONALE
V.4.1. PUNCTE TARI







Colaborarea cu familia, parteneriat eficient între școală și familie prin Comitetul de
părinți;
Disponibilitatea unor cadre didactice de a realiza parteneriate cu alte unități școlare;
Schimburi culturale cu alte licee din țară și în viitor, din străinătate, prin intermediul
festivalului de film ”Filmmic”;
Angrenarea unității școlare în parteneriate cu ONG-uri și structuri ale administrației
publice locale (Primăria, Regia Autonomă de Exploatare și Administrare a
Domeniului Public și Privat, Poliția, Jandarmeria);
Participarea unității școlare în proiecte internaționale Socrates și schimburi de
experiență cu școli din Turcia, Georgia și pe viitor alte state europene;
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V.4.2. PUNCTE SLABE




Insuficienta pregătire a școlii pentru accesarea fondurilor nerambursabile pentru
educație;
Insuficienta preocupare și colaborare în vederea identificării resurselor extrabugetare
pentru dezvoltarea infrastructurii;
Preocupare slabă din partea cadrelor didactice pentru identificarea unor resurse
extrabugetare sau de realizare a unor proiecte cu finanțare extrabugetară;
V.4.3. OPORTUNITĂȚI







Parteneriatele joacă un rol important în dezvoltarea unităților școlare;
Intrarea României în Uniunea Europeană poate crea oportunități în dezvoltarea
unităților de învățământ;
Posibilitatea implicării în programe de cooperare naționale și internaționale;
Creșterea calității parteneriatelor, a inițiativei private a sprijinului comunitar pentru
dezvoltarea și susținerea educației școlare;
Relații profesionale foarte bune cu Inspectoratul Școlar județean Constanța, cu
Primăria Municipiului Constanța – serviciul învățământ cultură;
V.4.6. AMENINȚĂRI







Promovarea de către mass-media a unor false modele, influența negativă a a canalelor
de Comunicare în sistemul educațional;
Conștientizare insuficientă din partea unor categorii de părinți în dezvoltarea unui
parteneriat solid școală – familie;
Cerințele comportamentale și atitudinale ale părinților;
Problemele severe sociale cu care se confruntă unii dintre părinți, inclusiv
marginalizarea unor familii defavorizate;
Lipsa facilităților oferite de comunitatea locală cadrelor didactice tinere pentru
atragerea acestora în sistemul de învățământ (locuință, navetă etc.).

VI. VIZIUNEA LICEULUI TEORETIC ,,TRAIAN”
CONSTANŢA
ŞCOALA ESTE O INSTITUŢIE SACRĂ,
ELEVII REPREZINTĂ VIITORUL EUROPEAN
AL NAŢIUNII NOASTRE.
Şcoala noastră se va transforma într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii
oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi prin dezvoltarea
interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic. Liceul Teoretic “Traian” va deveni un
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model pentru celelalte unităţi de învăţământ, în ceea ce priveşte implementarea unor politici
noi de educație profesională şi educaţie socială, respectiv relaţionarea dintre un sistem de
educaţie şcolară sănătos şi unul de educaţie de calitate pentru adulţi.

VII. MISIUNEA ȘCOLII

MISIUNEA
 Elaborarea unei oferte educaționale conforme cu standardele naționale și cu
cerințele unei noi societăți europene;
 Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală;

 Construirea identității școlii prin promovarea unui curriculum adecvat noului









climat economic european;
Consolidarea imaginii școlii prin integrarea absolvenților în învățământul
superior romanesc și european;
Desfășurarea unui program solid de pregătire a elevilor capabili de
performanță;
Permanentizarea unui program de prevenire și combatere a actelor antisociale
și actelor de violență, asigurarea unui climat de siguranța fizică și libertate
spirituală pentru elevii unității noastre școlare;
Promovarea unor parteneriate naționale și europene pentru implementarea
valorilor autentice, pentru autentificarea pluralismului de idei, a toleranței
etnice și sociale, în noul context european creat;
Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active de
predare și a instrumentelor alternative de evaluare;
Integrarea sistemului de management și de asigurare a calității într-un
mecanism educațional modern, în conformitate cu standardele academice de
excepție;
Îmbunătățirea bazei materiale prin construirea de noi spații necesare realizării
obiectivelor cuprinse în planul de dezvoltare al școlii;
Identificarea și promovarea unor surse alternative de finanțare;

Misiunea asumată de Legea Educaţiei Naţionale este de formare, prin educaţie, a
infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe derivate din statutul
României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul globalizării, de
generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze
eficient în societatea actuală şi viitoare. În cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă
a României, Orizonturi 2013-2020-2030, îmbunătăţirea radicală şi diversificarea ofertei
educaţionale a întregului sistem de învăţământ din România este recunoscută ca un obiectiv
prioritar şi o condiţie obligatorie pentru transpunerea în fapte a principiilor durabile pe termen
mediu şi lung.
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XI.

