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1. CONTEXT
1.1 FIŞA DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
Denumirea unităţii de învăţământ : LICEUL TEHNOLOGIC ,, I. VÂRNAV LITEANU”
Adresa : Mihail Sadoveanu nr.2 , Liteni
Director : prof. Alina Florentina Manolache
Felul numirii pe post: promovare concurs
Actul de numire: Decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava nr.1453 / 23.08.2017
Director adjunct : prof. Chitic Mihaela
nr. 1426 / 23.08.2017
Felul numirii pe post : promovare concurs
Director adjunct : prof. Grigore Adina
nr. 1439 / 23.08.2017
Felul numirii pe post : promovare concurs

Nivelul de învăţământ : preșcolar, primar, gimnazial, liceal (teoretic și tehnologic) și profesională
Forma de invatamant : zi
Număr clase : 63
Învățământ preșcolar : 9 grupe
Învăţământ primar : 21 clase, din care:
cls.pregatitoare : 4 clase
cls. I : 4 clase
Cls. a II-a : 4 clase
Cls. a III-a : 4,5 clase
Cls. a IV-a : 4,5 clase
Învăţământ gimnazial : 16 clase, din care:
cls. a V -a : 4 clase
Cls. a VI-a : 4 clase
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Cls. a VII-a : 4 clase
Cls. a VIII-a : 4 clase
Învățământ liceal: 13 clase din care:
Uman: 4 clase
Real: 4 clase
Mecanică: 5 clase
Învățământ profesional: 3 clase mecanică
total elevi : 1242
Număr de elevi pe clase:
Învățământ preșcolar: 169 elevi
Învăţământ primar : 359 elevi, din care: pregătitoare = 64 elevi
cls. I = 78 elevi
Cls. II = 72 elevi
Cls. III = 68 elevi
Cls. IV = 77 elevi
Învăţământ gimnazial = 296 elevi, din care:

cls. V = 63 elevi
Cls. VI = 70 elevi
Cls. VII = 65 elevi
Cls. VIII = 98 elevi

Învățământ liceal:
Teoretic : 215 elevi
Uman: 112 elevi
Real: 103 elevi
Tehnologic: 102 elevi
Învățământ profesional: 74
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Colectivul didactic:

Colectivul didactic al şcolii este format din 88 cadre didactice, din care 9 educatori, 21
învăţători şi 58 profesori, din care :
doctorat: 3
grad didactic I : 44
grad didactic II : 11
grad definitiv : 24
debutant : 6
necalificați: 3
Profesori titulari : 70
suplinitori: 18
pensionari: 0
Beneficiari gradații merit: 6
Membrii în Corpul National de Experți: 21
Membrii în Consiliile Consultative: 2

1.2 PREAMBUL
Contextul European: strategia Europa 2020 a U.E
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin 75% ;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%, dacă există
condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de
energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului persoanelor cu vârsta
cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin 40% în 2020;
e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de
milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008.

Contextul național: strategia națională pentru dezvoltarea învățământului din România, în
perioada 2015-2020
6

Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru
educaţia şi formarea profesională se numără:
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020;
Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;
Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
Strategia naţionala privind incluziunea sociala și reducerea sărăciei 2015-2020;
Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;
Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2014-2020; 20 OECD 2016 - PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and
Equity in Education 21 Date actualizate pentru anul 2012, conf. Eurostat (date online, code:
educ_uoe_enra13)
Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;
Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 20202030; Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 20112020;
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
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Contextul regional

Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul
numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în raport cu nivelul de
dezvoltare. În perioada 2005-2015 produsul intern brut regional pe cap de locuitor a avut multe
fluctuații, ceea ce a condus la o accentuare a disparităților de dezvoltare față de celelalte regiuni.
Situația economică și socială a regiunii Nord-Est a continuat să se agraveze odată cu intrarea în
perioada de criză economică și financiară - anual a avut loc o scădere reală a produsului intern
brut regional. Din datele statistice existente rezultă că indicele de disparitate a fluctuat continuu în
perioada 2005- 2010, atât în condiții macroeconomice de creștere economică cât și de recesiune,
coborând de la 66,7% (2005) la 61,4% (2010). Mai mult, în anul 2010, în raport cu media
comunitară, regiunea Nord-Est figura cu un indice de disparitate de numai 29%. În acest context
în PDR Nord-Est, Strategia Regională Nord-Est își propune ca Viziune: „În anul 2022 Regiunea
Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!” 47 Obiectiv general:
Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii
competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor
existente față de celelalte regiuni ale României; Ținta propusa anul 2022: indicele de disparitate al
Produsului Intern Brut Regional, pe cap de locuitor la nivel regional, va reprezenta 75% din
valoarea indicatorului la nivel național și 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar. În
scopul atingerii obiectivelor propuse de PDR Nord-Est au fost elaborate, la nivelul fiecărui județ,
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ef0016_ro.h
tm

1.3 ARGUMENT
Anii şcolari 2017-2021 vor reprezenta confirmarea conceptului de calitate în educație,
etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Reforma şi modernizarea sistemului
educaţional, aplicarea noului sistem legislativ, Legea Educației Naţionale, sunt factori esențiali ale
căror conținuturi pot fi identificate la toate nivelurile: capacitatea instituţională, ofertă
educaţională, structuri şi factori de decizie. Conceptul de modernitate, conform cu evoluția
firească a societății, se identifică cu abordarea complexă a educației prin intermediul
managementului instituțional al comisiei de asigurare a calității, organism esențial și eficient de
implementare metodologică, funcționare și control în procesul de învățământ.
Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi
exigenţelor, pe care le presupune integrarea europeană, afirmarea caracteristicilor specifice
învățământului românesc și confirmarea valorii factorului uman implicat: educator și educabili.
Noi considerăm că prin educaţie, prin cultivarea unor valori-cheie precum: munca,
încrederea, onestitatea, competenţa, performanţa, curajul acţiunii civice, prin educarea drepturilor
omului, influenţăm infrastructura mentală a comunităţii. Creând un climat de muncă stimulativ, în
care toţi au succes şi îşi utilizează întregul potenţial în beneficiul organizaţiei, școala noastră
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satisface nevoile fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis întru
schimbare şi întru învăţarea şi respectarea convieţuirii într-o societate democratică.
În acest sens, oferta educațională se raportează la următoarele obiective:

A. pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial:

-asigurarea pentru toţi elevii a unui standard de educaţie comparabil cu cel european;
-formarea capacităţii elevilor de a comunica eficient în situaţii reale, în limba română, în limbi
străine şi în limbajele de specialitate;
-formarea şi dezvoltarea capacităţii de adaptare şi integrare în societate;
-formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social prin toleranţă, responsabilitate,
solidaritate, acceptarea şi respectarea alterităţii etc.; - asigurarea unei orientări şcolare şi
profesionale corespunzătoare aspiraţiilor şi aptitudinilor elevilor;
- capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în schimbare.

B. pentru învăţământul liceal:

-desăvârşirea personalităţii adolescentului;
-formarea şi dezvoltarea competenţelor care permit orientarea şi inserţia activă într-un mediu
social caracterizat prin accelerarea ritmului schimbărilor;
-utilizarea tehnologiilor moderne în conceperea şi desfăşurarea lecţiilor;
-formarea şi dezvoltarea la elevi a unui grad suficient de autocunoaştere;
-formarea şi dezvoltarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social (prin toleranţă,
-responsabilitate, solidaritate, acceptarea şi respectul alterităţii etc.);
-asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale cât mai realiste, în raport cu aspiraţiile şi
aptitudinile elevilor;
-formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi
în schimbare.
Această recunoaştere a valorii se datorează muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic,
managementului educațional modern și dorinței de afirmare a valorii învățământului românesc.
Procesul de predare - învățare - evaluare ȋn cadrul unității se desfăşoară respectând principiile
fundamentale și normele de conduită promovate de legislația în vigoare: competență profesională,
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obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială și
dialogul eficient între profesori, elevi și părinți. Eficienţa şi complexitatea acestuia este definită
printr-o abordare modernă care îşi propune:

-Să asigure implementarea programului de guvernare în domeniul Reformei învăţământului;
-Să asigure un învăţământ de calitate în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene;
-Să formeze cei mai buni specialişti în domeniu;
-Să formeze personalităţi puternice;
-Să construiască un set de valori individuale de natură profesională, socială şi culturală în funcţie
de care să-şi orienteze comportamentul şi întreaga carieră.
Această viziune poate să devină realitate în funcţie de sincronizarea obiectivelor cu
posibilităţile de realizarea acestora. În anul şcolar 2018-2019, capacitatea instituţională a școlii, sa aflat sub semnul schimbării şi dezvoltării, printr-un management instituţional şi administrativ
modern, competitiv, adaptabilitate la nou, la schimbare, formare şi dezvoltare continuă a cadrelor
didactice concretizată în rezultate bune în plan profesional sau la olimpiade şi concursuri şcolare.
Baza materială, modernizată an de an, a oferit tuturor, cadre didactice şi elevi, condiţii pentru
eficientizarea procesului didactic, educaţional. Atragerea de fonduri şi o bună gestionare a
acestora şi-a făcut simţită prezenţa ori de câte ori a fost nevoie să fie depăşite sincopele apărute.
Viziunea realistă a cadrelor didactice asupra lor reprezintă un factor definitoriu al personalităţii
fiecăruia. Codul deontologic certifică dorința cadrelor didactice de afirmare a dimensiunii profund
morale a personalității fiecăruia.

1.4 CONTEXTUL LEGISLATIV
Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învatamântul preuniversitar românesc este
reglementat prin urmatoarele documente
LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/ 2011 cu modificările ulterioare
OMENCS 5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar
OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar
Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii
35/2007
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ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind aprobarea
Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass şi a Metodologiei-cadru cu
privire la serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul vieţii.
ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi
echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele
didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare,
maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul
preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesorantrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor
de învătământ preuniversitar
ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar
ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului
universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu
durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar
ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ
ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă
a personalului din învăţământul preuniversitar
ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare,recunoaştere
şi echivalare a creditelor profesionale transferabile
ORDIN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare
ORDIN M.E.N. nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare
anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului
educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/ 2011
O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin
Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare.
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 200/ 2016 pentru modificarea și completarea
OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului /managerial al entitaților publice
ORDIN M.E.C.I nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte
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Ordinele MENCȘ privind structura anului școlar 2016-2017, organizarea şi desfăşurarea
examenului de bacalaureat national 2017, organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017,examenele de certificare a competențelor
profesionale a absolvențior de liceu și școală profesională ,
Statutul elevului aprobat prin OMENCS 4742/2016,
Ordinele privind acordarea ajutorului financiar ”Bani de liceu” , Bursa profesională și Burse
sociale,de studiu ,de merit
OMENCS nr.5033/2016 Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de
stat
Precizările MENCS și CNDIPT privind organizarea activității în anul școlar 2016-2017,
OMENCS 4959/2016 privind aprobarea unor măsuri privind recunoașterea autorizării,respective
acreditării unităților de învățământ profesional și tehnic pentru calificări profesionale de nivel 3 și
4

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
 Raportul de activitate al catedrei de învățământ primar pentru anul școlar 2015-2016
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie
 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană
în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020”)
 Strategia ARACIP pentru perioada 2012-2016 Recâştigarea încrederii în educaţie
 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – http://europa.eu/
 Programul Naţional de Educaţie Parentală (1998 – 2004, susţinut de UNICEF )
 Repere Fundamentale în Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naștere la 7 ani
(2007 - 2009, susţinute de UNICEF)

1.5 PREZENTAREA ȘCOLII
1.5.1 DEVIZA ȘCOLII

,,Învățătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna un
orizont″
Nicolae Iorga
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1.5.2 VIZIUNEA ŞCOLII
Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu” trebuie să devină centrul polarizator
al comunităţii locale care să se implice în formarea unor atitudini pozitive faţă de
şcoală, comunitate şi societate la toţi beneficiarii direcţi şi indirecţi.
Politica educaţională promovată de personalul acestei şcoli va permite
transformarea liceului într-o şcoală recunoscută pe plan local, naţional şi chiar
european pentru managementul performant, pentru climatul organizaţional oferit,
pentru finalitatea pregătirii profesionale în domeniul profilurilor acreditate, ca o
premisă de prosperitate economică şi culturală a comunităţii locale şi naţionale.
Şcoala noastră trebuie să funcţioneze ca o structură eficientă şi echitabilă pentru
toate categoriile de copii şi să asigura progresul tuturor elevilor săi astfel încât
aceştia să devină cetăţeni utili ai acestei lumi în schimbare şi dornici să înveţe toată
viaţa

1.5.3 MISIUNEA ŞCOLII

Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu formează tinerii din zona
geografică a oraşului Liteni şi a zonelor adiacente, pentru o societate
deschisă şi o cetăţenie activă. Şcoala noastră oferă oportunităţi de
educaţie şi instruire accesibilă, de înaltă calitate, fiecărui elev, pentru a
deveni o personalitate puternică, independentă şi capabilă să se integreze
activ în societate.

PROFILUL ŞCOLII
1.5.4.1 Localizarea geografică a oraşului Liteni
Aflat la întretăierea paralelei de 47˚11΄ latitudine nordică cu meridianul de
26˚31΄ longitudine estică, oraşul LITENI şi satele aparţinătoare, se întind pe o
suprafaţă de 72,41 km2, reprezentând 0,82% din teritoriul judeţului Suceava.
Faţă de reşedinţa judeţului, municipiul Suceava, orașul Liteni este situat la o
distanţă de 28 km şi la 30-40 km de oraşele: Botoşani, Fălticeni şi Paşcani.
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Conform împărţirii teritorial-administrative din 1968, coroborat cu Legea nr. 83
din 05-04-2004 prin care localitatea Liteni, a devenit localitate urbană, în
componenţa sa, intră următoarele sate: Rotunda, Roşcani, Corni, Siliştea şi
Vercicani.
Oraşul Liteni este situat în partea central-estică a Podişului Sucevei, subunitate a
Podişului Moldovei.

