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ARGUMENT 

În școala noastră, fiecare zi ne oferă timpul unei noi călătorii în lumea atât de captivantă 

a cunoaşterii, a emoţiilor şi a descoperirilor, o lume în care fiecare elev, chiar şi cel mai mic, va 

încerca să spună: ”Iată-mă! sunt aici, mic, dar curajos şi dornic să-mi trăiesc propria aventură. 

Vreau să explorez această lume, vreau să gust joaca şi bucuria, vreau să cunosc, să simt, să 

ating, vreau să creez şi să împărtăşesc cu toţi CEEA CE SUNT şi ceea ce VOI DEVENI. 

Motto-ul școlii noastre încurajează atât părinții, cât și profesorii, dar mai ales elevii să își unifice 

forțele cu scopul cunoașterii depline. Școala dezvoltă comunicarea deschisă, asertivă, 

promovează inovația, creativitatea, inițiativa personală și participarea activă la viața 

comunității. 

Educația este un factor strategic pentru viitorul României. Elaborarea unor politici și 

strategii coerente de dezvoltare a educaţiei nu se poate face decât pe baza unei analize obiective 

și transparente a sistemului. 

Prezentul raport este o analiză a principalelor aspecte cantitative şi calitative ale 

învăţământului din Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle, constatate în anul şcolar 2019-

2020, şi a fost întocmit pe baza documentelor care descriu activitatea diferitelor compartimente. 

Este o prezentare sintetică în care sunt surprinse aspectele reprezentative şi care face referiri 

atât la latura pozitivă, cât şi la cea ameliorativă a activităţii complexe desfășurate în unitatea 

școlară. Raportul reflectă gradul în care, prin programe şi politici, instituţia noastră a contribuit 

la îmbunătăţirea sistemului educativ din judeţ, evidenţiind măsurile, activităţile, intervenţiile 

punctuale, demersurile pe termen lung concretizate în programe clar definite, precum şi 

rezultatele obţinute. 

Pe baza acestor realităţi, putem afirma că, prin politicile sale educaţionale, prin alocarea 

şi gestionarea corectă a resurselor materiale, financiare şi umane şi prin respectarea cadrului 

legislativ şi instituţional, am înţeles să asigurăm performanța în educaţie printr-un demers 

dinamic ce presupune implicare şi asumare, un demers bazat pe servicii educaţionale de calitate, 

pentru îmbunătățirea competențelor copiilor, tinerilor, în scopul adaptării continue a nevoilor, 

intereselor și abilităților individuale la cerințele pieței muncii. 

Am urmărit să asigurăm un cadru motivant, stimulativ, care să conducă la un învățământ 

de calitate prin valorificarea propiilor resurse umane și materiale. În vederea consolidării rolului 

școlii, ca principală instituție de educație și învățământ, s-a acționat inovativ pentru o abordare 

integrată a învățării, pentru susținerea dezvoltării actului educațional, a competențelor 

profesionale și a promovării performanțelor. Utilizând o strategie de dezvoltare bazată în primul 

rând pe calitate şi profesionalism, directorul unității şcolare au proiectat și au pus în practică pe 

parcursul anului scolar 2019- 2020 un traseu al dezvoltării continue, au asigurat implementarea 

unor programe care au contribuit la dezvoltarea încrederii în propriile forțe şi au generat 

entuziasm şi ataşament faţă de valorile societăţii democratice moderne, răspunzând cerințelor 

comunității locale, în special beneficiarilor direcți și indirecți. 