ŢINTE STRATEGICE

Structurarea problemelor care vizează managementul educațional pe o perioadă de 5
ani, în corelație cu oferta politică a Guvernului în domeniul educației pentru realizarea
obiectivelor prevăzute în acest proiect, cuprinde capitole, subcapitole și acțiuni cu termene și
responsabilități concrete pentru materializarea tuturor țintelor propuse.
Ținând cont de aceste probleme specifice pentru anii următori, proiectul de dezvoltare
instituțională se motivează prin structura sa, reprezentând totodată programul-cadru de
dezvoltare și coordonare a problemelor în domeniul educației din școala noastră.
ŢINTE STRATEGICE:
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Asigurarea unui management eficient bazat pe motivare, implicare, participare.
Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează iniţiativa,
creativitatea şi folosirea la maximum a potenţialităţilor elevilor.
Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi argumentare, a competenţelor şi
abilităţilor antreprenoriale, digitale, a comportamentelor democratice, moralcivice, pragmatice.
Stimularea performanţei şi excelenţei; dezvoltarea spiritului competitiv.
Optimizarea procesului didactic din Liceul Teoretic ,,Traian” prin utilizarea
mijloacelor moderne de predare-învăţare şi comunicare, a tehnologiei informaţiei
şi comunicării.
Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale şi europene.
Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale.
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OPŢIUNI STRATEGICE
Opţiunea financiară
Opţiunea investiţii în
şi a dotărilor
resursa umană
materiale

Ţinta

Opţiunea curriculară

1. Asigurarea unui
management
eficient, bazat pe
motivare, implicare,
participare

- Derularea unor activităţi didactice
de calitate, în perspectiva egalizării
şanselor, a realizării educaţiei de
bază pentru toţi şi pentru fiecare a
învăţării pe tot parcursul vieţii.

- Continuarea atragerii
unor importante resurse
financiare, materiale
pentru reabilitare,
modernizare, dotare

- Dezvoltarea
competenţelor manageriale

- Realizarea ofertei educaţionale a
Liceului; stabilirea curriculumului
la decizia şcolii. Întocmirea
programelor pentru disciplinele
CDS.

- Completarea
achiziţionării mijloacelor
moderne audio-vizuale,
materialelor didactice şi
de informare.

- Formarea educatorilor,
educabililor pentru lucrul
în echipă, pentru implicare,
participare,
responsabilizare.

- Desfăşurarea activităţilor
curriculare cu accent pe activitatea
în echipe, pe flexibilitatea
comportamentelor şi adaptabilitate.

Formare în managementul
calităţii

Opţiunea relaţiilor
comunitare
- Relaţii de colaborare cu
Primăria, cu ISJ, cu alte
instituţii ale comunităţii, cu
Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor şi Asociaţia
Părinţilor.

- Formarea / dezvoltarea
competenţelor digiale.

- Eficientizarea activităţilor ce
încurajează spiritul de echipă,
cooperarea, înţelegerea, susţinerea
reciprocă, exprimarea opiniilor,
negocierea;
- Stimularea activităţilor ce
încurajează apartenenţa la grupuri
multiple.
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OPŢIUNI STRATEGICE
Ţinta

Opţiunea curriculară

Opţiunea financiară
Opţiunea investiţii în
şi a dotărilor
resursa umană
materiale

Opţiunea relaţiilor
comunitare

- Păstrarea/introducerea în CDS a
disciplinelor ce dezvoltă strategii
de comunicare, de negociere, etc.
2. Realizarea unui
demers didactic
activ – participativ,
care încurajează
iniţiativa,
creativitatea şi
folosirea la
maximum a
potenţialităţilor
elevilor

- Decongestionarea, esenţializarea
şi abordarea interdisciplinară şi
transdisciplinară a conţinuturilor
disciplinelor de învăţământ.
- Parcurgerea traseelor
personalizate de formare.

- Continuarea
achiziţionării unor
mijloace moderne de
învăţare, a unor materiale
informative (softuri
educaţionale, dicţionare,
atlase, hărţi, albume)

- Formarea /abilitarea
personalului didactic
pentru un demers activ –
participativ.

- Participarea la programe
locale, guvernamentale,
internaţionale.