1.5.4.2 Scurt istoric al şcolii
Prima şcoală primară a luat fiinţă în anul 1865, la Liteni, ca urmare a politicii
de înnoire şi de reformare a ţării începută de Alexandru Ioan Cuza. Localul
dispunea de o singură sală de clasă, cu 21 elevi, condusă de inimosul Constantin
Andronescu, om harnic şi sever.
Între anii 1895-1897 şcoala a fost condusă de învăţătorul Vasile Dănilă, iar
din 1897 şi până în anul 1916, de către Ion Pintilescu, în timpul căruia se
construieşte, în 1898, primul local modern de şcoală cu două săli de clasă şi locuinţă
pentru director în anul 1924 (astăzi Căminul Cultural).
De la 1 septembrie 1920, în Liteni funcţionau două şcoli primare, una de
băieţi şi una de fete, cu un total de 340 de elevi, cuprinşi în şapte ani de studiu.
Pentru o perioadă scurtă de timp (1918-1920) a funcţionat Şcoala
pregătitoare, cu menirea de a pregăti elevi pentru şcoli superioare.
Un grup de intelectuali ai comunei, în frunte cu preotul C. Roşescu, profesorii
C. Doroftei şi V. Popovici, au stăruit pe lângă ministrul învăţământului dr. C.
Angelescu, ca în locul Şcolii pregătitoare să ia fiinţă un Gimnaziu sătesc.
În anul 1920, Gimnaziul îşi începea activitatea, având ca director pe C.
Roşescu, fiind încadrat cu 11 profesori şi 6 pedagogi, funcţionând până în anul
1930, timp suficient în care a pregătit promoţii bune de elevi. În locul gimnaziului,
s-a înfiinţat Şcoala comercială (1930-1932)
Din 1928 funcţionează grădiniţa de copii (cu 17 băieţi şi 21 de fete).
Cercetând arhivele, aflăm că în anul 1931 s-a dat în folosinţă al doilea local de
şcoală din Liteni, (actualul corp III, la care s-au adăugat atelierele şcolare în 1975),
cu 4 săli de clasă şi locuinţă pentru director (lângă dispensar) destinat şcolii de fete,
având ca director pe d-na înv. Ana Drăguşanu (în prezent centenară, stabilită în
14

Bucureşti). Şcoala de băieţi, avea ca director pe C. Doroftei care după ce-a condus
şcoala timp de 20 de ani (1923-1943), a ajuns revizor şcolar şi apoi, director adjunct
al Filarmonicii Moldova.
Apreciem calitatea şi caracterul practic al învăţământului din perioada
interbelică. Pe lângă cele două şcoli primare funcţionau ateliere şcolare: de
tâmplărie, rotărie şi butnărie, având 5 tejghele de lucru şi toate celelalte ustensile.
Atelierul şcolii de fete era dotat cu 15 maşini de tors, 2 maşini de cusut, 4 războaie
de ţesut şi 2 mese mari pentru croitorie.
După anul 1948, continuă să existe două şcoli mixte, cu doi directori.
În perioada 1958-1962 a funcţionat Şcoala agricolă profesională, fiind
absolvită de 117 elevi.
Din 1960, s-a generalizat învăţământul de 8 ani, existând o singură şcoală pe
satul Liteni.
Începând din anul 1963, funcţionează Liceul de cultură generală, cu local
nou, (corpul I) cu 8 săli de clasă şi laborator, urmare a stăruinţelor învăţătoarei
Pătraşcu Teodora. Până în 1977, cât timp a funcţionat liceul, a fost frecventat de 460
de elevi din satele din comună şi localităţile din jur, în două localuri. Corpul II a fost
dat în folosinţă în anul 1972, având 14 săli de clasă, un laborator de chimie şi
cabinetele de istorie şi geografie.
Din 1997 s-a reînfiinţat Liceul teoretic, Şcoala profesională şi de ucenici,
formând împreună Grupul Şcolar Liteni.
Începând cu anul şcolar 2004-2005, Grupul Şcolar Liteni ia denumirea de
Iorgu Vârnav Liteanu, după numele omului politic, fost ministru plenipotenţiar al
României la Berlin în perioda 1880-1888 din averea căruia s-a construit Şcoala de
fete din Liteni din 1820. Din anul 2012 denumirea şcolii este Liceul Tehnologic
„Iorgu Vârnav Liteanu”.
1.5.4.3 Profilul prezent al şcolii

a)Structuri subordonate Liceului Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu”

-Grădiniţa cu Program Normal nr 1 Liteni
-Şcoala Gimnazială Corni
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-Grădiniţa cu Program Normal Corni
-Şcoala Gimnazială Roşcani
-Grădiniţa cu Program Normal Roşcani
-Şcoala Gimnazială Siliştea

-Grădiniţa cu Program Normal Siliştea

b)Resurse umane
elevi
Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” are în componenţa sa toate nivelele de învăţământ:
preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profesional.

Distribuţia celor 1242 elevi pe nivele de învăţământ, profile/domenii şi
specializări/calificări la începutul anului şcolar 2019-2020 este următoarea:
Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” LITENI

Nivel de
învăţământ

Număr de
Număr de Forma de
clase/ grupe elevi / copii:
învăţământ

Limba de
predare

Preşcolar
Primar,

5
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
8
3
4
7

112
44
51
48
33
44
220
37
41
40
61
179
84
92
176

zi
zi
zi
zi
zi
zi

Română
Română
Română
Română
Română
Română

zi
zi
zi
zi

Română
Română
Română
Română

zi
zi

Română
Română

3
4

79
88

zi
zi

Română
Română

cl. preg.
clasa I
din care
cl. a II-a
cl. a III-a
cl. a IV-a
Total
Secundar inferior cl. a V-a
gimnaziu din care cl. a VI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total
cl. a IX-a
Liceal,
cl. a X-a
(ciclul inferior) din Total
care de pregătire
Stagii
practică
cl. a XI-a
Liceal
cl. a XII-a

16

(ciclul superior)

Total
Total

7
37

167
854

Şcoala Gimnazială CORNI

Nivel de
învăţământ
Preşcolar
Primar,
din care

Secundar
inferior
gimnaziu din
care

cl. preg.
Clasa I
cl. a II-a
cl. a III-a
cl. a IV-a
Total
cl. a V-a
cl. a VI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total

Total

Număr de Număr de
clase/ grupe elevi /
copii:
1
19
0,5
3
0,5
10
0,5
3
0,5
11
1
13
3
40
0,5
4
0,5
6
0,5
11
0,5
14
2
35
6
94

Forma de

Număr de Număr de
clase/ grupe elevi /
copii:
2
22
1
12
1
12
1
13
1
12
1
12
5
59
1
14
1
12
1
13
1
14
4
53
11
134

învăţământ

Limba de
predare

zi
zi
zi
zi
zi
zi

Română
Română
Română
Română
Română
Română

zi
zi
zi
zi

Română
Română
Română
Română

Forma de

Limba de
predare

Şcoala Gimnazială ROŞCANI

Nivel de
învăţământ
Preşcolar
Primar,
din care

Secundar
inferior
gimnaziu din
care

cl. preg.
cl.I
cl. a II-a
cl. a III-a
cl. a IV-a
Total
cl. a V-a
cl. a VI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total

Total

17

învăţământ
zi
zi

Română
Română

zi
zi
zi

Română
Română
Română

zi
zi
zi
zi

Română
Română
Română
Română

Şcoala Gimnazială SILIŞTEA

Nivel de
învăţământ
Preşcolar
Primar,
din care

Secundar
inferior
gimnaziu din
care

cl. preg.
cl. I
cl. a II-a
cl. a III-a
cl. a IV-a
Total
cl. a V-a
cl. a VI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total

Total

Număr de Număr de
clase/ grupe elevi /
copii:
1
16
0,5
5
0,5
5
0,5
8
1
12
0,5
5
3
35
0,5
8
0,5
11
0,5
1
0,5
9
2
29
5
80

Forma de
învăţământ

Limba de
predare

zi
zi
Zi
zi
zi
zi

Română
Română
Română
Română
Română
Română

zi
zi
zi

Română
Română
Română

Distribuţia efectivelor de elevi,
la începutul anului şcolar
2019-2020 în
funcţie de filieră, profil/domeniu, specializare/calificare profesională:
Nr.
Crt.

1.

Nivel

Profil /
Domeniu

Filieră
teoretică uman
real
tehnic
mecanic

Liceal
teoretică uman
real
tehnic
mecanic

teoretică uman
real
tehnic
mecanic

teoretică uman

Specializare /
Calificare
profesională
filologie
știinţe ale naturii
tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
filologie
știinţe ale naturii
tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
filologie
știinţe ale naturii
tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
filologie
18

Număr clase Număr
elevi
a IX-a
a IX-a
a IX-a

1
1
1

28
28
28

a X-a
a X-a
a X-a

1
1
1

29
26
37

a XI-a
a XI-a
a XI-a

1
1
1

29
25
25

a XII-a

2

52

tehnic

2.

real
mecanic

Școala
tehnic
profesională
tehnic

mecanic

tehnic

mecanic

mecanic

știinţe ale naturii
tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
lăcătuș mecanic
prestări servicii
lăcătuș mecanic
prestări servicii
lăcătuș mecanic
prestări servicii

a XII-a
a XII-a

1
1

24
12

a IX-a

1

33

a X-a

1

20

a XI-a

1

21

16

391

Total

Elevii care frecventează învăţământul liceal şi profesional din cadrul
LiceuluiTehnologic ,,IorguVârnav Liteanu” Liteni sunt în proporţie de 80% din
oraşul Liteni restul fiind din satele aparţinătoare oraşului (Rotunda, Roşcani, Corni
şi Siliştea) dar şi din alte sate precum Pleşeşti, Valea Glodului, Osoi, Ştirbăţ,
Chilişeni, Udeşti, Fântânele, localităţi ce nu au aceste forme de învăţământ.

personal: didactic, didactic auxiliar şi nedidactic

În anul şcolar 2019-2020, la Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu”
Liteni, personalul unităţii este format din 88 cadre didactice, 6 cadre didactice
auxiliare şi 15 nedidactice.
Distribuţia cadrelor didactice pe grade didactice în acelaşi an şcolar este:
Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” LITENI

Personal didactic angajat:

Total Preşcolar Primar Gimnazial Liceal

- cadre didactice titulare

47

4

- cadre didactice suplinitoare cu
norma de bază în unitatea de
învăţământ

11

1

19

10

11

22

5

5

Şcoala Gimnazială CORNI

Personal didactic angajat:
Total

Preşcolar Primar

Gimnazial Liceal

- cadre didactice titulare

8

1

2

5

0

- cadre didactice suplinitoare cu
norma de bază în unitatea de
învăţământ

3

1

2

0

Şcoala Gimnazială ROŞCANI

Personal didactic angajat:
Total

Preşcolar Primar

Gimnazial Liceal

- cadre didactice titulare

9

1

4

4

0

- cadre didactice suplinitoare cu
norma de bază în unitatea de
învăţământ

5

1

1

3

0

Total

Preşcolar Primar

Gimnazial Liceal

- cadre didactice titulare

5

1

1

0

- cadre didactice suplinitoare cu
norma de bază în unitatea de
învăţământ

5

5

0

Şcoala Gimnazială SILIŞTEA

Personal didactic angajat:

20

3

Total P.J.

Personal didactic angajat:
Total

Preşcolar Primar

Gimnazial Liceal

- cadre didactice titulare

70

7

19

21

22

- cadre didactice suplinitoare cu
norma de bază în unitatea de
învăţământ

18

2

2

15

5

În anul şcolar 2019-2020, la P.J. Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu”
Liteni şi structurile arondate, personalul unităţii este format din 88 cadre didactice.
Distribuţia cadrelor didactice pe grade didactice în acelaşi an şcolar a fost:

Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” LITENI

Număr personal didactic calificat:
Cu
doctorat

Cu Gradul I

Cu Gradul II

Cu Definitivat

Fără
definitivat

3

44

11

24

6

Număr personal
didactic necalificat
0

Şcoala Gimnazială CORNI

Număr personal didactic calificat:
Cu
doctorat

Cu Gradul I

Cu Gradul II

Cu Definitivat

Fără
definitivat

0

3

2

4

0

21

Număr personal
didactic necalificat
2

Şcoala Gimnazială ROŞCANI

Număr personal didactic calificat:
Cu
doctorat

Cu Gradul I

Cu Gradul II

Cu Definitivat

Fără
definitivat

0

5

1

4

4

Număr personal
didactic necalificat
0

Şcoala Gimnazială SILIŞTEA

Număr personal didactic calificat:
Cu
doctorat

Cu Gradul I

Cu Gradul II

Cu Definitivat

Fără
definitivat

0

0

3

3

3

Număr personal
didactic necalificat
0

Total P.J.

Număr personal didactic calificat:
Cu
doctorat

Cu Gradul I

Cu Gradul II

Cu Definitivat

Fără
definitivat

3

44

11

24

6

22

Număr personal
didactic necalificat
3

c)-baza materială
Tabel sintetic privind locaţiile și baza materială în care îşi desfăşoară activitatea
Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu” în anul şcolar 2019-2020

Nr.
crt.

Denumire
corp/şcoală

Anul dării
în
folosinţă

Distanţa
fată de
clădirea
centrală

Corp A

1963

-

2.

Corp B

1972
(în curs de
modernizar
e)

200 m

3.

Corp C

1928

700 m

Suprafaţa
construită
desfăşurată

6 săli de
clasă

Spaţii funcţionale

Spaţii de
învăţământ

Spaţii auxiliare
(holuri, birouri,
magazii, grupuri
sanitare)

Suprafaţă
curţi

Mod
încălzire

Apă
curentă/
canalizare

1200 mp

510 mp

690 mp

2904 mp

Sobe cu
lemne

Da/Da

13 săli de
clasă

1976 mp

790 mp

1186 mp

6200 mp

Incălzire
cu centrală
pe lemne

Da/Da

-

600 mp

430 mp

170 mp

2902 mp

Sobe cu
lemne

Da/Da

1 sală de
clasă

522 mp

233 mp

289 mp

-

P
1 sală

-

250 mp

210 mp

40 mp

-

D+P
7 săli de clasă+

4 săli de
clasă

790 mp

410 mp

380 mp

3966 mp

Sobe cu
lemne

Da/Nu

2 săli de
clasă

420 mp

272 mp

148 mp

3453 mp

Sobe cu
lemne

Nu/Nu

1 sală de
clasă

640 mp

310 mp

330 mp

3696 mp

Sobe cu
lemne

Nu/Nu

27 săli

6558 mp

3165 mp 3393 mp

-

-

Regim de înălţime/
nr. săli de clasă

D+P+1/
5 săli de clasă+CDI
1.

Număr
săli de
clasă în
care se
învaţă în
două
schimburi

Lab. informatică
Cabinet geografie
Cabinet Lb. română

D+P+1/
12 săli de clasă+
Laborator chimie
Lab. Informatică
Laborator fizică
Cabinet matematică

D+P/
5 săli de clasă+
2 ateliere mecanice

Corp D
GPN Liteni

1978

5.

Sală de sport

1978

350 m

6.

Şcoala
Roşcani+
Grădiniţa

1968

5 Km

Şcoala
Siliştea+
Grădiniţa

1958
(în curs de
modernizar
e)

6 Km

Şcoala Corni+
Grădiniţa

1973

6 Km

TOTAL

-

4.

7.

8.

300 m

P+1/
6 săli de clasă+
CRED

Lab. Informatică

P
4 săli de clasă+
Lab. Informatică

P+1
6 săli de clasă+
Lab. Informatică

-

-

23121
mp

Incălzire
cu centrală
pe lemne
Incălzire
cu centrală
pe lemne

Da/Da

Nu/Nu

d) execuţia financiar – contabilă
-pentru 2018
Nr.
Sursa de provenienţă
crt.

Denumirea plăţilor efectuate

Suma (lei)

Buget local

Cheltuieli cu bunuri şi servicii

737.619,33

Buget local

Burse CES

44.236,00

Buget local

Burse merit

10.000,00

Buget stat

Cheltuieli de personal

6.174.274,00

Buget stat

Despăgubiri civile

5.364,00

Buget stat

Bani de liceu și burse profesionale

231.300,00

TOTAL

7.202.793,33

Contabil șef,
ec. Doroftei Mihaela
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1.5.4.4 Analiza rezultatelor din anul şcolar 2018-2019
Promovabilitate
Media procentului de promovabilitate pe nivele de învăţământ este:

-Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni

Nr.

Nivel de învăţământ

crt.

Număr

Elevi

elevi

promovaţi

Promovabilitate

1.

Primar

197

197

100%

2.

Gimnazial

261

258

98%

3.

Liceal teoretic

318

315

99%

4.

Liceal tehnologic

101

91

90%

5

Profesional

79

77

97%

-Şcoli arondate 2018-2019

-ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞCANI

Nr.

Nivel de învăţământ

crt.

Număr

Elevi

elevi

promovaţi

Promovabilitate

1.

Primar

67

67

100%

2.

Gimnazial

51

50

98%

-ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILISTEA

Nr.

Nivel de învăţământ

crt.

Număr

Elevi

elevi

promovaţi

Promovabilitate

1.

Primar

37

37

100%

2.

Gimnazial

31

29

93,54%

-ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORNI

Nr.

Nivel de învăţământ

crt.

Număr

Elevi

elevi

promovaţi

Promovabilitate

1.

Primar

48

47

97,91%

2.

Gimnazial

40

40

100%

Procentul de promovabilitate la examenele de absolvire, bacalaureat 74,66% şi
examen de certificare a competenţelor profesionale este de 100 %

Nivel de
Nr. total
Nr. elevi care
învăţământ absolvenţi continuă studiile

Nr. elevi
angajaţi

Nr. elevi
şomeri

Liceu

41

23

98

31

Activitatea educativă, olimpiade şcolare, concursuri, etc.

26

Lipsă
inform
aţii

Proiecte educaţionale desfăşurate în anul şcolar 2018-2019:
1.