Liceul Tehnologic  „Sfântul Ioan de La Salle”, Pildeşti este o instituţie de învățământ 

particulară, cu profil tehnologic. Este o şcoală modernă, deschisă tuturor celor ce doresc să se 

formeze profesional şi spiritual indiferent de religie, etnie şi în care îşi desfăşoară activitatea un 

grup inimos de cadre didactice bine pregătite. Această recunoaştere a valorii se datorează 

muncii de zi cu zi a fiecărui cadru didactic cu elevii. Procesul de predare - învăţare – evaluare 

s-a desfăşurat respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de 

legislaţia în vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, responsabilitate, crearea unei 

atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi 

şi părinţi.  
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Într-o lume a noului şi a schimbărilor Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle” își 

propune să promoveze valorile şi practicile societăţii democratice, iar misiunea noastră este 

orientarea şcolară şi profesională a tinerei generaţii spre un viitor mai bun. În demersul nostru 

managerial, viziunea şi misiunea sunt fundamentate astfel încât întregul sistem de educaţie şi 

formare profesională să asimileze principiile şi obiectivele dezvoltării durabile ca element 

integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi 

performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. 

Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor 

şi exigenţelor, pe care le presupune integrarea europeană. Anul şcolar 2019-2020 poate fi definit 

din perspectiva integratoare a conceptului calitate în educaţie, ca fiind o etapă esenţială în 

evoluţia școlii.     Reforma şi modenizarea sistemului educaţional, la toate nivelurile: capacitatea 

instituţională, ofertă educaţională, structuri şi factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional 

prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei abordări complexe, menite să modernizeze 

procesul educaţional prin intermediul Managementului instituţional şi a Comisiei de 

Asigurare a Calităţii. 
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CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL,  

SOCIAL-ECONOMIC, CULTURAL ŞI ECOLOGIC CU CONEXIUNI 

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI: 

Contextul legislativ, organizatoric şi politic 

Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul preuniversitar 

românesc pentru anul şcolar 2019-2020 a fost  reglementat prin următoarele documente: 

Legislaţie generală şi specifică domeniul de învățământ; Convenţiile şi programele europene ce 

permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în proiecte şi parteneriate 

internaţionale. Este necesar să avem în vedere reglementările impuse de: 

➢ 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 

și 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 și Legea 29/2010 

de modificare a Legii 35/2007;  

➢ ORDIN COMUN MECTS - MMFPS nr. 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 privind 

aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a 

Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot 

parcursul vieţii;  

➢ ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

recunoaşterea și 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 și cluburile copiilor;  

➢ ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie 

a unităţilor de învățământ preuniversitar;  

➢ ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar;  

➢ ORDIN nr. 5553 - Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învățământului 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 și echivalare a creditelor profesionale transferabile;  

➢ ORDIN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii și 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; 
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➢ LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

➢ LEGEA nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

➢ Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005 aprobată 

prin Legea nr. 87/2006; 

➢ REGULAMENTUL de organizare și funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N. Nr. 5079/2016 și completat prin OMEN 

3027/2018; 

➢ ORDINUL nr. 5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor 

după finalizarea învățământului obligatoriu; 

➢ O.M.E.C. nr. 4655/22.07.2005 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională 

pentru nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul proiectului Phare TVET 

RO 2002/000 – 586.05.01.02.01.01, de modernizare a învățământului profesional și 

tehnic; 

➢ ORDINUL MECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte; 

➢ Ordinul MEN privind aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar; 

➢ H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

(ARACIP); 

➢ H.G. nr. 252/22.02.2006 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de 

organizare și funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin H.G. nr. 1258/18.10.2005; 

➢ HOTĂRÂRILE Guvernului României referitoare la organizarea și funcţionarea 

sistemului de învăţământ preuniversitar și a unităţilor şcolare; 

➢ ORDINUL M.E.C.T.S 4857 din 31.08.2009 cu privire la aprobarea – plan  de 

învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclu inferior al liceului, filiera tehnologică ; 

➢ ORDINUL M.E.C.T.S 3411 și 3412/2009 privind aprobarea planurilor cadru pentru 

clasele IX-XII, învățământ liceal tehnologic; 

➢ Regulamentul de organizare și funcționare a liceului și Regulamentul intern al liceului, 

regulamente  aprobate de Consiliul de administrație la liceului în data de 9 septembrie 

2018; 

➢ CURRICULUMUL utilizat de unitatea de învăţământ este cel la decizia şcolii analizat 

în cadrul comisiei de curriculum şi aprobat în consiliul profesoral şi CDLPS-Neamţ; 

➢ PERFECŢIONAREA profesorilor pe sistem de credite; 

➢ DEZVOLTAREA instituţională în învăţământul preuniversitar trebuie să fie centrată pe 

ideea de CALITATE ÎN EDUCAŢIE. 