- Transformarea elevului în
partener de învăţare.
- Învăţarea pe fond
problematizant; abordarea
metodelor active.
Stimularea iniţiativei, creativităţii,
aptitudinilor de cercetare, de
investigare.
- Păstrarea/introducerea în CDS a
disciplinelor ce promovează
activităţile centrate pe elev.
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OPŢIUNI STRATEGICE
Ţinta

3. Dezvoltarea
competenţelor, de
comunicare şi
argumentare, a
competenţelor şi
abilităţilor
antreprenoriale, a
comportamentelor
democratice, moralcivice, pragmatice

Opţiunea curriculară

- Realizarea comunicării libere,
deschise, argumentative, în cadrul
activităţilor curriculare.
- Continuarea şi diversificarea
studierii limbilor moderne.

Opţiunea financiară
Opţiunea investiţii în
şi a dotărilor
resursa umană
materiale

Opţiunea relaţiilor
comunitare

- Continuarea
achiziţionării materialului
informativ necesar, a
mijloacelor moderne de
învăţământ, a
calculatoarelor

- Formarea personalului
didactic prin cursuri în
specialitate, de T.I.C.

- Participarea la programe
locale, naţionale,
internaţionale.

- Stimularea spiritului
competitiv, a
performanţelor prin
premierea celor mai buni
elevi;premierea
profesorilor coordonatori.

- Implicarea şi angajarea
profesorilor cu potenţial în
obţinerea performanţelor şi
a excelenţei.

- Implicarea comunităţii
locale în premierea
olimpicilor.

- Introducerea unor discipline CDS
centrate pe problematici precum:
Strategii de comunicare eficientă,
Educaţie antreprenorială, Educaţie
civică, Drepturile omului, Educaţie
pentru sănătate.
- Învăţarea tehnicilor de redactare
în limba română, în limba franceză,
în limba engleză.

4. Stimularea
performanţei, a
excelenţei.
Dezvoltarea
spiritului
competitiv.

- Evaluarea de parcurs şi finală
concretizată în performanţe şi
excelenţă: ale elevilor, la
olimpiade, concursuri şcolare,
examene (teste naţionale, admitere,
bacalaureat), ale profesorilor, la
examene, grade didactice; în

- Oportunităţi acordate de
instituţii de învăţământ
superior pentru elevii
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OPŢIUNI STRATEGICE
Ţinta

Opţiunea curriculară

Opţiunea financiară
Opţiunea investiţii în
şi a dotărilor
resursa umană
materiale

coordonarea elevilor performanţi.
5. Optimizarea
procesului didactic
din liceu prin
utilizarea
mijloacelor moderne
de predare –
învăţare şi
comunicare, a
tehnologiilor
informaţiei şi
comunicării.

- Introducerea în procesul de
predare – învăţare a mijloacelor
moderne audio – vizuale
(indiferent de disciplina de
învăţământ).

Opţiunea relaţiilor
comunitare
performanţi

- Completarea
calculatoarelor
performante din dotare.
- Extinderea reţelei de
Internet

- Formarea personalului
didactic pentru utilizarea
mijloacelor moderne,
pentru predarea
informatizată.

- Programe de parteneriat
prin care achiziţionăm
mijloace didactice
moderne.

- Programe de formare în
problematica
parteneriatelor (locale,
naţionale, europene), în
managementul proiectelor.

- Realizarea unor activităţi
comune liceu – comunitate
locală, liceu – instituţii
similare din ţară, liceu –
instituţii educaţionale
europene.

- Realizarea lecţiilor în sistem
informatizat.
- Diversificarea CDS pe
problematica tehnologiei şi
comunicării.
- Folosirea Internetului în
activitatea de învăţare.

6. Realizarea unor
parteneriate
interinstituţionale,
naţionale, europene.

- Creşterea calităţii şi eficienţei
procesului educaţional prin
activităţi curriculare care
promovează parteneriatul,
cooperarea, dezvolatarea
dimensiunii europene. - Realizarea
unor activităţi ale proiectului în
cadrul curriculumului.

- Tipărirea şi răspândirea
în comunitate a unor
materiale promoţionale
(afişe, broşuri, cd-uri,
DVD-uri, albume)
-Realizarea unor pagini
web.
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OPŢIUNI STRATEGICE
Ţinta

Opţiunea curriculară

7.Promovarea
tradiţiilor locale, a
valorilor
culturii
naţionale
şi
universale.

- Implicarea elevilor și a cadrelor
didactice în numeroase proiecte
educaționale care să valorifice
potențialul creator al copiilor,
precum și multitudinea tradițiilor
locale, naționale și universale, a
diversității etnice.

Opţiunea financiară
Opţiunea investiţii în
şi a dotărilor
resursa umană
materiale
- Realizarea unor
portofolii ale elevilor cu
imagini din timpul
activităților desfășurate
- Tipărirea şi răspândirea
în comunitate a unor
materiale promoţionale
(afişe, broşuri, CD-uri,
DVD-uri, albume).

- Colaborarea cu instituții
abilitate, precum Palatul
Copiilor, teatre, ansambluri
etc.