În cadrul proiectului Erasmus+K219 Debating Our Way to Citizenship: from School
Representation to the EU Parliament’ 2017-2019, un număr de 8 elevi din clasele a XI-a A
și a XI-a C și trei cadre didactice, doamna director Manolache Alina Florentina , doamna
profesoară Belciug Briana și doamna profesoară Cerasela Marleneanu au participat între 1015.03.2019 la activitățile de învățare/predare/formare desfășurate în Franța, Bourges, Liceul
Alain Fournier și Strasbourg, Liceul Kleber și Parlamentul European .Elevii au fost implicați
în dezbateri în limba engleză, dezbateri găzduite de școala partenera cât și de primăria din
Bourges și Liceul Kleber din Strasbourg . Pe lângă organizarea de dezbateri în limba engleză
au avut loc vizite ghidate ale orașelor Bourges și Strasbourg,workshop-uri și o vizită la
Parlamentul European din Strasbourg. Aici elevii au fost însoțiți de un reprezentatnt al
României în parlament, căruia elevii i-au adresat o serie de întrebări legate de modul de
organizare și funcționare a parlamentului.

2. În luna mai între 9.05-14.05.2019 în cadrul aceluiași proiect s-au desfășurat activitățile de
învățare/predare/formare din Italia, Policoro, Liceul Enrico Fermi. La aceste activități au
participat un număr de șapte elevi din clasele a XI-a și două cadre didactice reprezentate de
doamnele Marleneanu Cerasela și Atanasoaie Alexandra. Elevii au fost implcati în dezbateri în
limba engleză, vizite ghidate la muzeele arheologice din Policoro și Metaponto, activități la
acvariul din Policoro și vizitarea orașului fantomă Craco și orașul Matera Capitală Europeană
2019. Experiențele aceastea au fost prezentate de elevi în cadrul consiliului profesoral din luna
iunie.
3.

În cadrul proiectul Erasmus+ KA201 ‘Teaching for a Sustainable Tomorrow’20172020 în perioada 7.04-11.04.2019 patru cadre didactice, doamna profesoară Viorica Oprea,
doamna profesoară Briana Belciug doamna profesoară Adina Morhan și doamna profesoară
Cerasela Marleneanu au participat la activitățile de învățare/predare/formare legate de modelul
‘Bridge 21’ desfășurate în Suedia, Karlstad, Rudsskolan. Cadrele didactice au participat la
worhshop-uri, sesiuni de formare organizate de coordonatorii proiectului de la universitatea
Trinity College din Dublin, Irlanda, precum și vizitarea și participarea la prezentarea unor
proiecte realizate de elevii școlii suedeze partenere Rudsskolan. Profesorii participanți au
vizitat și au participat la o lecție demonstrativă din cadrul universității din Karlstad și la
activitatea oraganizată de Naturskolan, activitate care a avut loc în mijlocul naturii. La
întoarcerea în țară profesorii participanți menționați au împărtășit experiența lor colegilor, iar
în cadrul catedrelor au fost prezentate lecții demonstrative pe baza modelului ‘Bridge 21’,
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model care promovează achiziționarea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor necesare
elevilor în secolul XXI.
Tot în cadrul acestui proiect au avut loc o serie de conexiuni între școlile partenere, elevi și
profesori folosind Skype cât și platforma eTwinning. Doamnele profesoare Adina Grigore și
Adina Morhan au abordat teme legate de animale pe cale de dispartie și microplastice.
Doamna profesoară Viorica Oprea teme legate de dezastre naturale, doamna Belciug Briana
teme legate de culturăa și civilizația franceză și revoluții iar doamna profesoară Marlenenau
Cerasela a folosit teme legate de scriitori naționali și monumente istorice din orașul tău și
istoria acestora.
4.

În cadrul proiectelor eTwinning doamna profesoară Belciug Briana a desfășurat între lunile
octombrie 2018 – iunie 2019 proiectul internațional eTwinning

'StoryBooks' la care au

participat 10 cadre didactice, 79 de elevi din 8 țări europene. Elevii clasei a IV-a A au realizat
povești în limba egleză folosind aplicația storyboard, dezvoltându-și atât competențele
digitale, cât și cele de comunicare într-o limbă străînă. Doamna profesoară Adina Grogaore,
Adina Morhan și Cerasela Marleneanu au contribuit la activitățile în partenriat cu o școală din
Portugalia la proiectul eTwinning ‘Endangered Species’. Doamna profesoară Cerasela
Marleneanu împreună cu școli partenere din Suedia și Portugalia au desfășurat proiectul
eTwinning ‘National writers’.
5.

În cadrul concursului județean ‘’ Eu și EU’’,înscris în CAEJ 2019 la poziția C1/3 elevele
Vornicu Roxana și Tănasă Sabina din clasa a XII-a C au obținut premiul I cu prezentarea
intitulată ‘Să dezbatem călătorind în Uniunea Europeană’.

6. În cadrul activităților de formare și diseminare doamna proefesoara Cerasela Marlenenau a
participat la cursul ‘Online Safety’ între 6.02-22.03.2019 organizat de European Schoolnet
Academy, a fost prezenta la activitatea cercului pedagogic al coordonatorilor de proiecte
educaționale europene,diseminand proiectul Erasmus+ KA 219 Debating Our Way to
Citizenship: from School Representation to the EU Parliament’ 2017-2019 de la Colegiul
Economic ‘’ Dimitrie Cantemir’’ Suceava și a participat la Conferință Națională eTwinning
2018 organizată de Institulul de Științe ale Educației, Centru Național eTwinning, cu ocazia
acordării titlului de școală eTwinning Liceului Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu. Tot în cadrul
activităților de formare doamna profesoară Belciug Briana a participat la cursul de formare
continuă ‘ Participarea elevilor în proiecte eTwinning’, cursul fiind organizat în perioada 12
octombrie-18 noiembrie, în cadrul acțiunii eTwinning în colaborare cu programul iTeach.
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 Rezultate obţinute la concursuri şcolare/ extraşcolare în anul şcolar 2018-2019
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Denumirea
concursului/festivalului
Olimpiada de limba si literatura
romana- etapa judeteana
Concursul national al Revistelor
Scolare-Lettres & Letters
Concursul judetean de arte plastice
,,Culorile toamnei”
Concursul Interjudețean de
matematică,,Millenniumˮ
Concurs regional,,Ziua mulţumirii’’ de
creaţii literare ṣi plastice
”Mathématiques sans frontières”
”Cangurul Lingvistic” francezaspaniola
Concursul Regional de creatie literara
si desen „Aripi de poveste” Editia IV
Concursul Naţional ,,Mi-e dor de-a ta
privire, mama!’’ Editia a-II-a.
Concursul bilingv judetean de creatie
literara ,,Pe aripile creației”, Ed.I
Concursul regional de creatie literara
„Copilăria, zbor spre infinit”,Ediția II
Concursul judetean ,, Oratori, retori
şi... atât!” Editia a VIII-a
Concursul international „Natura – o
lecţie de viaţă”
Comori de suflet românesc,festival
dedansuri populare din Cacica
”Hora Bucovinei”” la Frasin
'Impartasim ce stim si noi avem
drepturi'', voluntariat
,,Asta-i datina străveche’’ Festival
național de datini și obiceiuri de
Crăciun și Anul Nou

Premii obţinute
I
II
III

M

PS

-

-

2

-

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

1
1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

Activităţi educative desfăşurate în anul şcolar 2018-2019
Activitatea educativă a debutat prin festivitatea de deschidere a noului an şcolar şi prin:
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-

-

Ȋn data de 2.04.2019, diriginţii claselor de gimnaziu ṣi de liceu au participat, intr-o
comisie reunită, la o activitate de consiliere pe tema Situaţia elevilor cu dificultăți de învățare
(CES), susţinută de d-na Pavelescu Maria ṣi d-na Nichitean Adriana, consilieri, reprezentanţi
CJRAE Suceava. Au fost prezentate ṣi discutate cazurile din liceul nostru, după care s-au oferit
modele de predare ṣi aplicare a procedurii de acordare a certificatelor elevilor cu dificultăți de
învățare S-a subliniat importanṭa monitorizării ṣi consilierii constante atât a părinţilor cat ṣi a
elevilor implicaţi.
B. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor:
Pe parcursul semestrului al II-lea al anului școlar 2018-2019, membrii Consiliului Școlar
al Elevilor Liteni, coordonați de prof. Sburlea Cecilia, consilier educativ, prof. Atănăsoaie
Alexandra, facilitator CȘE, au organizat activități deosebite, având suportul nemijlocit al
direcţiunii liceului nostru, reprezentat de prof.Manolache Alina-Florentina.
1) Dă-ţi ȋntâlnire cu o carte!- 14 februarie
La inițiativa doamnei profesoare Belciug Briana, de Sfântul Valentin, elevii din liceul
nostru și-au dat întâlnire cu o carte împachetată special, astfel încât autorul și titlul să nu fie
vizibile. Participanṭii, elevi ṣi profesori deopotrivă au primit provocarea ca după o lună, să se
întâlnească din nou pentru a împărtăși impresii legate de lectura cărṭii primite ca dar simbolic.
2) Mesaj pentru un zâmbet- 8 martie
Ȋn zi de Mărṭiṣor liceenii, la iniṭiativa membrilor CŞE, au ales să sărbătorească intr-un
mod inedit venirea primăverii. Au expus pe holul liceului un panou pe care oricine putea lăsa
mesaje frumoase pentru o persoană specială din viaṭa lui.
3) Activitate ȋn cadrul Săptămânii Educației Juridice- 26 martie
Ȋn cadrul Săptămânii Educației Juridice, la Centrul de Documentare și Informare a liceului
s-a desfăṣurat activitatea de tip atelier Faptele mele și consecințele acestora, la care au participat
elevi din cl.VII-IX. Discuṭiile s-au axat pe căutarea unor soluṭii și s-au dezbătut probleme ce
vizează domeniul juridic al delincvenṭei juvenile.
Introducerea
activității s-a realizat prin prezentarea unor pasaje din codul de procedură de către moderatorul
specialist, d-na judecător Ioana Rusu, voluntar la Institutul Bucovina. Activitatea a continuat cu o
prezentare PowerPoint pe tema drepturilor și îndatoririlor minorilor, la final s-au lansat concluzii
pe această temă.
4) Săptămâna altfel- JA in a DAY
Membrii CŞE coordonaṭi de d-na prof.Atanasoaie Alexandra au organizat ȋn cadrul
liceului o activitate de informare-concurs, pe tema Educaṭiei financiare, care prezentă un real
interes ȋn rândul tinerilor. Această activitate a fost susṭinută de materialele informative, aplicaṭii ṣi
chestionare oferite de organizaṭia JA România.

5) Parteneriat cu Crucea Roṣie Suceava
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În
parteneriat cu Crucea Roṣie Suceava, membrii CŞE din cadrul liceului nostru au ȋnvăṭat
alături de alṭi colegi, de la voluntarii asociaṭiei, cum pot salva o viaṭă. Activitatea practică
s-a desfăṣurat ȋn data de 7 iunie ȋn spaṭiul generos al sălii de sport, având ca temă
Informarea poate salva o viață. Liceenilor li s-au prezentat noṭiuni elementare legate de
prim-ajutor.

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Deoarece fac
parte dintr-o unitate în plină ascendență în judeţul Suceava, profesorii şi elevii au fost preocupaţi
de cultivarea unor valori: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii,
atașament pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, entuziasm,
dorinţă de afirmare. Cazurile de conservatorism şi automulţumire sunt rare.
Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin cooperare 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.
Cursurile
opţionale au fost gândite pentru toţi cei patru ani de liceu în conformitate cu domeniul de interes
al subspecializării. O mare parte a programelor educative, a proiectelor, a activităţilor şcolare
vizează aceleaşi teme de interes.
Identitatea instituţiei este dată de nume, zilele școlii şi sediul actual. Câteva elemente
importante de cultură organizatională sunt: deviza școlii, revista catedrei de limbi moderne,
manifestările devenite tradiţionale de Ziua Europei, Balul Bobocilor, manifestările educative,
culturale şi sportive prilejuite de Ziua Şcolii, Ziua limbilor străine etc.
Regulamentul de ordine interioară al unității cuprinde norme privind atât activitatea
elevilor, cât şi a cadrelor didactice, a părinţilor, a întregului personal al şcolii, fixând o directive
demnă de urmat pentru fiecare participant la actul de educaţie.
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2. ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1. CONTEXT SOCIO-ECONOMIC
Contextul economic naţional şi implicit cel local poate fi descris printr-o criză economică
prelungită, constituirea conjuncturală a pieţei forţei de muncă, cerinţe de pregătire şi orientarea
spre obţinerea unui avantaj material imediat, dezvoltarea lentă a sectorului privat, productivitate
scăzută în agricultură, procent ridicat al şomajului în rândul tinerilor şi persoanelor aflate în
apropierea vârstei de pensionare.
Considerentele geografice şi istorice au determinat o serioasă rămânere în urmă din punct de
vedere socio-economic a regiunii N-E, şi implicit a zonei geografice din care face parte şi oraşul
Liteni cu satele aparţinătoare.
Numărul firmelor înregistrate din industrie, comerţ şi servicii în regiunea N-E însuma
7494 la finele anului 2012, dinamica acestora plasându-se pe un trend descrescător (conform
PRAI).
În oraşul Liteni există o populaţie ocupată preponderent în sectorul primar (agricultură),
sectoarele secundar şi terţiar fiind dezvoltate într-o măsură neglijabilă.
Comparativ cu întreaga regiune N-E, numărul firmelor din oraşul Liteni şi satele aparţinătoare
reprezintă sub 1% din totalul firmelor din regiune.
În aceste condiţii majoritatea covârşitoare a absolveţilor îşi găsesc un loc de muncă, după
absolvire, la societăţi ce îşi desfăşoara activitatea în oraşele situate în apropierea localităţii precum
Suceava, Fălticeni, Paşcani. Deplasarea în aceste oraşe se face zilnic, cu diferite mijloace de
transport (tren, mijloace de transport în comun, mijloace personale) iar în unele situaţii, când
punctele de lucru sunt la o distanţă mai mare de 30 Km deplasarea se face săptămânal. În ambele
situaţii aceste persoane îşi păstrează domiciliul sau îşi stabilesc definitiv reşedinţa în oraşul Liteni.
Un element care trebuie luat în calcul, deşi nu poate fi măsurat cu exactitate este cel al volumului
populaţiei active care desfăşoară o activitate în afara ţării.
Principalele societăţi comerciale ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul administrativ al
localităţii Liteni sunt:
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Nr.
crt.

Denumire societate

Profilul societătii
(domeniu)

Număr mediu
de angajaţi

1.

S.C. Agremin SRL Liteni – Roşcani

Exploatare agregate
balastieră

12

2.

S.C. Avastar SRL Paşcani,
Punct de lucru Liteni

Prelucrarea cărnii

71

3.

S.C. Roleda SRL Liteni

Comerţ

7

4.

S.C. Magicom SRL Liteni

Comerţ

5

5.

S.C. Telmavast SRL Liteni

Prelucrarea lemnului

15

6.

S.C. Danicost SRL

Prelucrarea produse lactate
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7.

S.C. Heler SRL Liteni

Comert

2

8.

S.C. Mogador SRL Liteni

Comerţ

2

9.

S.C. Lorimer S.A

Comerț

4

10.

S.C. Profi S.A

Comerț

14

11.

S.C. Lucmareli. S.R.L.

Reparații auto

6

12.