 

Contextul economico – social 

În  anul şcolar 2019 – 2020 procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din 

unitatea noastră, a fost organizat şi desfăşurat în funcţie de prevederile legislative mai sus 

menţionate; activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în 

vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din şcoală. Au 

fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului, atât în domeniul conţinutului, cât şi în cel 

de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al profesorilor, în direcţiile legate de 

încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere 
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a copiilor, în special prin observarea individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de 

copil, în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii . 

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, 

creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi 

nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităţilor de 

învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli 

este în continuare scăzut. 

      Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut 

faţă  de şcoală al elevilor. 

      Toate aceste aspecte economice au efecte grave: dezinteres pentru educaţie, absenteism 

ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea 

impactul programelor sociale este mare (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse). 

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o problemă 

secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. O parte din elevii şcolii: 64 elevi - 

provin din familii cu 1  plecat în străinătate și 11 elevi au un părinte decedat. Efectele acestor 

probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. Situaţia materială precară a părinţilor 

multor dintre elevii şcolii are consecinţe  asupra interesului acestora faţă de şcoală. O altă 

problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte 

negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent pus pe 

tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala  are un număr suficient de calculatoare: un 

laborator de informatică cu 28 de calculatoare, și o sala cu 10 calculatoare conectate la internet,  

iar clasele, având în medie 12-29 elevi, ei pot beneficia de predare şi evaluare interactivă 

optimă. Accesul la internet nu mai este deficitar acesta existând în secretariat, în cabinetul 

directorului, cancelarie, la bibliotecă, ateliere și laboratoare dar şi în toate sălile de curs prin 

sistemul wirelles, elevii având acasă  marea majoritate un calculator sau telefoane moderne. 

Conform datelor oficiale, România se înscrie printre cele mai poluate ţări din Europa. Există 

indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi 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  este, în medie, cu cinci ani mai mică în comparaţie cu media 

de la nivelul Europei. Cauzele acestei situaţii sunt multiple. Aceasta situaţie impune, în mod 

necesar şi urgent, o strategie educaţională pentru conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea 

adoptării unei atitudini corecte faţă de mediul înconjurător prin educaţie ecologică.  

Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea 

poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala 

noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice în 

cadru Organizației Scout în care activează un număr mare de elevi din liceu. 
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PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT - Scurt istoric al unităţii şcolare 

Liceul Tehnologic Sfântul Ioan 

de La Salle funcţionează în reţeaua 

şcolilor private din judeţul Neamț 

începând cu anul 2001, an în care a fost 

dată în folosinţă construcția centrului 

educativ. 

Dacă în primul an școlar (2001-2002) 

exista un număr de 60 elevi, în anul 

2019-2020 se 

înregistrează un număr de 148 elevi care 

frecventează clasele IX-XII la cele 2 

domenii de pregătire profesională: 

Construcții, instalații și lucrări publice și 

Electronică și automatizări, câte o clasa 

de specialitate pe an de studiu, în total 8 clase. 

Liceul este amplasată la marginea satului Pildești, intrarea dinspre Simionești, pe strada 

Fraternității, numărul 12.  

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară într-un singur schimb, de dimineaţă, cu 

programul 8.00-15.00, într-o clădire primită în comodat de la Congregația Frații Școlilor 

Creștine, act încheiat în anul 2013.  

Tot în anul 2013 întregul personal angajat al unității trece ca forme de angajare de la 

Asociația finanțatoare ”Institutul Sfântul Ioan de La Salle” la Liceul ”La Salle”!, doarece 

unitatea școlară devine unitate cu personalitate juridică prin Hotărârea Consiliului Local 

Cordun 35 din 2013. 

Limba de predare este limba română. 