Opţiunea relaţiilor
comunitare
- Realizarea unor
simpozioane, precum
,,Interculturalitate în spațiul
dobrogean”, serbări,
dezbateri etc. .
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IX. OBIECTIVE
Pentru realizarea Ţintei 1, managerii şi profesorii vor urmări:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Să asigure o relaţie funcţională, coerentă, bazată pe motivare, implicare şi participare la nivelul liceului şi la nivelul clasei de
elevi.
Să coordoneze desfăşurarea unor activităţi didactice de calitate ai cărei beneficiari direcţi sunt elevii; să ofere un model posibil de
urmat.
Să dezvolte un management eficient al resurselor umane printr-o bună selecţie a personalului didactic.
Să dezvolte un management al resurselor materiale centrat pe economie, eficienţă, eficacitate.
Să promoveze imaginea liceului prin intermediul parteneriatelor, al mediei locale şi centrale.
Să formeze competenţe managerial-antreprenoriale şi să ghideze opţiunile elevilor pentru carieră.
Pentru realizarea Ţintei 2, managerii şi profesorii vor urmări:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Să desfăşoare activităţi didactice activ-participative, centrate pe elev.
Să formeze competenţe de investigare, de cercetare, să dezvolte iniţiativa şi creativitatea elevilor.
Să coordoneze lucrări de creaţie, de cercetare.
Să iniţieze şi să realizeze proiecte educaţionale.
Să disemineze informaţia în comunitate.
Pentru realizarea Ţintei 3, managerii şi profesorii vor urmări:

Să menţină studiul limbilor străine engleză, franceză, germană, studiind posibilitatea unor extinderi.
Să coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor în domeniul lingvistic; tot mai mulţi elevi să promoveze cu succes examenul
de competenţă lingvistică (ex. Cambridge).
3.4. Să dezvolte strategii de comunicare eficientă, de argumentare în cadrul tuturor disciplinelor de învăţământ (TC, CD şi CDS).
3.5. Să iniţieze / perfecţioneze elevii în tehnici de redactare în limba română şi în limbile străine.
3.1
3.3.
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3.6. Să dezvolte competenţe şi abilităţi antreprenoriale.
3.7. Să formeze comportamente democratice, moral-civice, să înţeleagă, să respecte şi să practice drepturile omului/copilului, să
practice democraţia, să fie toleranţi, să accepte diversitatea.
3.8. Să formeze comportamente pragmatice, ecologice, atitudini responsabile faţă de societate, de mediu, faţă de sine.
Pentru realizarea Ţintei 4, managerii şi profesorii vor urmări:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Să îndrume şi coordoneze elevii pentru obţinerea performantelor la evaluările de parcurs şi la evaluările finale (Examen de
competenţă profesională, Bacalaureat).
Să îndrume şi coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor, excelenţei la olimpiade / concursuri şcolare, la sesiuni de
comunicări ştiinţifice, competiţii sportive etc.
Să formeze echipe reprezentative competitive la nivel judeţean şi naţional.
Să consilieze şi orienteze elevii pentru alegerea unei cariere de succes.
Să formeze un corp profesoral de elită.
Pentru realizarea Ţintei 5, managerii şi profesorii vor urmări:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5.

Să îmbogăţească baza didactică materială a liceului.
Să formeze o cultură profesională în jurul computerului.
Să integreze mijloacele moderne audio-vizuale, calculatorul în activitatea
curriculară, extracurriculară (se va acorda o atenţie specială sălilor de meditaţii din internatul elevilor).
Să utilizeze TIC în predare-învăţare.
Să asigure fiecărui elev al liceului cel accesul permanent la calculator; să asigure accesul la Internet pentru cel puţin ¾ din
elevii liceului.
Pentru realizarea Ţintei 6, managerii şi profesorii vor urmări:

6.1. Să iniţieze şi să deruleze proiecte interinstituţionale, locale, naţionale şi internaţionale.
6.2. Să stimuleze participarea cât mai multor elevi în proiecte.
6.3. Să împărtăşească idei şi bune practici în domeniul educaţional şi comunitar.
6.4. Să colaboreze cu partenerii proiectului / proiectelor.
6.5. Să coordoneze elevii pentru realizarea produselor finale, palpabile, utile, transferabile în alte contexte educaţionale.
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6.6. Să disemineze rezultatele proiectului / proiectelor în comunitatea şcolară, locală, naţională.
6.7. Să lucreze tematica proiectului / proiectelor în timpul activităţilor curriculare şi extracurriculare.
Pentru realizarea Ţintei 7, managerii şi profesorii vor urmări:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Să cunoască elemente ale culturii locale, tradiţionale.
Să promoveze aceste valori în comunitatea locală, naţională, internaţională.
Să participe la evenimente culturale din comunitatea lor.
Să respecte valorile culturale ale altor comunităţi.
Să participe în echipele reprezentative ale liceului la manifestări culturale locale, naţionale, internaţionale.
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X. PLANUL DE DEZVOLTARE AL ŞCOLII
X.1. CURRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ
Curriculum-ul desemnează, în general, ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe
durata parcursului său şcolar. În sens restrâns, cuprinde ansamblul acelor documente şcolare în cadrul cărora se consemnează datele
esenţiale privind procesele educative şi experienţele pe care şcoala le oferă elevului (curriculum formal sau oficial).
Curriculumul Naţional cuprinde planurile cadru de învăţământ pentru clasele I-XII/XIII, programele şcolare, ghidurile, normele
metodologice şi materialele suport şi manualele alternative.
Numărul total de ore alocat prin planurile cadru variază între un minim şi un maxim. Planurile cadru prevăd pentru majoritatea
obiectelor de studiu, o plajă orară ce presupune un număr de ore minim şi unul maxim. Această variabilitate se concretizează la nivelul
şcolii prin schemele orare. Curriculum nucleu este completat de Curriculum la Decizia Şcolii (C.D.Ş.).
Planurile cadru optimizează bugetul de timp, cuprinde activităţi comune tuturor elevilor pentru asigurarea egalităţii de şanse a
acestora; prevede apoi diferenţierea parcursului şcolar în funcţie de interesele, nevoile, aptitudinile elevilor. Pentru învăţământul liceal
planurile cadru sunt concepute diferenţiat în funcţie de filiere (teoretică, tehnologică, vocaţională).
Bugetul de ore pentru fiecare specializare şi clasă (TC, Cd şi CDŞ) a fost stabilit la minimum prevăzut în planurile cadru. În felul
acesta se evită supra-aglomeraţia în orar, generată de programul în două schimburi.
Programele şcolare pentru Trunchiul Comun sunt elaborate de M.E.N. şi sunt respectate decadrele didactice, fiind analizate în
prima şedinţă a comisiilor metodice a anului şcolar.
Manualele existente în liceu reflectă criteriul selecţiei (din oferta de manuale şcolare sunt selectate titlurile de către învăţători /
profesori şi este realizată apoi comanda la nivelul şcolii). Sunt folosite manuale ale mai multor edituri : Corint, Didactica si Pedagogica,
Aramis Print, Niculescu, Radical, Humanitas Educational ş.a.
Activitatea didactică este susţinută şi de materiale auxiliare: planşe didactice (îndeosebi pentru clasele I-IV), hărţi, atlase,
expoziţie de roci, instrumente şi corpuri geometrice, computere, material de laborator. Laboratorul de biologie are amenajat un colţ viu.
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X.2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
Curriculum–ul la decizia şcolii acoperă diferenţa de ore dintre curriculum-ul nucleu şi numărul minim / maxim de ore pe
săptămână şi pe an de studiu, prevăzute de planurile cadru.
Acest tip de curriculum urmăreşte să coreleze mai bine resursele şcolii cu dorinţele elevilor şi cu cerinţele comunităţii. El
contribuie la valorizarea liceului nostru şi la crearea unei personalităţi proprii a acestuia prin diferenţierea ofertei de educaţie.
În ultimii ani personalitatea liceului a fost conturată prin frecventarea de către elevi a mai multor cursuri din C.D.Ş., prea
puţine încă pentru ţintele pe care le-am stabilit:














LIMBA ROMÂNĂ-MORFOLOGIE ȘI SINTAXĂ-ODN
SUCCESFUL WRITING – TEHNICI DE REDACTARE-ODN
WORD POWER-ODN,
CORESPONDENȚĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ-ODN
ABORDARE DE TEXT-ODN
MATEMATICĂ APLICATĂ-ODN
FENOMENE ASTRONOMICE ȘI ASTROFIZICE-ODN
TEHNICI ȘI METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR ÎN BIOLOGIE-ODN
ISTORIA MONARHIEI ÎN ROMÂNIA-ODN
ARTĂ DIGITALĂ-ODN
NE JUCĂM PROGRAMÂND CU SCRACH-ODN
ÎNVAȚĂ SĂ PROGRAMEZI WEBSITE-URI-ODN
CERC ICONOGRAFIE