S.C. Prefabet S.R.L

Prefabricate beton

50

2.1.2. DATE DEMOGRAFICE
Din sursa PLAI pentru perioada 2013–2020 se remarcă faptul ca populaţia judeţului are un
grad de îmbătrânire relativ ridicat, grad generat de migraţiile populaţiei active în perioada
anterioară anului 1989, către alte pieţe de forţă de muncă. Acest proces a fost atenuat în ultima
perioadă datorită scăderii volumului pieţelor de forţă de muncă tradiţionale pentru populaţia activă
din zonă şi existenţa unei contramigraţii generată de pierderea locurilor de muncă de către
muncitorii migranţi.
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Acelaşi lucru este valabil şi pentru oraşul Liteni şi satele aparţinătoare unde structura populaţiei pe grupe de vârste este următoarea:

Situaţie privind populaţia oraşului Liteni şi satele componente la data de 31 octombrie 2018

Liteni

Corni

Rotunda

Roşcani

Siliştea

Vercicani

Total

Nr.
%
locuitori

Nr.
%
locuitori

Nr.
%
locuitori

Nr.
%
locuitori

Nr.
%
locuitori

Nr.
%
locuitori

Nr.
%
locuitori

Total

4456

100,00

780

100,00

2412

100,00

1024

100,00

765

100,00

159

100,00

9596

100,00

0-6 ani

251

5,63

37

4,74

191

7,92

66

6,45

55

7,19

16

10,06

616

6,42

6-10 ani

288

6,46

32

4,10

184

7,63

67

6,54

52

6,80

12

7,55

635

6,62

10-14 ani

333

7,47

38

4,87

248

10,28

76

7,42

64

8,37

12

7,55

771

8,03

15-19 ani

320

7,18

63

8,08

209

8,67

69

6,74

55

7,19

18

11,32

734

7,65

20-29 ani

510

11,45

66

8,46

295

12,23

93

9,08

109

14,25

24

15,09

1097

11,43

30-39 ani

656

14,72

96

12,31

380

15,75

161

15,72

112

14,64

26

16,35

1431

14,91

40-49 ani

674

15,13

118

15,13

241

9,99

145

14,16

85

11,11

14

8,81

1277

13,31

50-59 ani

453

10,17

76

9,74

183

7,59

90

8,79

56

7,32

28

17,61

886

9,23

peste 60 ani

971

21,79

254

32,56

481

19,94

257

25,10

177

23,14

9

5,66

2149

22,39

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
În anul şcolar 2018-2019 au fost înscrişi 1321 elevi cu vârste cuprinse între 4 -19 ani.

2.2.1. PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA
Pentru analiza procesului de predare-învăţare-evaluare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre. Echipele au evaluat activitatea şi
rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele:
PUNCTE TARI
-Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la
toţi elevii de liceu astfel încît profesorii au putut
la aceste clase să-şi adapteze demersul didactic la
nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginţilor,
catalogul clasei, proiectarea lecţiilor);
-În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit
programe ferme pentru recuperarea cunoştinţelor
de bază la disciplinele de cultură generală
(dovezi: rapoarte catedre);
-În urma parcurgerii programelor de recuperare,
majoritatea elevilor obţin rezultate mai bune la
învăţătură;
-75% dintre elevi primesc feed-back asupra
propriului progres (dovezi: rapoarte catedre);
-70% dintre profesori folosesc măsuri pentru a
promova egalitatea şanselor şi a împiedica
discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare
unitare la nivelul catedrelor);
-75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru

PUNCTE SLABE
- Numărul mic de manuale la clasele a IX-a şi a X-a de liceu
tehnologic (dovezi: rapoarte catedre);
-Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire
iniţială slabă a elevilor (dovezi: rapoarte catedre);
-Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales
pentru elevii performanţi (pregătirea pentru concursuri şcolare) şi
mai puţin pentru elevii cu deficienţe în învăţare;
-Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de
învăţare al majorităţii elevilor şcolii, predomină evaluarea
sumativă în defavoarea celei formative;
-Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: deşi
elevii claselor a X-a sunt conştienţi de lacunele lor la unele
discipline, continuă să absenteze de la aceste ore);
-Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru
pregătirea suplimentară a elevilor din cauza orarului deja încărcat
al acestora;
-Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală
a elevilor, după nevoile fiecăruia;
-Număr mare de absenţe înregistrat de unii elevi din învăţămîntul
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eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor
iniţiale comparate cu testele finale denotă
progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor);
-Resursele materiale existente în şcoală sunt
integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în
proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor
de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe
la lecţie);
-Rezultate bune la examenele de bacalaureat şi
absolvire a şcolii profesionale (sursa: statisticile
şcolii);
-Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea
continuă: susţinerea gradelor didactice,
participarea la cursuri de formare, activităţi
metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa:
portofoliile profesorilor).

obligatoriu, ceea ce a dus la un număr de elevi cu situaţia şcolară
neîncheiată în iunie 2017;

MĂSURI
-Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea calităţii;
-Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare pe baza testelor
iniţiale;
-Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului
de motivare a fiecărui elev;
-Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici;
-Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;
-Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem AEL;
-Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor;
-Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare;
-Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea motivaţiei învăţării;
-Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire iniţială mai bună;
-Implicarea unui număr mai mare de părinţi în activităţile şcolii, în vederea scăderii absenteismului şi prevenirii
abandonului şcolar.
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2.2.2. MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE
PUNCTE TARI
- În atelierele de mecanică baza materială permite
desfăşurarea în bune condiţii a instruirii practice;
-Existenţa unui Centru de Documentare şi
Informare modern;
- Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de
peste 14.000 volume şi 80% dintre elevii şcolii au
fişe la bibliotecă (sursa: statisticile şcolii);
- S-au achiziţionat din fonduri proprii mijloace
didactice moderne: videoproiector, calculatoare
(dovezi: fişele de gestiune);
Existenţa cabinetelor de limba română,
geografie, matematică, limbi moderne, mecanică,
dar şi a laboratoarelor de: informatică, chimie,
fizică, electrotehnică;
-Existenţa sălii de sport la Liteni şi Roşcani şi a
terenurilor de sport;
-Existenţa platformei AEL în cabinetele de
informatică Liteni şi sate;
-Punerea în funcţiune a celui de-al doilea
laborator informatizat la Liteni dar şi la sate.

PUNCTE SLABE
-Lipsă grupuri sanitare interioare la sate;
-Lipsă încălzire centrală în corpurile C, E şi la sate;
- materiale didactice insuficiente
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2.2.3. REZULTATELE ELEVILOR
PUNCTE TARI
- promovabilitatea la examenele de bacalaureat
de peste 78% şi de absolvire a învăţământului
profesional din ultimul an a fost peste 98% ;
- la liceu zi, în ultimii trei ani, nivelul
abandonului şcolar a fost foarte scăzut, între 23%;
- 40% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile
la nivel universitar sau postliceal;
- implicarea elevilor în activităţi extraşcolare.

PUNCTE SLABE

- absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele terminale
de liceu (sursa: evidenţele şcolii privind absenţele);
- numeroase medii la purtare sub 8 (datorate numărului mare
de absenţe ale elevilor, sancţionate conform regulamentului
şcolar, cu scăderea notei la purtare).

2.2.4. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITE ELEVILOR
PUNCTE TARI
-existenţa unui parteneriat între şcoală şi Consiliul
Local pentru susţinerea materială şi nu numai.
-76% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună
relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi;
- 90% dintre părinţii intervievaţi consideră
eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de
colaborarea realizată între aceştia şi echipa
managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei (
sursa: chestionar părinţi).

PUNCTE SLABE
-30% dintre profesorii şcolii consideră că activitatea de consiliere şi orientare privind
cariera oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit (sursa :
chestionar profesori).
- Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala.
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2.2.5. ASIGURAREA CALITĂŢII
Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul învăţământului teoretic şi
profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la
procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi.
Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017, având în vedere Cadrul de asigurare a Calităţii –
document din Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi membrii personalului, constituirea Comisiei pentru
asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice prin elaborarea Planului Operaţional privind asigurarea calităţii, documente incluse în
PAS.

2.3 ANALIZA SWOT

Puncte tari
personal didactic şi auxiliar competent, calificat
(sursa:statisticile şcolii);
management reformator (sursa: note de control a
I.Ş.J);
rezultate bune obţinute de elevi (sursa: statisticile

Puncte slabe

nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor;
nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de
problemele şcolii;
reticenţa cadrelor didactice în aplicarea metodelor active de
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şcolii);
conectare la Internet 24 ore pe zi (sursa: evidenţă
contabilă);
oferta educaţională adaptată la nevoile de formare
identificate pe piaţa muncii (Sursa: Planul de
şcolarizare);
preocupare constantă pentru promovarea imaginii
şcolii (Sursa: Materialele promoţionale realizate,
Dovezi ale vizitelor şi acţiunilor desfăşurate în
şcoală: fotografii, cartea de onoare a şcolii,
articole din presă, filme).

Oportunităţi
gradul de implicare a comunităţii locale în
susţinerea procesului de învăţământ;
menţinerea constantă a populaţiei şcolare în
următorii 10 ani;
necesitatea formării continue a adulţilor

învăţare;
absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul
obligatoriu;
populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici.

Ameninţări
scăderea ponderii unor domenii de activitate în zonă
(electric, mecanică)
orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată
superficial, bazată pe idei preconcepute;
dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor faţă de şcoală;
delincvenţa juvenilă;
migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene
dezvoltate;
dificultăţi de integrare socio – profesională a absolvenţilor;
resurse bugetare insuficiente;
lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului (Sursa:
Legislaţia în vigoare).
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Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare

Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ;
Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;
Integrarea elevilor cu nevoi speciale;
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă;
Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;
Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern;
Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională;
Îmbunătăţirea accesului la informare;
Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesională a adulţilor;
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor;
Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii;
Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate;
Orientarea şi consilierea privind cariera;
Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene;
Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe;
Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
41

Consilierea părinţilor;
Eficientizarea resurselor: materiale, didactice şi financiare (dotări atelier, laboratoare, informatizare bibliotecă, CDI, mobilier, centrală
termică, obţinerea resurselor extrabugetare din activitatea atelierelor şcoală, reabilitare a corpurilor C și E).

2.4 ANALIZA PEST (EL)
CONTEXTUL POLITIC
Actualul context politic al educaţiei urmăreşte formarea unei resurse umane competitive în conformitate cu cerinţele societăţii cunoşterii,
a globalizării, a educaţiei pentru o societate durabilă. În contextul mutaţiilor rapide din lumea contemporană, priorităţile şi strategia elaborată de
M.E.N urmăresc reconstrucţia, eficientizarea, recredibilizarea învăţământului preuniversitar şi implementarea unui nou cadru legislativ care să
asigure modernizarea, stabilitatea şi coerenţa sistemului de învăţământ. Strategia de guvernare în educaţie în perioada urmatoare vizează
îndeplinirea mai multor obiective:
Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către societate, către mediul social, economic şi cultural.
Întărirea gradului de coeziune socială şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare economică şi socială prin
promovarea cetăţeniei active.
Stimularea inovării şi creativităţii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare profesională.
Construirea societăţii cunoaşterii prin transformarea educaţiei în vector de dezvoltare socio-economică.
Asigurarea competitivităţii la nivel european şi internaţional.Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţământ.
Asigurarea politicilor de echitate socială.
Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe
tot parcursul vieţii.
Permanentizarea colaborării cu diaspora ştiinţifică românească.
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Stimularea creativităţii, inovării şi transferului tehnologic.
Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educaţional.
Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii și analize
Respectarea principiului autonomiei în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a
acestor principii.
Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei
de muncă, bazate pe cunoaştere.
Creşterea vizibilităţii internaţionale a României prin rezultatele obţinute în educaţie.
Coordonarea politicilor din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare, în vederea atingerii obiectivelor mai sus
menţionate.
Creşterea resurselor financiare alocate educaţiei, inclusiv prin atragerea unor surse de finanţare private.
Respectarea principiului dialogului social.
Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile și iniţiativele comune în domeniul educaţiei,
cercetării, atât la nivelul Uniunii, cât și în afara acesteia (colaborarea cu Asia, Australia, America Latină, America de Nord și Africa).
Alinierea învățământului românesc la standardele internaționale - consecința integrării României la Uniunea Europeană - este de așteptat
să conducă la diminuarea centralismului, birocrației şi corupției.

CONTEXTUL ECONOMIC
La 3 martie 2010, Comisia Europeană a lansat strategia Europa 2020 pentru ieşirea din criză şi pregătirea economiei UE pentru deceniul
următor. Criza economica şi financiară, considerată cea mai serioasă recesiune din istoria Uniunii Europene, a impus Comisiei Europeane
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elaborarea uneistrategii pe 10 ani, intitulată „EUROPA 2020”, menită să revigoreze economia europeană şi să facă posibilă o „creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilăincluziunii printr-o mai bună coordonare a politicilor nafionale şi europene. Strategia Europa 2020 propune o
viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu şi se bazează pe trei domenii prioritare, care se întrepătrund şi se
stimulează reciproc:
creşterea economică inteligentă, dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
creşterea economică durabilă, promovarea unei economii competitive, cu emisii scăzute de carbon şi o utilizare eficientă a resurselor;
creşterea economică incluzivă, promovarea unei economii cu un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă, care să genereze coeziune socială şi
teritorială.
În acest context, se recomandă amplificarea eforturilor menite să conducă Ia reducerea abandonului şcolar, sub nivelul de 10% .

CONTEXTUL SOCIAL
Analiza demografică reliefează o sensibilă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung asupra sistemului de învăţământ.
Populaţia şcolară a scăzut, în medie, cu aproximativ 3-5% în fiecare an şcolar. Acest fenomen are repercusiuni şi asupra sistemului educaţional.
Se apreciază, conform prognozelor realizate, că declinul demografic al populaţiei stabile va continua şi în perioada următoare. În acest plan se
impune o gândire eficientă, anticipată a dezvoltării resusei umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. Obiectivul strategic
îl reprezintă creşterea calităţii educaţiei în general (la nivel de infrastructură, resurse umane şi materiale, management instituţional),
multiplicarea politicilor incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară aflată în dificultate. Totodată, se impune dezvoltarea şi
implementarea sistemelor de evaluare şi calificare a competenţelor dobândite în contexte informale şi nonformale de educaţie prevăzute de
Legea Educaţiei Naţionale.
CONTEXTUL TEHNOLOGIC
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Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării tehnologilor avansate presupune utilizarea
maximală a resurselor IT de care dispun unităţile şcolare. Prin programul SEI s-a realizat dotarea unităţilor şcolare liceale şi gimnaziale cu reţele
de calculatoare performante conectate la internet, implementarea AEL sau altor programe educaţionale informatice, instruirea profesorilor în
utilizarea softurilor educaţionale. Se va urmări în continuare dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor. De asemenea, se va urmări
pregătirea premiselor pentru utilizarea manualelor şcolare digitalizate, precum şi a Bibibliotecii virtuale și a Platformei de e Learning, în
conformitate cu prevederile legii Educaţiei Naţionale 1/2011, respectiv a proiectelor MEN, vizând actualizarea şi modernizarea mijloacelor şi
materialelor didactice utilizate la clasă. Sprijinul MEN acordat unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă,
indiscutabil, un punct forte în această direcţie. Posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un
avantaj suplimentar. Totodată, acţiunea guvernului, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Nationale de a accelera introducerea calculatoarelor şi
accesul la Internet în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal reprezintă o oportunitate pentru sistemul educaţional din municipiul Bucureşti.
CONTEXTUL ECOLOGIC
Conform datelor oficiale, Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre urbane din Europa. Există indicatori de poluare
ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.
Studiile de specialitate relevă faptul că speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în medie, cu cinci ani mai mică în comparaţie cu media de la
nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt multiple. În ultimii 15 ani au dispărut 60% din spaţiile verzi. Liceul Tehnologic ,,I. Vârnav Liteanu”
Liteni a favorizat şi va continua identificarea de oportunităţi privind derularea de proiecte şi parteneriate care să conducă la responsabilizarea
elevilor în privinţa educaţiei pentru un mediu curat şi sănătos, în acord cu conceptul de dezvoltare durabilă.

CONTEXTUL LEGISLATIV
Din punct de vedere legislativ si organizatoric, învatamântul preuniversitar românesc este reglementat prin urmatoarele documente
 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările
 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale
ale personalului contractual 
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 ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale
dobândite formal, nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,
învăţători/învăţătoare, maistru instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor
pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor
 ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învătământ preuniversitar
 ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu
durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar
 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar
 ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale
transferabile
 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic si didactic
auxiliar, cu modificările
 O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările
ulterioare
 Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr.
1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007
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2.5 OFERTA EDUCAȚIONALĂ
TABEL CENTRALIZATOR CU DISCIPLINELE OPȚIONALE ALESE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 LA LICEUL TEHNOLOGIC ”IORGU VÂRNAV LITEANU” LITENI
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
Avizul
Nr.
Disciplina

Nr.

Durata

ore

(ani)

Grupa

crt.