Populaţia şcolară care se adresează unităţii noastre de învăţământ este în creştere, 

statisticile din ultimii arată astfel: 

An școlar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Număr elevi 

înscriși 

111 elevi 113 elevi 126 elevi 148 elevi 

 

 În anul şcolar 2019 - 2020, numărul total de elevi  este de 148, dintre care: 

➢ elevi în cadrul ciclului inferior al liceului: 93 elevi din care 30 fete ; 

➢ elevi în cadrul ciclului superior al liceului: 55 elevi din care 23 de fete. 

 

Școala dispune de o clădire cu o suprafață de 560 m2  - suprafață construită și un teren aferent 

de 3048 m2. Suprafața construită dispune de:  

8 săli de clasă în suprafață de 350 m2; 

1 sală de sport în suprafață de 124 m2; 

1 sala de conferințe în suprafață de 90 m2; 

1 capelă în suprafață de 90 m2; 
1 bibliotecă cu peste 8000 volume de cărți, prevăzută cu o antecameră dotată cu 9 

calculatoare racordate la internet, în suprafață de 90 m2; 

1 laborator de informatică în suprafață de 45 m2; 

1 laborator multifuncțional în suprafață de 20 m2; 

2 ateliere-școală în suprafață de 68 m2 fiecare; 

Teren de sport în suprafață de 2500 m2; 

Spațiu de joacă în suprafață de 100 m2; 
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Camera centralelor, camera server-ului, atelierul de întreținere interior în suprafață de 

70 m2; 

2 vestiare pentru elevi cu grupuri sanitare dotate cu cabine de toalete și duș; 

Săli destinate secretariatului, cancelariei și birou directori în suprafață totală de 68 m2; 

3 spații de depozitare materiale didactice situate la mansarda școlii; 

3 dormitoare situate la mansarda școlii; 

1 bucătărie dotată cu aragaz, frigider, cuptor cu microunde și veselă, situată la mansarda 

școlii; 

2 săli polivalente situate la mansarda școlii, destinate activităților extrașcolare, 

prevăzute cu mese pentru servit masa și paturi pentru organizarea de campusuri cu copii. 

10 grupuri sanitare situate la; demisol, parter, etaj și mansarda școlii; 

2 ateliere-școală pentru executarea de lucrări practice ce nu pot fi executate în interiorul 

școlii; 

1 garaj pentru microbuz. 

 

Utilităţile de care dispune școala 

➢ Curent electric: școala dispune de alimentare cu curent electric, inclusiv în formă 

trifazică; 

➢ Alimentare cu apă și canalizarea: şcoala nu este racordată la sistemul de canalizare al 

satului, ci are fose septice proprii utilizând apă curentă din fântâna școlii; 

➢ Sistemul de încălzire: se realizează prin intermediul a 2 centrale termice proprii montate 

şi puse în funcţiune în anul 2001; 

➢ Grupuri sanitare: cu apă curentă în număr total de 10 grupuri pentru elevi și profesori în 

interiorul școlii; 

➢ Salubritate: spaţiu pentru depozitarea gunoiului în o europubelă iar acesta este ridicat 

săptămânal de firma Rossal Roman; 

➢ Telefon şi fax; 

➢ Internet. 

 

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII 

Vrem ca anii petrecuţi de elevi  în centrul nostru să constituie pentru toţi o etapă 

importantă din formarea lor pentru viaţă. Dorim să oferim o educaţie de calitate. Credem că 

formarea cadrelor didactice este o prioritate în care merită să investim pentru a ne dezvolta şi 

reînnoi la nivel pedagogic, metodologic, didactic şi tehnologic. Aspirăm să fim din ce în ce mai 

autonomi la nivel economic şi să găsim noi surse de finanţare. Vrem să oferim răspunsurile cele 

mai potrivite necesităţilor educative, umane şi creştine ale elevilor care ni se încredinţează spre 

a fi formaţi. Scopul nostru este și de a forma o comunitate creştină cu spirit ecumenic care să 

fie punct de referinţă în procesul evanghelizator şi model pentru creştere în credinţă. 