Selecţia şi opţiunile privind C.D.Ş. se realizează în conformitate cu normele şi metodologiile existente la nivel naţional. E levii îşi
exprimă opţiunile pentru C.D.Ş. în funcţie de dorinţele, aptitudinile şi interesele lor, fiind aduse la cunoştinţa părinţilor prin intermediul
diriginţilor.
Personalul didactic de la Liceul Teoretic „Traian” şi-a propus şi îşi propune să limiteze aprofundările şi extinderile, exceptând
unele discipline (matematica, fizica, biologia – materii de Bacalaureat) şi să menţină o ofertă C.D.Ş. realistă, în care elevii să îşi
împlinească posibilităţile de formare, iar liceul să-şi consolideze personalitatea.
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X.3. ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE
Activităţile extracurriculare sunt selectate şi structurate în funcţie de interesele elevilor şi de obiectivele educaţionale urmărite:
educaţia pentru valori, educaţia pentru cetăţenie democratică, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru protejarea mediului înconjurător
(ecologică), educaţia pentru timpul liber, educaţia pentru valorile europene.
Ca pondere aceste activităţi se prezintă astfel :
 Cultural-Artistice – sunt organizate în vederea educării pentru valori a tinerilor şi constau în: vizionarea pieselor de teatru,
spectacole, filme documentare etc.; serbări prilejuite de evenimente marcante; comemorări şi celebrări precum: Ziua Eroilor, Ziua
Naţională, Ziua Europei, Ziua Unirii, Ziua Naţională a Holocaustului; spectacole cultural-artistice organizate cu prilejul „Zilelor
liceului”; workshop-uri, dezbateri şi seminarii de informare vizând construcţia europeană, expoziţii de pictură, filatelie, fotografie,
foto-documentare, cu prilejul evenimentelor anterior menţionate şi pentru Sărbatorile de Crăciun şi de Paşte.
 Civice – organizarea unor acţiuni împotriva violenţei domestice, consumului de alcool, droguri şi tutun, de conştientizare a dreptului
şi obligaţiei de a vota responsabil, de informare cu privire la cetăţenia europeană, toleranţă faţă de minorităţile etnice, persoanele cu
dizabilităţi psihomotorii şi asistaţi sociali, etc.
 Sportive – participarea elevilor liceului la campionate şi cupe şcolare organizate la nivel municipal şi judeţean, la nivel zonal,
naţional (Tenis de masă, Fotbal masculin şi feminin, Volei, Baschet, Şah); organizarea de competiţii sportive cu prilejul Zilelor
liceului (volei, tenis, fotbal, baschet, şah).
 Ecologice – participarea elevilor din liceu la concursuri vizând proiecte de mediu, „Protectie civilă” şi „Micii pompieri”, Proiectul
Naţional de Ecologizare „Let’s do it România”, Proiectul „Ora Pământului”, campanii de împădurire, colectarea deşeurilor materiale.
 Alte activităţi:
- Proiecte şi programe de prevenire şi combatere a consumului de droguri; participarea la Concursul naţional de proiecte antidrog.
- Organizarea de activităţi şi vizite documentare, excursii şi tabere şcolare: la obiective istorice din judetul Constanţa (în baza unui
parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie , Asociaţia Naţională Cultul Eroilor Constanţa, Societatea de Ştiinţe Istorice din România
Filiala Constanţa.
- Activităţi de informare a elevilor, părinţilor şi comunităţii locale cu privire la istoricul şi performanţele liceului: expoziţii fotodocumentare, broşuri, pliante, albume, CD-diuri, site-uri şi bloguri, materiale video, emisiuni radio şi TV.
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X.4. ACORDURI DE PARTENERIAT
NR.
CRT.

PROIECTE/ACŢIUNI

RESPONSABILI
(PARTICIPANŢI)

PARTENERI

 S.C.Target Active Training S.R.L.
București
 S.C.Smart Business Network SRL
Constanța

1.

Acord de parteneriat “Noaptea cercetătorilor 2014”

Director Prof.Caracoti Constantin

2.

Protocol de colaborare
”Creșterea gradului de conștientizare asupra
necesității protejării mediului și conservării
biodiversității: Constanța și Vidin în oglindă”
Acord de parteneriat
”Demersul didactic modern în școala contemporană”
-ediția a III a
Protocol de colaborare „Zâmbete pentru viitor”

Director Prof.Caracoti Constantin
Prof. Myrone Mirela
Prof. Borugă Silvia
Prof. Blaga Daniela
Director Prof.Caracoti Constantin
Prof. Ghiță Marius

Acord de parteneriat ”Edmundo”
Protocol de parteneriat ”Capidava – Cetatea lui
Dapyx”
Acord de parteneriat ”Concursul de creație și de
critică literară ”George Călinescu”
Protocol de colaborare ”Lanțul mânuțelor fericite”

Director Prof.Caracoti Constantin
Director Prof.Caracoti Constantin
Director Adj.prof. Chivu Dorina
Director Prof.Caracoti Constantin
Prof. Costea Gabriela
Director Prof.Caracoti Constantin
Prof, Leonte Raluca
Director Prof.Caracoti Constantin
Prof. Costea Gabriela
Director Prof.Caracoti Constantin
Prof. Costea Gabriela