Tipul de opțional

Numele și
prenumele
propunătorului

inspectorului
de
specialitate

“Traistuta cu povesti”

“Hora mandra din batrani”

“Arta de a trai frumos”

“Traistuta cu povesti”

“Penelul fermecat”

Mijlocie

1

1

La nivelul mai multor arii
curriculare

Cazacu Maria
Marcela

Mare

1

1

La nivelul mai multor arii
curriculare

Clipa Lucica

Mijlocie

1

1

La nivelul mai multor arii
curriculare

Florescu Elena

Mare

1

1

La nivelul mai multor arii
curriculare

Clipa Lucica

Mare

1

1

La nivelul mai multor arii

Patrașcu Daniela
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curriculare
“In lumea basmelor”

1

La nivelul mai multor arii
curriculare

Patrașcu Daniela

1

Mare

”English is fun”

a II a B

1

1

Optional ca discipilină nouă

Dura Mihaela

”In stories we are all the same”

a IV a A

1

1

Optional ca discipilină nouă

Dura Mihaela

GIMNAZIU
Nr.
Disciplina

Nr.

Durata

ore

(ani)

Tipul de opțional

Clasa

crt.

Numele și
prenumele
propunătorului

Optional ca discipilină nouă

Matachi Dan

Optional ca discipilină nouă

Țibichi Maria

1 an

Optional ca discipilină nouă

Timpăscu Petru

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Turcanu Petruta

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Anton Victor

Arta vocala si dansul
popular

a V- a A

1

2 ani

Matematică și știință in
societatea cunoașterii

aV–a B

1

1 an

Construcții geometrice

a VI- a A

1

Joc sportiv - volei

a VI- a B

Matematica distractiva

a VI- a C
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Avizul
inspectorului de
specialitate

Matematică aplicată

a VII –a A, C

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Timpăscu Petru

Joc sportive volei.

a VIII – a A

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Tofan Iulian

Lectură și abilități de viață

a VIII – a B

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Avadanii Elena

Lectură și abilități de viață

a VIII – a C

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Tofan Simona

Nr.

Durata

Tipul de opțional

ore

(ani)

Numele și
prenumele
propunătorului

LICEU
Nr.
Disciplina

Clasa

crt.
Lectură și abilități de viață

a IX- a A

1

2 ani

a IX- a A

1

1 ani

Complemente de calcul
algebric si vectorial

a IX- a B

1

1an

Experimental real /
experimental virtual

a IX- a B

1

2 ani

Beyond Grammar
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Optional ca discipilină nouă

Sburlea Cecilia

Optional ca discipilină nouă

Marleneanu
Cerasela

Optional ca discipilină nouă

Anton Victor

Optional ca discipilină nouă

Mancas Elena

Avizul
inspectorului de
specialitate

Optional ca discipilină nouă

Marleneanu
Cerasela

Optional ca discipilină nouă

Constantinescu
Claudia

Aprofundare

Leneschi Ninu

Aprofundare

Leneschi Ninu

Aprofundare

Oprea Viorica

Aprofundare

Constantinescu
Claudia

1 an

Optional ca discipilină nouă

Ciubotaru Mihai

1

1 an

Aprofundare

Dochia Lenuta

a XI – a B

1

1 an

Aprofundare

Anton Ana

Geografie - aprofundare

a XI – a B

1

1 an

Aprofundare

Ciornei Dumitru

Limba engleza aprofundare

a XI – a B

1

1 an

Aprofundare

Marleneanu
Cerasela

Joc sportiv - volei

a XI – a B

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Ciubotaru Mihai

Matematica

a XI – a C

1

1 an

Aprofundare

Dobos Mihaela

Unlock listening and
speaking skills

a X- a A

1

1 an

a X- a B

1

1 an

Literatură universală aprofundare

a XI- a A

1

1 an

Limba română aprofundare

a XI- a A

1

1 an

Itorie - aprofundare

a XI- a A

1

1 an

Limba engleza aprofundare

a XI- a A

1

1 an

Joc sportiv - volei

a XI- a A

1

Istorie - aprofundare

a XI – a B

Limba română aprofundare

Successful writting
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Matematica pe calculator

a XI – a C

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Dobos Mihaela

Chimie - aprofundare

a XI – a C

1

1 an

Aprofundare

Mancas Elena

Biologie - aprofundare

a XI – a C

1

1 an

Aprofundare

Morhan Adina

Limba romana aprofundare

a XII – a A

1

1 an

Aprofundare

Leneschi Silvia

Limba engleza aprofundare

a XII – a A

1

1 an

Aprofundare

Marleneanu
Cerasela

Literatura Universala aprofundare

a XII – a A

1

1 an

Aprofundare

Leneschi Silvia

Istorie - aprofundare

a XII – a A

1

1 an

Aprofundare

Oprea Viorica

Geografie - aprofundare

a XII – a A

1

1 an

Aprofundare

Ciornei Dumitru

Joc sportiv - volei

a XII – a A

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Ciubotaru Mihai

Limba romana aprofundare

a XII – a B

1

1 an

Aprofundare

Chitic Mihaela

Limba engleza aprofundare

a XII – a B

1

1 an

Aprofundare

Constantinescu
Claudia

Limba franceza aprofundare

a XII – a B

1

1 an

Aprofundare

Corleciuc
Veronica

Istorie - aprofundare

a XII – a B

1

1 an

Aprofundare

Bichel Lia
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Textul argumentativ

a XII – a B

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Chitic Mihaela

Geografie - aprofundare

a XII – a B

1

1 an

Aprofundare

Dochia Lenuţa

Matematica - aprofundare

a XII – a C

1

1 an

Aprofundare

Doboș Mihaela

Matematica pe calculator

a XII – a C

1

1 an

Optional ca discipilină nouă

Doboș Mihaela

Biologie -aprofundare

a XII – a C

1

1an

Aprofundare

Morhan Adina

Limba romana aprofundare

a XII - a C

1

1 an

Aprofundare

Anton Ana

Joc sportiv volei

a XII - a C

1

1 an

Disciplină nouă

Tofan Iulian

Disciplina

Grupa/Clasa

Nr.
ore

Durata

Tipul optionalului

Profesor propunător

“Traistuta fermecata”

Mică
1 an

La nivelul mai multor arii
curriculare

Răileanu Lucica

1

1 an

La nivelul mai multor arii
curriculare

Maranda Alina

1

GPN ROSCANI

Nr.
crt

“Sa patrundem in tainele
abecedarului”

Mare
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Avizul
inspectorului de
specialitate

“Matematica distractiva”

Mare
1

1 an

La nivelul mai multor arii
curriculare

Maranda Alina

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘCANI

Nr.
crt

Disciplina

Grupa/Clasa

Lectura și abilități de
viață

a V-a

Matematică distractivă

a VI - a

Nr.
ore

1

Durata

Tipul optionalului

Profesor propunător
Gîtman Loredana

1 an

Optional integrat ca
disciplină nouă
Optional ca disciplină nouă

Liontescu Camelia

Optional ca disciplină nouă

Liontescu Camelia

Optional ca disciplină nouă

Liontescu Camelia

1

1 an

Geometria……o plăcere

a VII -a

1

1 an

Matematica pentru
examen

a VIII - a

1

1 an
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Avizul
inspectorului de
specialitate

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORNI

Nr.
Disciplina

Grupa/Clasa Nr. ore

Durata

Tipul optionalului

Profesor propunător

Mixtă

1

La nivelul mai multor arii
curriculare

Popa Elena

La nivelul disciplinei

Dura Mihaela

crt
Trăistuța cu povești
”English is fun”

1

Clasa
Pregătitoare

1

1

”My Story”

I

1

1

La nivelul disciplinei

Dura Mihaela

Matematică distractivă

aIIIa

1

1

La nivelul disciplinei

Oprea Raluca

”Songs and games”

aIIIa

1

1

La nivelul disciplinei

Dura Mihaela

”In stories we are all the same”

aIV a

1

1

La nivelul disciplinei

Dura Mihaela

aVa

1

1

Optional ca disciplină
nouă

Dura Mihaela

a VI a

1

1

Optional ca disciplină
nouă

Grigore Adina

”English is fun”

Științele și calculatorul
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Avizul
inspectorului de
specialitate

Științele și calculatorul
Științele și calculatorul

a VII a

1

1

Optional ca disciplină
nouă

Grigore Adina

a VIII a

1

1

Optional ca disciplină
nouă

Grigore Adina

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SILIȘTEA

Nr. crt

Durata

Tipul optionalului

Profesor propunător

1

La nivelul mai multor arii
curriculare

Secrieru Gabriela

1

a VI - a

1

1

Optional ca disciplină
nouă

Vornicu Iuliana

a VII - a

1

1

Optional ca disciplină
nouă

Vornicu Iuliana

a VIII - a

1

1

Optional ca disciplină
nouă

Pitaru Mihaela

Disciplina

Grupa/Clasa Nr. ore

“In lumea povestilor”

Mixtă

Micul experimentator

Chimia mediului
Matematică aplicată
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Avizul
inspectorului de
specialitate

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2018/2019

Nr.
Crt.

1.

Nivel

Profil /
Domeniu

Filieră
teoretică uman
real
tehnic
mecanic

Liceal
teoretică uman
real
tehnic
mecanic

teoretică uman
real
tehnic
mecanic

teoretică uman
real
tehnic
mecanic

2.

Școala

tehnic

mecanic

Specializare /
Calificare
profesională
filologie
știinţe ale naturii
tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
filologie
știinţe ale naturii
tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
filologie
știinţe ale naturii
tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
filologie
știinţe ale naturii
tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
lăcătuș mecanic
prestări servicii

Număr clase

a IX-a
a IX-a
a IX-a

1
1
1

a X-a
a X-a
a X-a

1
1
2

a XI-a
a XI-a
a XI-a

1
1
1

a XII-a
a XII-a
a XII-a

2
1
1

a IX-a

1
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profesională tehnic

mecanic

lăcătuș mecanic
prestări servicii

a X-a

1

tehnic

mecanic

lăcătuș mecanic
prestări servicii

a XI-a

1
18

Total

3. PRIORITĂŢI STRATEGICE
3.1 DIRECŢII DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN CURS

Conceperea şi implementarea unui sistem educaţional care să corespundă standardelor de calitate.
Realizarea unui management educaţional al cărui scop să fie educaţia centrată pe elev.
Reducerea absenteismului şcolar.
Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor ţinând cont de perspectiva socio-economică şi de relaţia cu
comunitatea.
Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării personalităţii elevilor (educaţie complementară, consiliere şi orientare
şcolară şi profesională).
Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare susţinerii elevilor capabili de performanţă
Asigurarea resurselor şi optimizarea utilizării lor.
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Stabilirea unor parteneriate comunitare la standarde europene.

3.2 PRIORITĂŢI ALE ANULUI ŞCOLAR ÎN CURS

Îmbunătăţirea managementului la nivel de clasă şi şcoală vizând antrenarea tuturor elementelor care participă la actul instructiv – educativ.
Crearea unui climat democratic şi creativ de dezvoltare pentru fiecare elev în parte.
Accesul egal şi sporit la educaţie a tuturor elevilor.
Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului în unul euristic, formativ.
Promovarea unui sistem modern de evaluare.
Încurajarea competiţiei, ridicarea nivelului de pregătire a elevilor, obţinerea de performanţe în învăţare.
Asigurarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de elevi/ persoane; formarea competenţelor cheie

3.2.1 PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL
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.

Completarea Sistemului Naţional Român al Calificărilor
Dezvoltarea corespunzătoare de Standarde de Pregătire Profesională
Dezvoltarea curriculumului naţional
Parteneriatul cu întreprinderile
Învăţarea centrată pe elev
Formarea continuă a personalului didactic
Asigurarea calităţii
Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională
Sistemul informaţional
Modernizarea bazei materiale
Management educaţional
Asigurare de şanse egale
Utilizarea TIC in predare
Integrarea elevilor cu nevoi speciale
Zone dezavantajate; zone rurale
Formarea continua a adulţilor
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Integrarea europeană

3.2.2 OBIECTIVE REGIONALE
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului Ţintă

1

1. Adaptarea reţelei
şcolare şi a ofertei de
formare profesională
iniţială la cerinţele
pieţei muncii şi a
opţiunilor elevilor.

Scăderea ratei somajului în rândul tinerilor sub
25 de ani raportat la total şomeri, de la 27,2
(2013) % la 20% (2018).

2

Asigurarea egalităţii de
şanse în formarea
iniţială

Reducerea ratei abandonului la învățământul
profesional şi tehnic de la 4,5 % în 2017 la 2,3%
în 2020

3

Dezvoltarea resurselor
umane din sistemul IPT
în vederea asigurării

Creșterea ratei de participare a cadrelor didactice
la cursuri de formare continuă, cu un ritm de
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calităţii în formare

25% din total/ an școlar

4

5. Dezvoltarea
infrastructurii unităţilor
şcolare IPT, în vederea
asigurării calităţii în
formare

Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării
pentru un număr de 5 de unități școlare IPT, până
în anul 2020.

5

Dezvoltarea
parteneriatelor şcoală –
operatori economici

Asigurarea tranziţiei absolvenţilor de la şcoală
la locul de muncă.

Obiective locale
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului

Ţinte

Dezvoltarea unei culturi şi a unei
mentalităţi a calităţii la nivelul
beneficiarilor educaţiei direcţi şi indirecţi

Asigurarea condiţiilor optime de
desfăşurare a procesului instructiveducativ care să îndeplinească
standardele de referinţă
Formarea continuă a cadrelor didactice
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în vederea asigurării calităţii în educaţie
şi a flexibilităţii în formare profesională
Asigurarea condiţiilor de dezvoltare
personală şi profesională a elevilor.

Creşterea cu 10% a nivelului performanţei
elevilor în anul 2020 faţă de 2017

Promovarea educaţiei incluzive şi
asigurarea şanselor egale.

Promovarea principiilor incluzive de către
personalul şcolii până în 2020

Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor
şi la cerinţele pieţei muncii cu implicarea
atentă a agenţilor economici,părinţilor,
instituţiilor şi autorităţilor locale

Implicarea în activităţi de cooperare
europeană şi dezvoltarea de parteneriate
cu instituţii şi unităţi şcolare din ţară şi din
Europa

Creşterea gradului de inserţie a
absolvenţilor în 2020 cu minim 20%
comparativ cu 2017
Reducerea abandonului şcolar cu 3% în
2020 faţă de nivelul anului 2017 şi a
pierderilor de elevi la transferul de la
clasa a VIII-a în clasa a IX- a
Creşterea cu 20% a numărului de proiecte
şi parteneriate aprobate în anul 2020,
faţă de 2017
Dobândirea diplomei de şcoală europeană

3.3 ȚINTE STRATEGICE
Ţinta 1: Asigurarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate

Obiectiv 1: Aplicarea curriculum-ului național și creșterea calității procesului de predare- învățare-evaluare
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Obiectiv 2 : Îmbunătățirea continuă a procesului de predare-învățare și de evaluare a cunoștințelor și abilităților dobândite de elevi
Obiectiv 3: Aplicarea corectă a legislației în domeniul încadrării, normării și salarizării
Obiectiv 4 : Asigurarea egalităţii de şanse pentru elevii cu CES
Obiectiv 5: Dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi derularea unui număr sporit de proiecte finanţate prin programe naționale
și europene

Context:
Modificări de curriculum
Scăderea interesului elevilor pentru achiziția de cunoștințe și dobândirea de abilități în context formal
Creșterea numărului elevilor cu CES din unitate
Derularea unui proiect ERASMUS +
Participarea la proiectul PACT

Ţinta 2: Asigurarea unui management flexibil în perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului
şcolar, şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale

Obiectiv 1: Creșterea numărului de cadre didactice care promovează învățarea centrată pe elev și utilizează instrumente variate de evaluare a
rezultatelor învățării, cu cel puțin 2%, în anul școlar 2019-2020
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Obiectiv 2: Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la examenele naționale, la concursuri și olimpiade școlare, cu cel puțin 4%, cu scopul optimizării
procesului de predare-învățare evaluare, în anul școlar 2019-2020.
Obiectiv 3 :Reducerea absenteismului școlar la clasele din învățământul obligatoriu cu 10% față de anul trecut
Obiectiv 4 : Scăderea numărului elevilor care abandonează școala cu un procent de 2 %
Obictiv 5: Integrarea elevilor cu CES în procesul de instruire

Context:
Necesitatea modernizării actului educațional pentru generația actuală de elevi;
Coeficient de promovabilitate la examenul de bacalaureat de 80% în anul școlar 2019-2020 și număr mic de elevi participanți la fazele naționale
ale olimpiadelor școlare din domeniul tehnic;
Număr mare de absențe la clasele din învățământul obligatoriu;
Tendința de renunțare la studii în clasa a XI-a,

Ţinta 3: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv –
educativ.