Viziunea exprimă care este imaginea noastră despre viitor, despre ce dorim să se 

realizeze prin schimbarea propusă. Pentru a crea viziunea, personalul şcolii trebuie să realizeze 

o reprezentare vizuală a ceea ce își dorește pentru viitorul acesteia. O participare cât mai largă 

a cadrelor didactice, a părinţilor, elevilor şi a altor membri ai comunităţii duce la creşterea 

complexităţii procesului instructiv-educativ și, în acelaşi timp, pune bazele unor beneficii pe 

termen lung în ceea ce priveşte angajamentul faţă de ce va fi școala peste ani. Viziunea poate fi 

exprimată sub forma unui logo, unei imagini sau unui titlu în care se sintetizează ideea comună 

cu privire la cum va fi școala, idee asumată de către toți membrii acesteia. 

Echipa managerială, pentru a putea realiza viziunea şi misiunea asumată pentru anul 

școlar 2019-2020 a fost și este conştientă că trebuie să promoveze principiile unui management 

de calitate, să realizeze un climat educaţional incluziv, să respecte principiul egalizării şanselor, 

în scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale. S-a  încercat și se încearcă 
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realizarea coordonării unui act didactic de calitate centrat pe elev, înscriindu-ne în exigenţele 

şcolii europene actuale. Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul înalt al 

dezvoltării tehnice şi ştiinţifice, tendinţa de globalizare, cerinţa de servicii de foarte bună calitate 

– toate acestea impun şi schimbarea şcolii, a rolului ei.  

În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă 

îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea 

personală, socială, fizică şi intelectuală a fiecărui copil care va fi dat sub formă de produs 

societăţii. Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în 

anul şcolar 2019-2020 conducerea şcolii a avut și are învedere concentrarea eforturilor pentru 

ca, împreună cu colegii să se realizeze un deziderat unanim dorit: elevii să dobândească o 

pregătire generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, 

competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa 

pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate a fost organizată de aşa manieră încât să  se creeze un 

mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. 

Conducerea unei unităţi de învăţământ presupune, în general, o activitate complexă, ce 

vizează domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică, la probleme de resurse 

materiale, financiare, umane, de asigurare a calităţii în educaţie, etc. Calitatea şi eficienţa 

managementului unei unităţi şcolare îşi pun amprenta asupra întregii activităţi, cât şi asupra 

rezultatelor acestora.  

La nivelul liceului nostru, în anul şcolar 2019-2020, echipa managerială a conceput şi 

realizat documentele de proiectare managerială şi planul operaţional anual, pornind de la 

motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale liceului. O 

permanentă preocupare a conducerii şcolii a avut în vedere organizarea consiliilor şi comisiilor. 

De asemenea Consiliul de Administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare, cu 

responsabilităţi precise pentru fiecare membru, fapt ce s-a concretizat în diversificarea actului 

de conducere colectivă şi rezolvarea corectă şi operativă a problemelor apărute în această 

perioadă. Paleta largă de activităţi desfăşurate în şcoala noastră a necesitat o permanentă 

monitorizare şi un control al acestora de către echipa managerială şi Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii, care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de eficienţa 

activităţilor respective, evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Consiliului Profesoral şi 

Consiliului de Administraţie. În urma acestor evaluări au fost identificate eventualele 

disfuncţionalităţi şi s-au stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea lor. 

MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE ESTE: Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle” 

funcţionează pe principii nediscriminatorii şi nonprofit. Oferim o formare profesională de 

calitate acolo unde considerăm că este mai necesar, în mediul rural. Contribuim la dezvoltarea 

integrală şi armonioasă a tuturor capacităţilor elevilor noştri, la formarea lor în respectul faţă 

de drepturile şi libertăţile fundamentale şi la pregătirea lor pentru a participa în mod activ, 

competent şi critic în viaţa profesională, socială şi culturală. Misiunea noastră este de a forma 

oameni care să trăiască după valorile umane şi creştine punând accent pe respect, solidaritate, 

toleranţă, cinste şi profesionalism. 