 Liceul Teoretic ”Ovidius”
Constanța
 Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”
Constanța

Director Prof.Caracoti Constantin
Prof. Myrone Mirela

 Muzeul de Istorie și Arheologie
Constanța

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Protocol de colaborare „Te invit să-mi cunoști
orașul!”
Protocol de colaborare”Colocvii blagiene”
Protocol de parteneriat încheiat cu Muzeul de Istorie
și Arheologie Constanța

Director Prof.Caracoti Constantin

 Liceul Teoretic
”Tudor Arghezi”
Craiova
Școala Gimnazială
Nr 18 ”Jean Bart” Constanța
 Grupul Educativa București
 Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Constanța
 Liceul Teoretic ”George Călinescu”
Constanța
 Asociația Logopezilor din România
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12.

Acord de parteneriat ”Legende renăscute”

13.

Parteneriat educațional ”Matematica și fizica”

14.

Protocol de colaborare încheiat cu Direcția
Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului
Constanța

Director Prof.Caracoti Constantin
Dir. Adj.prof. Chivu Dorina
Prof. Zamfirescu Lavinia
Prof Costea Gabriela
Director Prof.Caracoti Constantin
Prof. Zamfirescu Lavinia
Prof Boiangiu Teodora
Director Prof.Caracoti Constantin
Dir. Adj. prof. Chivu Dorina Prof.
Gheorghe Maria

15.

Protocol de colaborare ”Suflet pentru suflet”

Director Prof.Caracoti Constantin

16

Acord de parteneriat încheiat cu Universitatea ”Spiru
Haret”
Contract de parteneriat încheiat cu Asociația
România –Dacia Casa Noastră
Acord de parteneriat ”Pe meleaguri dobrogene”

Director Prof.Caracoti Constantin

19

Acord de parteneriat Programele ”Junior
Achievment”

20

Acord de parteneriat nr. 25/06.04.2015 cu Asociația
Pro Democrația(APD)- Proiectul ,,Anticorruption
Film Festival”
Acord de parteneriat nr. 1352/10.11.2014 cu
Societatea Română de Radiodifuziune – Proiectul
,,Ascultă cinci minute de muzică clasică”

Director Prof.Caracoti Constantin
Dir. Adj Prof. Chivu Dorina
Psih Borugă Silvia
Director Prof.Caracoti Constantin

17
18

21

Director Prof.Caracoti Constantin
Director Prof.Caracoti Constantin

Director
Prof.Caracoti Constantin
Prof.Drăgălin Diana

 Liceul Teoretic Murfatlar

 Colegiul Tehnic Energetic Constanța
 Consiliul Județean Constanța
Direcția Județeană de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Constanța,
 Asociația Grupurilor Locale de
Tineret / Filiala Tineri Mereu/
Constanța/Iași
 Universitatea ”Spiru Haret”
 Asociația România –Dacia Casa
Noastră
 Liceul Cobadin Constanta
 Junior Achievment Young
Enterprise România
 Asociația Pro Democrația(APD)
 MEN
 S.R.de Radiodifuziune
 ISJ Constanța
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X.5. RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Corpul clădirii a beneficiat de reabilitarea şi recondiţionarea unor spaţii cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului local, folosirea
eficientă a fondurilor extrabugetare şi a celor de la guvern. S-au realizat lucrări de amenajare a sălilor de clasă, laboratoarelor,
cabinetelor, holurilor, scărilor etc. gresie, parchet, perdele longitudinale, mobilier, table magnetice şi interactive.
S-a realizat sistemul de supraveghere cu camere video pentru şcoală, exterior şi interior.
Pentru buna desfăşurare a procesului didactic, în 2016-2017 ne propunem:
1. Reparaţii curente
 Igienizarea în interior şi exterior a clădirii liceului
 Zugrăveli şi vopsitorii interioare
 Revizuirea şi repararea instalaţiilor electrice, termice şi sanitare în toate spaţiile de învăţământ
 Înlocuirea sau refacerea împrejmuirii metalice a instituţiei.
 Mentenanţa iluminatului incintei şi a spaţiilor exterioare.
Fondurile necesare îndeplinirii ţintelor şi obiectivelor liceului în următorii ani sunt estimate astfel:
ANII
Fonduri alocate de la bugetul local
(mii lei)
Fonduri alocate de la bugetul de stat
Venituri extrabugetare (estimări)

201
4140
6

2017
4390

2018
4640

120
120

125
120

130
120
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X.6. RESURSELE UMANE
Pornind de la premisa că performanța unei organizații depinde în mod direct de performanța resurselor umane pe care ea le
integrează, echipa managerială a liceului a fost chemată să își asume responsabilități specifice în raport cu aceste resurse. În acest
context, pentru a răspunde în mod adecvat obiectivelor organizației, managementul resurselor umane și-a centrat atenția asupra:
-utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea profesionalismului la rang de principiu și respectarea dreptului la
informare al fiecărui angajat;
-investiției în dezvoltarea resurselor umane și motivarea acestora, pentru reducerea rezistentei la schimbare și sensibilizarea
angajaților în raport cu strategia de dezvoltare a organizației;
- estimării necesarului de competențe pentru intervalul următor.