Obiectiv 1: Dezvoltarea resurselor umane, în anul şcolar 2019-2020.
Obiectiv 2: Formarea profesională în cariera didactică prin participarea la examenele de acordare a gradelor didactice
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Obiectiv 3: Creșterea calității profesionale a resursei umane prin creșterea numărului de cadre didactice înscrise la cursurile de formare în
procent de 4 % față de anul trecut

Context:
Necesitatea realizării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani
Menținerea la curent cu noile tendințe din educație

Ţinta 4: Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele agenților economici, în vederea unei bune
inserţii sociale a absolvenţilor.

Obiectiv 1: Comunicarea cu agenții economici interesați , promovând un dialog permanent, deschis și flexibil în vederea adaptării ofertei
educaționale la cerințele pieței forței de muncă.
Obiectiv 2: Creșterea calităţii activităților desfășurate în învatămîntul tehnic
Obiectiv 3 : Creșterea exigenței în evaluarea deprinderilor formate conform standardelor în vigoare,
Obiectiv 4 : Asigurarea condițiilor de participare a elevilor la stagiile de practică comansată,
Obiectiv 5: Îmbunătăţirea bazei materiale a cabinetelor, laboratoarelor tehnologice şi atelierelor de profil
Obiectiv 6: Fundamentarea planului de scolarizare bazat pe solicitările pieței muncii și promovarea ofertei educaționale

Context:
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Schimbările produse în învățământul profesional,
Concurența mare între licee pentru atragerea absolvenților de clasa a VIII-a,
Îmbătrânirea morală a bazei materiale

Ţinta 5: Crearea unui climat de siguranţă fizică în unitate

Obiectiv 1: Scăderea actelor de indisciplină , violență fizică și verbală
Obiectiv 2 : Aplicarea consecventă a procedurilor de combatere a violenței și a prevederilor ROF
Obiectiv 3: Îndeplinirea condițiilor impuse de legislația în vigoare pe linie de PSI și SSM
Obiectiv 4: Asigurarea resurselor materiale și umane pentru monitorizarea comportamentului elevilor în incinta unității
Obiectiv 5: Înființarea unei comisii care să monitorizeze aplicarea politicilor de siguranță a elevilor pe internet

Context:
Creșterea actelor de indisciplină
Lipsa personalului de pază
Creșterea numărului de elevi care vizitează site-uri pe internet și folosesc internetul ca sursă de informare

66

Ţinta 6: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală-părinţi, administraţie publică locală, comunitate , universități, alte unități școlare din
țară și străinătate
Obiectiv 1: Creșterea calității actului educațional
Obiectiv 2: Promovarea imaginii liceului
Obiectiv 3: Creșterea numărului de contracte de parteneriat între unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi agenţi economici, instituţii din
comunitatea locală, organizaţii nonguvernamentale,etc
Context:
Realizarea planului de școlarizare
Vizibilitatea unității școlare în comunitate

Ţinta 7: Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă a celor existente

Obiectiv 1: Realizarea execuției bugetare
Obiectiv 2: Realizarea de proiecte cu finanțare națională sau europeană
Obiectiv 3: Asigurarea finanțării proiectelor educative prin donații și sponsorizări

Context:
Finanțarea per elev
Stimularea performanței elevilor și a cadrelor didactice
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3.4 OPȚIUNI STRATEGICE
Ținte strategice

Opțiuni strategice

Resurse strategice

Direcții de acțiune

Rezultate

Ţinta 1: Asigurarea cadrului
adecvat pentru o educaţie de
calitate

Aplicarea curriculum-ului național și
creșterea calității procesului de predareînvățare-evaluare
Îmbunătățirea continuă a procesului de
predare-învățare și de evaluare a
cunoștințelor și abilităților dobândite de
elevi
Aplicarea corectă a legislației în
domeniul încadrării, normării și
salarizării
Asigurarea egalităţii de şanse pentru
elevii cu CES
Dezvoltarea capacităţii instituţionale
pentru elaborarea şi derularea unui număr
sporit de proiecte finanţate prin programe
naționale și europene

 Resursa umană
foarte bine
pregătită
profesional

Școala să asigure
tuturor educabililor
condiţii optime de
pregătire, şanse egale,
iar cadrelor didactice
posibilitatea de a se
exprima într-un cadru
favorabil dezvoltării
personale şi
profesionale a elevilor;

respectarea şi
parcurgerea ritmică a
programei şcolare
 asigurarea
progresului şcolar şi
atingerea standardelor
instructiv educative
stabilite prin
obiectivele cadru
 condiţii optime de
 respectarea
drepturilor copilului şi
a demnităţii personale
 asigurarea egalităţii
de şanse în formarea şi
dezvoltarea personală
 dezvoltarea
capacităţilor de
autocunoaştere şi
orientare şcolară şi
profesională în vederea
inserţiei profesionale şi
sociale optime

68

 dezvoltarea
abilităţilor de
comunicare şi
relaţionare
 focalizarea
curriculumului pe
segmentele care
răspund intereselor şi
aşteptărilor proprii
 creşterea ofertei de
activităţi extraşcolare şi
de petrecere a timpului
liber
Ţinta 2: Asigurarea unui
management flexibil în
perspectiva realizării
egalităţii şanselor în educaţie,
a reducerii absenteismului,
abandonului şcolar, şi
îmbunătăţirea rezultatelor la
examenele naţionale

Creșterea numărului de cadre didactice
care promovează învățarea centrată pe
elev și utilizează instrumente variate de
evaluare a rezultatelor învățării, cu cel
puțin 2%, în anul școlar 2019-2020
Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la
examenele naționale, la concursuri și
olimpiade școlare, cu cel puțin 4%, cu
scopul optimizării procesului de predareînvățare evaluare, în anul școlar 20192020.
Reducerea absenteismului școlar la
clasele din învățământul obligatoriu cu
10% față de anul trecut
Scăderea numărului elevilor care
abandonează școala cu un procent de 2 %
Integrarea elevilor cu CES în procesul de
instruire
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 Resurse de
expertiză: existenţa
unor cadre
didactice cu
expertiză si
experienţă

Pregătirea ştiinţifică şi
profesională a elevilor,
în perspectiva integrării
în viaţa economică şi
socială, la nivelul
standardelor europene;

 conţinuturi
curriculare adaptate
vârstei şcolare şi
finalităţilor instructiveducative aşteptate
 Scăderea cu 10% a
absenţelor nemotivate
ale elevilor
 Diminuarea cu 75%
a corigenţilor
 Implicarea tuturor
cadrelor didactice în
realizarea de activităţi
extraşcolare şi
extracurriculare în
parteneriat cu
comunitatea

Ţinta 3: Participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare continuă şi
perfecţionare în vederea
îmbunătăţirii calităţii
procesului instructiv –
educativ.

Dezvoltarea resurselor umane, în anul
şcolar 2019-2020.
Formarea profesională în cariera
didactică prin participarea la examenele
de acordare a gradelor didactice
Creșterea calității profesionale a resursei
umane prin creșterea numărului de cadre
didactice înscrise la cursurile de formare
în procent de 4 % față de anul trecut

 Cadre didactice
bine pregătite
profesional

Organizarea unor
grupuri de persoane
formate ce să acţioneze
ca multiplicatori în
promovarea
dimensiunii europene
în educaţie, pentru
cetăţenie democratică;

 informare
profesională şi formare
continua
 parcurgerea treptelor
de perfecţionare şi
carieră profesională
 mediul de lucru
plăcut, bază logistică
modernă

Ţinta 4: Promovarea
învăţământului profesional şi
tehnic şi corelarea ofertei
educaţionale cu cerinţele
agenților economici, în
vederea unei bune inserţii
sociale a absolvenţilor.

Comunicarea cu agenții economici
interesați , promovând un dialog
permanent, deschis și flexibil în vederea
adaptării ofertei educaționale la cerințele
pieței forței de muncă.
Creșterea calităţii activităților
desfășurate în învatămîntul tehnic
Creșterea exigenței în evaluarea
deprinderilor formate conform
standardelor în vigoare,
Asigurarea condițiilor de participare a
elevilor la stagiile de practică comansată,
Îmbunătăţirea bazei materiale a
cabinetelor, laboratoarelor tehnologice şi
atelierelor de profil
Fundamentarea planului de școlarizare
bazat pe solicitările pieței muncii și
promovarea ofertei educaționale

 Bază materială
satisfăcătoare,
adaptată
necesităților de
efectuare a
practicii,
 Existența
cadrelor de
specialitate

 Întocmirea
contractelor de
parteneriat cu agenții
economici și asigurarea
participării elevilor la
stagii de practică în
unitățile lor,
 Promovarea planului
de școlarizare prin
existența școlii
profesionale

 proces educational de
calitate, efficient,
centrat pe competențe
și nevoi reale,
educaționale ale
elevilor,
 pregătirea elevilor
conform cerințelor
pieții muncii
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Ţinta 5:Crearea unui climat
de siguranţă fizică în unitate

Scăderea actelor de indisciplină , violență
fizică și verbală
Aplicarea consecventă a procedurilor de
combatere a violenței și a prevederilor
ROF
Îndeplinirea condițiilor impuse de
legislația în vigoare pe linie de PSI și
SSM
Asigurarea resurselor materiale și umane
pentru monitorizarea comportamentului
elevilor în incinta unității

 Resurse de
expertiză: existenţa
unor cadre
didactice cu
expertiză si
experienţă

Ţinta 6: Dezvoltarea
parteneriatelor educaţionale
şcoală-părinţi, administraţie
publică locală, comunitate ,
universități, alte unități
școlare din țară și străinătate

Creșterea calității actului educațional
Promovarea imaginii liceului
Creșterea numărului de contracte de
parteneriat între unităţile de învăţământ
profesional şi tehnic şi agenţi economici,
instituţii din comunitatea locală,
organizaţii nonguvernamentale,etc

 Cadre didactice
implicate în
derularea
proiectelor
ERASMUS+,
 Agenții
economici,
biblioteca
orășenească ,
poliție, Salvați
Copii
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 valorificarea în
practică a
competențelor de
comunicare ale
cadrelor didactice ,
 realizare de
parteneriate cu CJRAE,
 prelucrarea normelor
de PSI și SSM.

 condiţii optime de
învăţare şi securitate a
copiilor în timpul
activităţilor şcolare
 servicii de
consultanţă psihologică
şi educaţională
 însuşirea de către
copii a normelor de
conduită socială
 preluarea de către
şcoală a rolului de prim
generator de educaţie
 informări curente şi
colaborare eficientă cu
învăţătorul/profesorul
diriginte.
 promovarea imaginii  Creşterea cu 50% a
școlii prin activități
elevilor implicaţi în
mediatizate în presa
schimburi de
locală,
experienţă
internaţionale
 parciparea la
activități derulate în
 Existența bazei de
colaborare cu partenerii date pentru promovarea
dimensiunii europene şi
a egalităţii de şanse în
educaţia elevilor
 Existența monografiei
şi a materialelor de
promovare a imaginii
şcolii
 Implicarea tuturor

cadrelor didactice
pentru promovarea
imaginii şi/sau
realizarea de materiale
promoţionale
 Existența contractelor
de parteneriat
 Existența
programului de
activitate extraşcolară
Ţinta 7: Atragerea de resurse
de finanțare și gestionarea
eficientă a celor existente

 Finanțarea de
bază și
complementară,
 Compartimentul
financiar contabil

Realizarea execuției bugetare
Realizarea de proiecte cu finanțare
națională sau europeană
Asigurarea finanțării proiectelor
educative prin donații și sponsorizări
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 gestionarea eficientă
a resurselor financiare
 participarea la
proiectul cu finanațare
europeană PACT și
proiectul PNDL

 modernizarea
spațiilor școlare
 utilarea școlii cu
mijloace didactice
modern
 derularea
programului after
school

3.5 PROGRAME DE DEZVOLTARE PE DOMENII FUNCȚIONALE
Pentru realizarea priorităților strategice menționate au fost definite următoarele programe:
Programul de formare continuă a cadrelor didactice

Obiective

Activitate

Resurse umane
şi materiale

- identificarea
domeniilor care
necesită formarea

1. Stabilirea necesarului
de formare a cadrelor
didactice prin aplicarea și

Cadre didactice
Chestionar de
nevoi

analiza unui chestionar
de nevoi
2. Înscrierea cadrelor
didactice la cursuri de
formare

- formarea și
dezvoltarea
profesională
- optimizarea
activităţilor de
formare și
dezvoltare
profesională

3. Dezvoltarea unor
parteneriate
instituţionale cu
furnizorii acreditaţi
de formare

Resurse
financiare
estimate
50 lei
consumabile

Termen

Responsabili
tăţi

Indicator de
performanţă

1 octombrie

Responsabilul
cu formarea şi
perfecţionarea
continuă

Lista cadrelor
didactice cu nevoi de
formare

Cadre didactice
Oferta CCD
Suceava

50 lei
consumabile

1 octombrie

Lista cadrelor
didactice înscrise la
cursuri de formare

Cadre didactice
Instituții de
formare

50 lei
consumabile

Permanent

Responsabilul
cu formarea şi
perfecţionarea
continuă
Directori

73

Existeța
parteneriatelor

- formarea și
dezvoltarea
profesională

- asigurarea
caracterului
stimulativ în
procesul propriu de
formare
- îmbinarea
echilibrată,
coerentă şi de
calitate a tradiţiei
cu inovaţia
- deplasarea
accentului de pe
latura informativă
pe cea formativă în
demersul didactic
- eficientizarea
procesului
instructiv-educativ

4. Utilizarea
fondului de carte al
bibliotecii şi asigurarea
accesului la publicaţiile
de specialitate
5. Stabilirea tematicii
şedinţelor de catedră
centrate pe metodica
activ-participativă

Cadre didactice
Fondul de carte al
bibliotecii

100 lei

Permanent

Coordonatorii
catedrelor
metodice
Bibliotecar

Fișele de lectură

Membrii
catedrelor
metodice

300 lei
consumabile

septembrie

Membrii CA
Coordonatorii
catedrelor
metodice

Evaluarea Planului
managerial al
catedrelor metodice

6. Stabilirea tematicii şi
structurii proiectelor
educaţionale intra/inter şi
transdisciplinare

Cadre didacitice
Elevi
Documentaţia
aferentă fiecărui
proiect
educaţional
Cadre didactice
Planificările
anuale şi
semestriale

300 lei
consumabile

Coordonator de
proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare
Coordonatorii
catedrelor
metodice

Numărul de proiecte
derulate pe parcursul
anului şcolar

Cadre didactice
Elevi

300 lei
consumabile

Comisia de
curriculum

Îmbuătățirea
rezultatelor școlare

7. Întocmirea
planificărilor anuale şi
semestriale cu accent pe
activităţi educative cu
caracter aplicativ
8. Utilizarea metodelor
moderne de învăţare
centrată pe elev de către
cadrele didactice şi
eliminarea stilului de

semestrial

500 lei
consumabile
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Semestrial

Permanent

Întocmirea
planificărilor anuale şi
semestriale pe
criteriile amintite

învăţare tradiţional
Cadre didactice
Elevi
Partenerii din
proiectele
educaţionale