 

MANAGEMENT INSTITUȚIONAL 

Documentele care au stat la baza proiectării, organizării, desfăşurării şi evaluării 

activităţii LICEULUI TEHNOLOGIC SFÂNTUL IOAN DE  LA SALLE au fost elaborate în 

conformitate cu politicile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei Cercetării şi 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ 

Principalele scopuri au vizat asigurarea unei funcţionalităţi sporite ale  sistemului de 

învăţământ.  Pornind de la aceste scopuri au fost formulate obiectivele generale, specifice şi 
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operaţionale ale întregii activităţi, adaptate la specificul şi particularităţile  unităţii de 

învăţământ. 

Principalele obiective urmărite de conducerea şcolii: 

• Informarea, actualizarea şi respectarea dispoziţiilor legale; 

• Utilizarea de către tot personalul unității a mijloacelor moderne de învăţământ; 

• Dotarea laboratoarelor, cabinetelor şi a sălilor de clasă cu materiale didactice; 

• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare care să implice 

cât mai mulți elevi ai școlii; 

• Creşterea prestigiului şcolii în rândul comunității locale; 

• Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi testărilor care să conducă la un nivel mai 

ridicat de pregătire a elevilor; 

• Monitorizarea activității elevilor prin prisma migraţiei părinţilor la muncă în străinătate; 

• Utilizarea eficientă și responsabilă a mijloacelor de învăţare; 

• Asigurarea funcţionalităţii spaţiilor destinate procesului de învăţământ; 

• Respectarea normelor P.S.I., N.T.S.M. şi de protecţie civilă în şcoală; 

• Desfăşurarea eficientă a activităţilor manageriale; 

• Proiectarea și realizarea de activităţi ce țin de formare profesională și dezvoltare 

personală a cadrelor din școală; 

• Întocmirea  proiectului de buget într-un mod cât mai realist şi monitorizarea acestuia; 

• Încheierea de parteneriate educaţionale cu Biserica, Poliţia, Primăria şi alte instituţii. 

Documentele manageriale au pus în evidenţă o bună cunoaştere şi aplicare a principiilor, 

metodelor şi tehnicilor managementului ştiinţific, a legilor şi a celorlalte documente normative 

specifice domeniului educaţiei. Planurile manageriale şi rapoartele de analiză a activităţii, pe arii 

curriculare şi domenii de activitate, reliefează preocuparea responsabililor de comisii pentru 

stabilirea judicioasă a priorităţilor, pentru asigurarea calităţii procesului educaţional, obiective 

în sprijinul cărora au fost orientate activităţile de monitorizare, control şi evaluare, alocarea de 

resurse, formarea continuă a personalului didactic şi relaţiile comunitare. 

Misiunea școlii reprezintă o succesiune de enunţuri care exprimă cuvinte, raţiunea de a 

fi, motivul fundamental pentru care există organizaţia şcolară. Misiunea trebuie să se refere cu 

precădere la rezultatele educaţiei pentru elevi şi pentru comunitate, iar asigurarea bazei 

materiale sau pregătirea profesorilor sunt doar mijloace pentru atingerea misiunii şi nu fac parte 

din ea. Liceul la Salle reprezintă un nume de referinţă în învăţământul particular nemțean, o 

imagine a performanţei şcolare.  

- Ce am urmărit? În scurta istorie a școlii, am fost o şcoală profesională 

obişnuită, construită şi dată în folosinţă în anul 2001, cu sprijinul a multor ONG-uri și persoane 

fizice din stăinătate . Am crescut, în timp, în toate componentele, îndeosebi în calitate, de la 

școală profesionala la S.A.M. și apoi la liceu tehnologic. Am obținut acreditarea ca S.A.M. în 

2009 și în 2015 ca liceul tehnologic. 

- Ce suntem? Suntem o şcoală apreciată în comunitatea în care ne aflăm, 

performantă, căutată de populaţia şcolară, fapt concretizat prin creșterea populației școlare de 

la an la an. Ea este un adevărat laborator pedagogic, unde oameni dăruiţi cu har, răbdare şi 

experienţă, cu înalt profesionalism şi ţinută morală îi fac pe toţi cei care îi păşesc pragul să se 

simtă acasă. 