Rolul resurselor umane în asigurarea calității la nivelul unității școlare:
CADRELE DIDACTICE

Pregătire continuă
Adecvare la nevoile elevilor și ale comunității
Activitate didactică în conformitate cu documentele normative și bazată pe o
metodologie centrată pe elev
Dezvoltare profesională
Evaluare și autoevaluare
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ELEVII
Învățare continuă
Implicare activă și responsabilă în propria educație
Participare la viața școlii
PARINTII
Implicare activă și responsabilă în viața scolii
Participare la conducerea unității școlare
Asigurarea resurselor și condițiilor pentru o educație de calitate
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X.7. RELAŢIILE CU COMUNITATEA
Parteneriatul Şcoală - comunitate include diferite instituţii: Primăria, Consiliul local, alte instituţii de învăţământ, I.S.J., instituţii
de cultură, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sănătate Publică, Centrul de Asistenţă Psihosocială, Asociaţia pentru Siguranţă
Comunitară şi Antidrog, Biserica etc.
Toate promovează sau trebuie să promoveze valori comune cum sunt: egalitatea şanselor în educaţie, dezvoltarea spiritului civic,
a mentalităţilor comunitare, încurajarea iniţiativei, participării, armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale, toleranţă, respectul
pentru ceilalţi etc.
În cadrul acestor parteneriate colaborarea cu părinţii rămâne prioritară. În Liceul Teoretic “Traian” este constituit Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor (din preşedintii Comitetelor de părinţi ai fiecărei clase). Acest Consiliu a desemnat reprezentanţii săi în
Consiliul de Administraţie al liceului. La nivelul fiecărei clase sunt constituite comitetele de părinţi (un preşedinte şi doi membrii).
Activitatea acestora se concretizează în: alegerea disciplinelor opţionale, implicarea în activităţi extraşcolare (serbări, excursii, etc.)
În cadrul liceului funcţionează Asociaţia părinţilor, cu personalitate juridică, dispunând de fonduri obţinute prin cotizaţia
membrilor, donaţii, sponsorizări etc. Fondurile sunt utilizate pentru modernizarea şi întreţinerea patrimoniului liceului, a bazei sale
materiale, pentru activităţi extraşcolare ale elevilor, susţinerea elevilor supradotaţi, a celor cu probleme speciale etc.
Consiliul Elevilor este o prezenţă activă în viaţa şcolii, membrii acestuia implicându-se în organizarea activităţilor educative şi
extracurriculare. Au loc întâlniri periodice între Consiliul Elevilor şi profesorul coordonator cu programe educative. Problemele elevilor
sunt aduse în discuţie şi în Consiliul de Administraţie de către reprezentantul elevilor în această structură de conducere.
Relaţiile cu Primăria, Consiliul Local şi Consiliul Judeţean funcţionează în condiţii optime.
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XI. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
















Desfăşurarea a cel puţin 50% din activităţile didactice prin folosirea metodelor activparticipative.
Participarea liceului la cel puţin două proiecte europene.
Realizarea a cel puţin două proiecte finanţate de M.E.N.C.Ş.
Transformarea Festivalului de Scurtmetraj pentru tineri “Filmmic” într-un proiect
internaţional.
Promovarea examenului de Bacalaureat –100% din elevi.
Obţinerea rezultatelor performante la examenele naţionale – cel puţin 85% medii peste
8,00.
Înregistrarea performanţelor / excelenţei la olimpiade, concursuri şcolare-cel puţin câte un
reprezentant pe fiecare disciplină de învăţământ.
Formarea personalului didactic în managementul de proiect – cel puţin 40% din profesori.
Prezenţa profesorilor la activităţile metodice din liceu – 100%.
Participarea personalului didactic la programe Erasmus+ de formare – cel
puţin 50% dintre aceştia.
Realizarea unor lucrări de cercetare de specialitate, psihopedagogice, de management –
cel puţin 40% din profesori.
Dotarea cu calculatoare performante şi table inteligente.
Sporirea cu 20% a fondului de carte din bibliotecă.
Realizarea abonamentelor la publicaţii de specialitate, periodice, cotidiene.
Confecţionarea şi recondiţionarea mobilierului din şcoală.
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