- promovarea şi
încurajarea
activităţilor în
echipă

9. Selectarea şi
sprijinirea proiectelor
educaţionale ce vizează
dezvoltarea abilităţilor
practice

- familiarizarea
cadrelor didactice
cu metodele
specifice muncii în
echipă

10. Organizarea unor
cursuri de perfecţionare a
cadrelor didactice în
Managementul
proiectelor

Cadre didactice
Suport de curs
Formator
Managementul
proiectelor

- dezvoltarea și
formarea
profesională

11. Stimularea activităţii
de cercetare ştiinţifică şi
pedagogică a cadrelor
didactice

Cadrele didactice

- Schimb de
experiență între
colegi/ exemple de

12. Organizarea unor
lecții
deschise/interasistenţe la

Cadrele didactice

bună practică

orele de curs şi cele
educative (dirigenţie) cu
focalizare pe predare

500 lei

100 lei

Conform
termenelor
prevăzute în
proiecte

Conform
ofertei CCD

Permanent
-

Semestrial
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Iniţiatorii
proiectelor
Coordonatorul
de proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare
Consiliul de
Administraţie
Directori
Responsabilul
cu formarea şi
perfecţionarea
continuă
Directori
Responsabilul
cu formarea şi
perfecţionarea
continuă
Coordonatorii
catedrelor
metodice

Creşterea numărului
acestor proiecte

Realizarea de proiecte
educaţionale şi cu
finanţare externă

Articole și cărți
publicate

Fișele de interasistență
completate

- monitorizarea
activității cadrelor
didactice

interactivă, căi de
individualizare a
învăţării.
13. Realizarea
asistențelor la ore

Cadre didactice
Graficul
asistențelor

50 lei
consumabile

Permanent

Director
Director adjunct
Coordonator
CEAC

Fișele de asistențe la
ore

Programul de asigurare a confortului și siguranței în unitatea școlară

Obiective

Activitate

- stabilirea necesarului de 1. Inventarierea
resursă financiară
tuturor lucrărilor
necesare
reamenajării
- responsabilizarea
2. Încheierea unor
cadrelor didactice, a
protocoluri privind
părinţilor şi a elevilor cu păstrarea şi îngrijirea
privire la păstrarea sau
spaţiului şcolar cu elevii
îngrijirea spaţiului şcolar şi părinţii acestora

Resurse umane şi
materiale
Administrator
Baza materială a școlii

Consiliul Profesoral
Consiliul consultativ al
părinţilor şi al elevilor
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Resurse
financiare
estimate
-

Termen

Responsabi
lităţi

Indicator de
performanţă

Septembrie

Administra
tor

Lista de
inventar

Directori

Existenţa
protocolului
de colaborare
cu Consiliul
consultativ al

300 lei
consumabile
Septembrie

nou amenajat
- promovarea inovaţiei
pedagogice şi
introducerea noilor
tehnologii în practicile
educative curente

- confortul și siguranța
elevilor

- crearea unui climat de
siguranță și confort

- crearea unui climat de
siguranță și confort

părinţilor
3. Modernizarea
bibliotecii
prin procurarea
unui fond documentar
pluridsicplinar pe
suporturi multiple
4. Dotarea sălilor de clasă
și a laboratoarelor cu
video-proiectoare și
camere de supraveghere
audio-video.
5. Îmbunătățirea
serviciului pe școală și a
accesului în unitatea
școlară
6. Obținerea avizului PSI

Bibliotecar
Director

3000 lei

Inginerul de sistem
Donații, sponsorizări

Permanent

10.000 lei

Semestrul al
II-lea

Consiliul de
Administraţ
ie
Directorii

-

Permanent

10.000 lei

August
2018

Directori
Consiliul de
Administraț
ie
Responsabil
PSI
Directori

Cadre didactice

Documentația aferentă

Directori
Consiliul de
Administraţ
ie

Utilizaea
fondului
bibliotecii

Funcţionarea
videoproiectoarelo
r și a
camerelor de
supraveghere
Lipsa
incidentelor
în unitate
Avizul PSI

Programul de extindere a ofertei educaționale
Obiective

Activitate

Resurse
umane şi
materiale
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Resurse
financiare
estimate

Termen

Responsabili
tăţi

Indicator de
performanţă

- extinderea ofertei
educaționale a școlii

- adaptarea curriculumului
şcolar la nevoile comunității

- adaptarea curriculumului
şcolar la nevoile de
dezvoltare personală a
elevilor

- creşterea gradului de
consultare a părinţilor în
alegerea disciplinelor
opţionale
- adaptarea Curriculumului
şcolar la nevoile de
dezvoltare personală a
elevilor

1. Adoptarea măsurilor
legislative și curriculare
necesare introducerii
învățământului gimnazial
2. Fundamentarea Planului
de școlarizare pe cerințele
comunității

4. Elaborarea proiectului de
curriculum al şcolii privind
aplicarea curriculumului
naţional şi dezvoltarea
locală de curriculum.
Proiectarea şi realizarea
efectivă a rezultatelor
aşteptate ale învăţării
5. Aplicarea unui set de
chestionare elevilor şi
părinţilor pentru
identificarea expectanţelor
beneficiarilor
6. Selectarea CDŞ-urilor
după obiective şi tematici ce
răspund nevoilor educative
imediate ale beneficiarilor

Cadre
didactice
Legislația în
vigoare
Chestionare
Cadre
didactice
Părinți

1.000 lei

Semestrul I

Directori
Coordonator
CEAC

Demersurile făcute
pentru evaluarea
externă

100 lei

Semestrul I

Directori

Planul de școlarizare

Membrii CA
Directori
Coordonatoriai
catedrelor
metodice

Corelarea
obiectivelor stabilite
la nivel naţional şi
local cu cele
specificate în
proiectul şcolii

Consilierul
şcolar

Prelucrarea sintetică
a rezultatelor
chestionarului

Consiliul
pentru
curriculum

Varietatea CDŞurilor de la un an la
altul

Anual
cadre didactice

200 lei
consumabi
le

Elevi
Părinţi
Set de
chestionare

200 lei
consumabi
le

Elevi
Cadre
didactice
Suport de curs

200 lei
consumabi
le
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septembrie/
martie

Înaintea
stabilirii
ofertei
educaţionale

Februarie

- Alegerea şi urmărirea unor
indicatori sintetici şi
obiectivi pentru activitatea
didactică

7. Realizarea graficulul
inter-asistenţelor între
membrii aceleiaşi catedre
metodice sau arii curriculare

membrii
catedrelor
metodice

100 lei
consumabi
le

semestrial

- creşterea ponderii
rezultatelor bune şi foarte
bune a elevilor la examenul
de bacalaureat

8. Întocmirea graficului şi a
tematicii pregătirii de
bacalaureat de tip
seminarizat

Cadre
didactice
elevi

-

semestrial

- prevenirea abandonului şi a
eşecului şcolar

9. Identificarea cauzelor
absenteismului şi eşecului
şcolar şi iniţierea
programului de diminuare a
acestor fenomene

Elevi
Cadre dicatice
Teste psihopedagogice

-

semestrial

- eficientizarea procesului
didactic

10. Abordarea
interdisciplinară a noţiunilor
şi conceptelor ştiinţifice

Cadre
didactice
Elevi

-

permanent

- promovarea imaginii şi a
ofertei educaţionale a
școlii

11. Realizarea unor
materiale promoționale ale
școlii

Pliantul
Colectivul de
realizare

200 lei

Mai

- creșterea imaginii

12. Popularizarea ofertei

Elevi

100 lei

februarie
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Coordonatori
ai catedrelor
metodice şi ai
ariilor
curriculare
Coordonatoriai
catedrelor
metodice
Director
adjunct
Consilierul
şcolar
Profesorii
diriginţi

Responsabili
comisii
metodice
Comisia de
curriculum
Directori

Analiza fişelor de
observare a
activităţii didactice
în urma interasistenţelor
Analiza rezultatelor
examenului de
bacalaureat

Scăderea numărului
de absenţe şi
creşterea
coeficienţilor
calitativi ai
rezultatelor şcolare
Proiecte
interdisciplinare

Prezentarea
pliantului

Pliante, filmuleț de

colegiului

şcolare şi asigurarea
imaginii instituţiei prin
mijloacele mass-media

Cadre
didactice
Mijloace massmedia

promovare, afișe

consumabi
le

Programul de promovare a imaginii școlii, de consolidarea legăturilor dintre școală și comunitate prin intermediul parteneriatelor și
programelor educaționale

Obiective

Activitate

- participarea
părinţilor la diferite
ore de curs, la
supravegherea
pauzelor şcolare, la
activităţile iniţiate de
Comisia diriginţilor
- popularizarea
activităţilor
extraşcolare în rândul
comunităţii locale

1. Implicarea părinţilor în
activităţi curente

- informarea

3. Colaborarea elevilor cu

2. Participarea
reprezentanţilor
comunităţii locale la
spectacole, concursuri
sportive organizate de
elevii școlii

Resurse umane şi
materiale

Elevi
Părinţi
Cadre didactice

Resurse
financiare
estimate
-

Elevi
Cadre didactice
Reprezentanţii
comunităţii locale

Permanent

Permanent
-

500 lei
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Termen

Responsabili
tăţi

Responsabilul
Consiliului
consultativ al
părinţilor
Director adjunct

Indicator de
performanţă
Participarea
efectivă a
părinţilor la
astfel de
activităţi

Coordonatorul
de proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare

Prezenţa
acestor
reprezentanţi
la activităţile
extracurriculare

Coordonatorul

Prezenţa

publicații locale
cetăţenilor oraşului cu
privire la activităţile
desfăşurate în cadrul
școlii

Permanent

- sensibilizarea
elevilor în raport cu
problemele sociale ale
comunităţii

4. organizarea de activităţi
caritabile cu elevii

Elevi
Cadre didactice
Asistenţi sociali
Reprezentanţi ai
bisericii

200 lei

Sărbători
creştine

- implicarea tinerilor
proiecte

5. Formarea unui grup de
elevi incluşi în prezentarea
obiectivelor turistice ale
oraşului în calitate de ghizi
/ traducători

Elevi
Curs de iniţiere
pentru ghizi/
traducători

500 lei

- dezvoltarea unor
parteneriate între
instituţiile de
învăţământ

6. Continuarea
parteneriatelor aflate în
derulare

Cadre didactice
Elevi
Acordurile de
parteneriat

500 lei

Permanent

- dezvoltarea unor
parteneriate între

7. Creșterea numărului de
parteneriate locale,

Cadre didactice
Elevi

1000 lei

Permanent

Septembrie
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de proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare
Profesorii
diriginţi

articolelor în
ziarul local sub
semnătura
elevilor

Crearea unei
bănci de date
cu familiile
asistate social
şi fondurile
atribuite
acestora
Profesorii de
Creşterea
limbi străine,
numărului
istorie, geografie elevilor
implicaţi în
aceste
activităţi
Directori
Activitățile
Coordonatorul
desfășurate
de proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare
Directori
Numărul de
Consilierul
parteneriate

instituţiile de
învăţământ
- dezvoltarea unor
parteneriate între
instituţiile de
învăţământ

naționale și internaționale

- schimbul de
experiență/ schimb de
bune practici

9. Organizarea de
simpozioane, concursuri,
proiecte, dezbateri,
ateliere, work-shop-uri
pentru prezentarea şi
analiza modelelor
educaţionale, didactice din
diferite spaţii culturale,
colaborarea cu universităţi,
biblioteci etc.
10. Atragerea agenților
economici pentru a sprijini
performanța elevilor
din cadrul unității școlare

Cadre didactice
Elevi
Programul
activităților
extracurriculare
Parteneriatele
încheiate

11. Dezvoltarea de

Cadre didactice

- susținerea
performanței școlare
de către comunitate

- schimbul de

8. Iniţierea unor activităţi
ce vizează schimbul de
experienţă şi schimbarea
mentalităţii în ceea ce
priveşte actul educativ cu
alte unităţi de învăţământ

Acordurile de
parteneriat
Cadre didactice
Elevi
Proiecte cu finanţare
externă

Agenți economici
Elevi
Donații
Sponsorizări

educativ

încheiate

1000 lei

Conform
proiectelor

Directori
Coordonatorul
de proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare

Implementarea
proiectelor

1000 lei

Conform
proiectelor

Coordonatorul
de proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare

Implementarea
proiectelor

Permanent

Directori
Coordonatorul
de proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extraşcolare
Directori

Sprijin
material pentru
elevii
performanți

-

10.000 lei
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Anual

Schimburile de

experiență/ schimb de
bune practici

parteneriate şi schimburi
Consiliul local
de experienţă cu țări din UE.
Elevi

Coordonatorul
de proiecte şi
programe
educative
şcolare şi
extrașcolare

experiență
elevi și cadre
didactice

4. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1. CONSULTAREA
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS.
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor
economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi
în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la
nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral
şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu
care şcoala are relaţii de parteneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităţilor.
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8. Elaborarea planurilor operaţionale.

SURSE DE INFORMAŢII:
Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al
părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare),
Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale,
rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă),
Documente de prezentare şi promovare a şcolii,
Site-uri de prezentare a judeţului Suceava,
PRAI Nord-Est,
PLAI Suceava,
Date statistice - AJOFM Suceava,
Chestionare, discuţii, interviuri,
Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.

4.2. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
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-

-

întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, Consiliul elevilor, ale Consiliului profesoral,
ale catedrelor;
prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie;
revizuire periodică şi corecţii.

4.3. PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE DISEMINARE, MONITORIZARE ŞI
EVALUARE
Nr.
crt.

1.

2.

Frecvenţa
diseminării/

Datele întâlnirilor de analiză

Grigore Adina

Anual

Anual

Întâlniri cu Consiliul elevilor

Doroftei Costică

Noiembrie

Decembrie

Întâlniri cu părinţii

Poenaru Cristina

Întocmirea seturilor de date care să
sprijine monitorizarea ţintelor

Doroftei Costică

Tipul activităţii

Responsabilitatea
diseminării / monit

Diseminare PAS prin:

Manolache Alina

Consiliu profesoral

Chitic Mihaela

Activităţi metodice la catedre

Decembrie
Lunar
Martie

3.

Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor individuale

Manolache Alina

Decembrie
Trimestrial
Aprilie
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4.

Comunicarea acţiunilor corective în
lumina rezultatelor obţinute

Decembrie
Manolache Alina

Trimestrial
Aprilie

5.

Analiza informaţiilor privind
progresul realizat în atingerea
ţintelor

Manolache Alina

Anual

Iunie

6.

Stabilirea metodologiei de evaluare,
a indicatorilor de evaluare şi a
impactului asupra comunităţii

Consiliul de
administraţie al şcolii

Anual

Septembrie

7.

Prezentarea generală a progresului
realizat în atingerea ţintelor

Manolache Alina

Anual

Iunie

8.

Evaluarea progresului în atingerea
ţintelor.

Consiliul de
administraţie

Anual

Iunie

Responsabil CEAC,
dir. adj. prof. Grigore Adina
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5. PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018
Activităţi/
Domeniul

Acţiuni

Termene

Responsabilităţi

Observaţii

Țibichi Maria-director
Elaborarea ofertei CDL

15.03.2017

Manolache Alina-responsabil
CDȘ

Vor fi implicaţi şefii de catedră

Manolache Alina-director
Planificarea interasistenţei
pt sem I

Chitic Mihaela -director adjunct
25.10.2013
Grigore Adina

I
CURRICULUM

Cu consultarea şi implicarea şefilor
de catedră şi a profesorilor delegaţi

Permanent

Directorii. Membrii comisiei
pentru curriculum.

În cadrul şedinţelor de catedră a
Consiliilor profesorale, a şedinţelor
cu părinţii

Proiectarea unor activităţi
de pregătire suplimentară în
vederea susţinerii
examenelor

Permanent

Toate cadrele didactice

După testarea prealabilă a stilurilor
de învăţare

Extinderea folosirii în
procesul didactic a

Permanent

Toţi profesorii, elevii

Extinderea internetului în toate

Diseminarea exemplelor de
bune practici
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spaţiile şcolare (CDI).

mijloacelor informatice

Creşterea numărului de activităţi
AEL
Accesul liber al elevilor şi părinţii
acestora la internetul şcolii
Pregătirea elevilor pentru
susţinerea examenelor de
evaluare naţională

Sem. al IIlea

Directori, diriginţi, profesori
implicaţi

Organizarea examenelor
naţionale în conformitate cu
Metodología M.E.C.T.S.