- Ce vom fi? Vom fi viitorul aşa cum îl visăm, vom fi cei care ne vom strădui în 

continuare să realizăm o educaţie deplină, adecvată la real, o educaţie a bunului simţ şi a dorinţei 

de foarte bine. Credem că ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor ce ni 

le-am propus. Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum dificil care, obligatoriu, trebuie să 

urmeze un curs ascendent spre îmbunătăţirea şi perfecţionarea procesului de învăţământ, ca 

rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână patru elemente esenţiale: elevii, 
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cadrele didactice, părinţii şi,  comunitatea, precum şi calitatea a tot ceea ce întreprindem, ca o 

garanţie a durabilităţii și a realizării scopului propus. 

- Cum trebuie însă să ne străduim să atingem acest ideal? Prin cuvinte 

moralizatoare? Nicidecum! Cuvintele sunt şi rămân sunete goale. Personalităţile nu se formează 

însă prin spuse şi auzite, ci prin multă muncă şi o continuă activitate. De aceea, cea mai 

importantă metodă de educaţie a constat dintotdeauna în a-l antrena pe tânăr într-o activitate 

efectivă. Aceasta este valabilă atât pentru primele încercări ale şcolarului de a deprinde scrisul, 

pentru simpla memorare a unei poezii, pentru scrierea unei compuneri, interpretarea şi 

traducerea unui text, rezolvarea unei probleme de matematică sau practicarea unui sport. În 

spatele oricărei realizări stă, însă, motivaţia pe care se întemeiază şi pe care, la rândul ei, reuşita 

activităţii o întăreşte şi o alimentează. Rolul şcolii în viaţa fiecărui elev este de a modela copiii 

ca să fie pregătiţi pentru societate, pentru viitoarea profesie pe care a ales-o, dar şi pentru a 

acumula cât mai multe informaţii. Rolul educaţiei, ca şi cel al şcolii, este de a oferi informaţii, 

de a educa, de a forma un comportament, abilități și atitudini, de a îndruma elevii spre ceea ce 

le place, de a-i încuraja, a-i sprijini şi ajuta. Ca să avem parte de toate acestea avem nevoie de 

cineva de la care să aflăm aceste lucruri. Acei oameni care ajută, încurajează şi motivează sunt 

părinții și profesorii, ei având un rol foarte important în viaţa unui elev. Profesorul trebuie să 

aibă răbdare, să fie corect, atent, calm şi blând.  

Avem nevoie de profesori bine pregătiţi pentru ca elevii de astăzi să acumuleze 

cunoştinţele 

necesare pentru a se dezvolta. Fiecare elev are dreptul la educaţie şi, totodată, are nevoie 

de profesori competenţi. 

Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle a avut permanent în vedere să promoveze 

respectul față de valorile adevărate și să ghideze elevii spre căile adevărate prin care pot evolua 

și se pot perfecționa, contribuind substanțial la educația de calitate, continuu ascendentă și 

performantă, în concordanță cu exigențele unei societăți democratice, cu aspirații integratoare. 

Astfel, noi ca liceu, ne propunem: 

- să promovăm politici bazate pe comunicare, inter-relaționare, spirit de echipă, devenire 

- personală și organizațională; 

- să sprijinim și să îndrumăm resursa umană din școală; 

- să motivăm și să consiliem personalul didactic aflat la început de carieră; 

- să ne atingem obiectivele asumate prin diagnoze și feed-back; 

- să monitorizăm prin îndrumare permanentă activitatea didactică la clasă; 

- să inițiem și să dezvoltăm parteneriate interinstituționale, relaționate, cu precădere, la 

comunitate; 

- să dezvoltăm la elev capacitatea de autocunoaștere și respectul de sine ca să-și asume 

responsabilități în funcție de capacități; 

- să respectăm diversitatea culturală; 

- să înțelegem și să respectăm egalitatea șanselor, ca fiecare elev să beneficieze și să 

promoveze drepturile democratice în toate sectoarele comunității; 

- să gestionăm în mod corect resursele economice și culturale; 

- să ne asumăm responsabilitatea de a menține patrimoniul natural pentru generațiile 

viitoare; 

- să-i învățăm pe elevi să trăiască într-un mediu curat și sănătos; 

- să promovăm o imagine pozitivă în mass-media; 

- să încurajăm participarea cu lucrări a elevilor la revista școlii, simpozioane și concursuri 

școlare. 