Mai/iunie
2018

Directori şi profesorii implicaţi

Diminuarea abandonului
şcolar, reducerea numărului
de elevi neşcolarizaţi

II
ACTIVITATEA
EDUCATIVĂ

Asigurarea resurselor materiale
necesare
Întâlnire de lucru a elevilor şi
părinţii

Colaborare cu familia
An şcolar

Directorii, profesorii delegaţi,
consilierul educativ

Consilierea elevilor
Monitorizarea frecvenţei

Promovarea dimensiunii
europene a educaţiei

Permanent

Îndrumarea, monitorizarea
şi evaluarea activităţilor de
consiliere, de informare

Permanent

Consiliul de administraţie,
comisia pentru proiecte şi
parteneriate.

Încheierea de parteneriate locale,
judeţene, naţionale.

Directorii

Activităţi metodice

Consilierul pe probleme

Cursuri de perfecţionare a cadrelor
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privind cariera

educative.

Actiuni educative în parteneriat.

Diriginţi
Informarea tuturor
categoriilor de personal
didactic despre etapele
mişcării de personal în anul
şcolar 2017/2018

III RESURSE
UMANE

Constituirea posturilor,
vacantarea şi restrângerea
de activitate

Ianuarie/

În şedinţa Consiliului profesoral

februarie
2018

Director coordonator,

IanuarieFebruarie
2018

Director
Secretar şef

Recensământul copiilor de
Directorii+profesorii delegaţi din
Martie/aprilie
vârstă preşcolară, înscrierea
unităţile subordonate+secretar
2018
în clasa pregătitoare
şef

La mapă în cancelarie

Definitivarea Planului de încadrare
pentru anul şcolar 2018/2019
Înscrierea tuturor copiilor de vârstă
şcolară la grădiniţele din subordine
Examene de definitivat

Perfecţionarea permanentă
a întregului personal

IV
MANAGEMENT

Realizarea unui
management activ,
delegarea de competenţe

Permanent

Directorii, responsabilul cu
formarea continuă

Grade didactice, masterat,
doctorat, cursuri de perfecţionare
prin CCD
Planificarea, monitorizarea întregii
activităţi

Permanent

Directorii, Consiliul de
administraţie
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Colaborarea eficientă cu
organismele democratice de
conducere şi prin parteneriate

V
DEZVOLTAREA
BAZEI
DIDACTICO MATERIALE A
INFRASTRUCTUR
II
EDUCAŢIONALE

Întocmirea documentaţiei
specifice tuturor
compartimentelor

Decembrie
Ianuarie

Director coordonator,
Contabil şef

Întocmirea ,,Programului de
activităţi pe compartimente”

Achiziţionarea de material
didactic, mobilier şcolar

Permanent

Consiliul de administraţie

Prin bugetul propriu

Obţinerea autorizaţiei
sanitare de funcţionare la
Corp C

Decembrie
2017

Director, administrator

Prin buget propriu

Asigurarea necesarului de
manuale

Martie 2018

Director, bibliotecar, şefii de
catedră, comisia pentru
selectarea manualelor

Prin intermediul ISJ Suceava

Sprijinirea elevilor proveniţi
din familii cu venituri
scăzute

Permanent

Comisia de acordare a burselor

Achiziţionarea unui
microbuz transport elevi

Ianuarie
2018

Director, contabil şef

Prin colaborare cu ISJ Suceava

Creşterea gradului de
informatizare în toate
şcolile, inclusiv la structuri

Permanent

Director

Extinderea reţelei de Internet în
toate spaţiile şcolare

Permanent

Consiliul de administraţie.
Purtătorul de cuvânt al instituţiei,
membrii comisiei pentru imagine
instituţională.

Popularizarea cazurilor de bună
practică prin presa scrisă şi audiovideo

Crearea unei imagini
pozitive a instituţiei
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Accesul la educaţie a
copiilor cu cerinţe speciale

Permanent

Diriginţi şi cadre didactice

Accesibilizarea conţinuturilor
didactice
Tratare diferenţiată
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6. PLAN OPERAŢIONAL 2018-2019
Activităţi/
Domeniul

Acţiuni

Termene

Responsabilităţi
Manolache Alina-director

Elaborarea ofertei CDL

15.03.2018

Chitic Mihaela-responsabil CDȘ

Observaţii

Vor fi implicaţi şefii de catedră

Manolache Alina-director
Planificarea interasistenţei
pt sem I

I
CURRICULUM

Chitic Mihaela -director adjunct
19.10.2018
Grigore Adina- director adjunct

Cu consultarea şi implicarea şefilor
de catedră şi a profesorilor delegaţi

Permanent

Directorii. Membrii comisiei
pentru curriculum.

În cadrul şedinţelor de catedră a
Consiliilor profesorale, a şedinţelor
cu părinţii

Proiectarea unor activităţi
de pregătire suplimentară în
vederea susţinerii
examenelor

Permanent

Toate cadrele didactice

După testarea prealabilă a stilurilor
de învăţare

Extinderea folosirii în
procesul didactic a

Permanent

Toţi profesorii, elevii

Extinderea internetului în toate
spaţiile şcolare (CDI).

Diseminarea exemplelor de
bune practici
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Creşterea numărului de activităţi
AEL

mijloacelor informatice

Accesul liber al elevilor şi părinţii
acestora la internetul şcolii
Pregătirea elevilor pentru
susţinerea examenelor de
evaluare naţională

Sem. al IIlea

Directori, diriginţi, profesori
implicaţi

Organizarea examenelor
naţionale în conformitate cu
Metodología M.E.N

Mai/iunie
2019

Directori şi profesorii implicaţi

Diminuarea abandonului
şcolar, reducerea numărului
de elevi neşcolarizaţi

II
ACTIVITATEA
EDUCATIVĂ

Asigurarea resurselor materiale
necesare
Întâlnire de lucru a elevilor şi
părinţii

Colaborare cu familia
An şcolar

Directorii, profesorii delegaţi,
consilierul educativ

Consilierea elevilor
Monitorizarea frecvenţei

Consiliul de administraţie,
comisia pentru proiecte şi
parteneriate.

Încheierea de parteneriate locale,
judeţene, naţionale.

Proiect Erasmus + Teaching
2017-2020
for a Sustenable Tomorrow

Echipa de proiect

Proiect de mobilitate cu profesori

Proiect Erasmus +
Debating our way to
citinzeship from school

Echipa de proiect

Proiect de mobilitate elevi și
profesori

Promovarea dimensiunii
europene a educaţiei

Permanent

2017-2019
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representation to the EU
Parliament
Îndrumarea, monitorizarea
şi evaluarea activităţilor de
consiliere, de informare
privind cariera
Informarea tuturor
categoriilor de personal
didactic despre etapele
mişcării de personal în anul
şcolar 2018/2019

III RESURSE
UMANE

Constituirea posturilor,
vacantarea şi restrângerea
de activitate

Permanent

Directorii

Activităţi metodice

Consilierul pe probleme
educative.

Cursuri de perfecţionare a cadrelor

Diriginţi
Ianuarie/

Actiuni educative în parteneriat.

În şedinţa Consiliului profesoral

februarie
2019

Director coordonator,

IanuarieFebruarie
2019

Director
Secretar şef

Recensământul copiilor de
Directorii+profesorii delegaţi din
Martie/aprilie
vârstă preşcolară, înscrierea
unităţile subordonate+secretar
2019
în clasa pregătitoare
şef

La mapă în cancelarie

Definitivarea Planului de încadrare
pentru anul şcolar 2018/2019
Înscrierea tuturor copiilor de vârstă
şcolară la grădiniţele din subordine
Examene de definitivat

Perfecţionarea permanentă
a întregului personal

Permanent

Directorii, responsabilul cu
formarea continuă

Grade didactice, masterat,
doctorat, cursuri de perfecţionare
prin CCD

PACT –Parteneriat activ
pentru calitate și transfer de

2017-2021

Echipa de proiect

Proiectul se desfășoară în
colaborare cu Asociația ADI
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cunoștințe în comunități
școlare din județele
Botoșani și Suceava, cod
MySMIS 108236

IV
MANAGEMENT

V
DEZVOLTAREA
BAZEI
DIDACTICO MATERIALE A
INFRASTRUCTUR
II
EDUCAŢIONALE

EURONEST Iașiș Asociația
,,Salvați Copiii” Iași pe durata a
patru ani și are ca obiectiv
îmbunătățirea actului educațional
Planificarea, monitorizarea întregii
activităţi

Realizarea unui
management activ,
delegarea de competenţe

Permanent

Întocmirea documentaţiei
specifice tuturor
compartimentelor

Decembrie
Ianuarie

Director coordonator,
Contabil şef

Întocmirea ,,Programului de
activităţi pe compartimente”

Achiziţionarea de material
didactic, mobilier şcolar

Permanent

Consiliul de administraţie

Prin bugetul propriu

Obţinerea autorizaţiei
sanitare de funcţionare la
Corp C

Decembrie
2018

Director, administrator

Prin buget propriu

Asigurarea necesarului de
manuale

Martie 2019

Director, bibliotecar, şefii de
catedră, comisia pentru
selectarea manualelor

Prin intermediul ISJ Suceava

Sprijinirea elevilor proveniţi
din familii cu venituri
scăzute

Permanent

Comisia de acordare a burselor

Directorii, Consiliul de
administraţie
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Colaborarea eficientă cu
organismele democratice de
conducere şi prin parteneriate

Achiziţionarea unui
microbuz transport elevi

Ianuarie
2019

Director, contabil şef

Prin colaborare cu ISJ Suceava

Creşterea gradului de
informatizare în toate
şcolile, inclusiv la structuri

Permanent

Director

Extinderea reţelei de Internet în
toate spaţiile şcolare

Permanent

Consiliul de administraţie.
Purtătorul de cuvânt al instituţiei,
membrii comisiei pentru imagine
instituţională.

Popularizarea cazurilor de bună
practică prin presa scrisă şi audiovideo

Crearea unei imagini
pozitive a instituţiei

Accesul la educaţie a
copiilor cu cerinţe speciale

Permanent

Diriginţi şi cadre didactice

Accesibilizarea conţinuturilor
didactice
Tratare diferenţiată
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7. PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020
Activităţi/
Domeniul

Acţiuni

Termene

Responsabilităţi
Manolache Alina-director

Elaborarea ofertei CDL

15.03.2020

Chitic Mihaela-responsabil CDȘ

Observaţii

Vor fi implicaţi şefii de catedră

Manolache Alina-director
Planificarea interasistenţei
pt sem I

I
CURRICULUM

Chitic Mihaela -director adjunct
19.10.2019
Grigore Adina- director adjunct

Cu consultarea şi implicarea şefilor
de catedră şi a profesorilor delegaţi

Permanent

Directorii. Membrii comisiei
pentru curriculum.

În cadrul şedinţelor de catedră a
Consiliilor profesorale, a şedinţelor
cu părinţii

Proiectarea unor activităţi
de pregătire suplimentară în
vederea susţinerii
examenelor

Permanent

Toate cadrele didactice

După testarea prealabilă a stilurilor
de învăţare

Extinderea folosirii în
procesul didactic a

Permanent

Toţi profesorii, elevii

Extinderea internetului în toate
spaţiile şcolare (CDI).

Diseminarea exemplelor de
bune practici
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Creşterea numărului de activităţi
AEL

mijloacelor informatice

Accesul liber al elevilor şi părinţii
acestora la internetul şcolii
Pregătirea elevilor pentru
susţinerea examenelor de
evaluare naţională

Sem. al IIlea

Directori, diriginţi, profesori
implicaţi

Organizarea examenelor
naţionale în conformitate cu
Metodología M.E.N

Mai/iunie
2020

Directori şi profesorii implicaţi

Diminuarea abandonului
şcolar, reducerea numărului
de elevi neşcolarizaţi

II
ACTIVITATEA
EDUCATIVĂ

Promovarea dimensiunii
europene a educaţiei

Întâlnire de lucru a elevilor şi
părinţii

Colaborare cu familia
An şcolar

Directorii, profesorii delegaţi,
consilierul educativ

Consilierea elevilor
Monitorizarea frecvenţei

Permanent

Proiect Erasmus + Teaching
2017-2020
for a Sustenable Tomorrow
Îndrumarea, monitorizarea
şi evaluarea activităţilor de
consiliere, de informare

Asigurarea resurselor materiale
necesare

Permanent

Consiliul de administraţie,
comisia pentru proiecte şi
parteneriate.

Încheierea de parteneriate locale,
judeţene, naţionale.

Echipa de proiect

Proiect de mobilitate cu profesori

Directorii

Activităţi metodice

Consilierul pe probleme
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privind cariera

Informarea tuturor
categoriilor de personal
didactic despre etapele
mişcării de personal în anul
şcolar 2019/2020

III RESURSE
UMANE

Constituirea posturilor,
vacantarea şi restrângerea
de activitate

educative.

Cursuri de perfecţionare a cadrelor

Diriginţi

Actiuni educative în parteneriat.

Ianuarie/

În şedinţa Consiliului profesoral

februarie
2020

Director coordonator,

IanuarieFebruarie
2020

Director
Secretar şef

Recensământul copiilor de
Directorii+profesorii delegaţi din
Martie/aprilie
vârstă preşcolară, înscrierea
unităţile subordonate+secretar
2020
în clasa pregătitoare
şef

La mapă în cancelarie

Definitivarea Planului de încadrare
pentru anul şcolar 2018/2019
Înscrierea tuturor copiilor de vârstă
şcolară la grădiniţele din subordine
Examene de definitivat

Perfecţionarea permanentă
a întregului personal

PACT –Parteneriat activ
pentru calitate și transfer de
cunoștințe în comunități
școlare din județele
Botoșani și Suceava, cod
MySMIS 108236

Permanent

2017-2021

Directorii, responsabilul cu
formarea continuă

Echipa de proiect
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Grade didactice, masterat,
doctorat, cursuri de perfecţionare
prin CCD
Proiectul se desfășoară în
colaborare cu Asociația ADI
EURONEST Iașiș Asociația
,,Salvați Copiii” Iași pe durata a
patru ani și are ca obiectiv
îmbunătățirea actului educațional

IV
MANAGEMENT

V
DEZVOLTAREA
BAZEI
DIDACTICO MATERIALE A
INFRASTRUCTUR
II
EDUCAŢIONALE

Planificarea, monitorizarea întregii
activităţi

Realizarea unui
management activ,
delegarea de competenţe

Permanent

Întocmirea documentaţiei
specifice tuturor
compartimentelor

Decembrie
Ianuarie

Director coordonator,
Contabil şef

Întocmirea ,,Programului de
activităţi pe compartimente”

Achiziţionarea de material
didactic

Permanent

Consiliul de administraţie

Prin bugetul propriu

Obţinerea autorizaţiei
sanitare de funcţionare la
Corp C

Decembrie
2019

Director, administrator

Prin buget propriu

Asigurarea necesarului de
manuale

Martie 2020

Director, bibliotecar, şefii de
catedră, comisia pentru
selectarea manualelor

Prin intermediul ISJ Suceava

Sprijinirea elevilor proveniţi
din familii cu venituri
scăzute

Permanent

Comisia de acordare a burselor

Achiziţionarea unui
microbuz transport elevi

Ianuarie
2020

Director, contabil şef

Prin colaborare cu ISJ Suceava

Creşterea gradului de
informatizare în toate

Permanent

Director

Extinderea reţelei de Internet în
toate spaţiile şcolare

Directorii, Consiliul de
administraţie
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Colaborarea eficientă cu
organismele democratice de
conducere şi prin parteneriate

şcolile, inclusiv la structuri

Crearea unei imagini
pozitive a instituţiei

Accesul la educaţie a
copiilor cu cerinţe speciale

Permanent

Permanent

Consiliul de administraţie.
Purtătorul de cuvânt al instituţiei,
membrii comisiei pentru imagine
instituţională.

Diriginţi şi cadre didactice

Popularizarea cazurilor de bună
practică prin presa scrisă şi audiovideo
Accesibilizarea conţinuturilor
didactice
Tratare diferenţiată
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