Buna pregătire a profesorilor poate reprezenta şansa de a crea o societate educată, 

compusă din oameni de succes care, atingându-şi apoi ţelul în viaţă, le vor mulţumi cu adâncă 

recunoştinţă. 
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Dorim ca elevii noştri să obțină: 

- educaţie conform standardelor europene; 

- adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare; 

- un procent bun de promovabilitate la examenele naționale; 

- capacitate de a comunica, în diverse situaţii, în limba română şi într-o limbă de 

- circulaţie internaţională; 

- performanţe înalte la toate disciplinele de învăţământ; 

- abilități de lucru și competențe în domeniul de pregătire profesională; 

- cunoaştere şi aplicare a tehnicilor de operare pe calculator. 

Dintre aspectele ce definesc cultura organizațională a Liceului Tehnologic Sfântul Ioan 

de La Salle amitim: 

➢ Activități organizate ținând cont de particularitățile de vârstă a elevilor și de afinitățile 

elevilor pentru studiul unor anumite discipline; 

➢ Asigurarea unui climat educațional adecvat la nivelul clasei de elevi, ținând cont de 

relațiile stabilite între elevi, între elevi și profesori; 

➢ Climatul educațional creat în școală este mobilizator, angajant, deschis, de cooperare și 

respect reciproc și contribuie la dezvoltarea elevului; 

➢ Un obiectiv propus este de a transforma școala dintr-un loc rece într-un loc cald, plăcut, 

în care elevul să-și dezvolte creativitatea, imaginația, inventivitatea, personalitatea. 

➢ Elevii sunt motivați de profesori pentru studiu să n u regrete ceea ce nu au făcut. E greu 

să privești înapoi și să regreți lucrurile pe care nu le-ai făcut dar le puteai face; 

➢ Activitățile extrașcolare: serbarea de Crăciun și de ziua școlii, diverse festivități de 

început de an și sfârșit de an școlar, balul absolvenților și cursul festiv al lor, Balul 

Bobocilor – sunt activități privite cu mult interes de elevi; 

➢ Festivitățile de premiere a elevilor și a profesorilor care s-au remarcat prin rezultate 

deosebite la învățătură și concursuri școlare, 

➢ Socializarea profesorilor la o ceașcă de ceai sau de cafea în timpul pauzei mari; 

➢ Zile de formare la nivel de unitate 3 zile pe an școlar când profesorii au posibilitatea de 

a expune exemple de bune  și pentru a învăța din experiențele altora; 

➢ Participările la zile de formare internațională alături de colegi din alte școli lasalliene 

din Europa. 

 

Viziunea managerială 

 

Echipa managerială, pentru a putea realiza viziunea şi misiunea asumată pentru anul 

școlar 2019-2020 a fost conştientă că trebuie să promoveze principiile unui management de 

calitate, să realizeze un climat educaţional incluziv, să respecte principiul egalizării şanselor, în 

scopul integrării şcolare şi al dezvoltării personale şi profesionale. S-a  încercat realizarea 

coordonării unui act didactic de calitate centrat pe elev, înscriindu-ne în exigenţele şcolii 

europene actuale. Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul înalt al 

dezvoltării tehnice şi ştiinţifice, tendinţa de globalizare, cerinţa de servicii de foarte bună calitate 

– toate acestea impun şi schimbarea şcolii, a rolului ei.  

În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă 

îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea 

personală, socială, fizică şi intelectuală a fiecărui copil care va fi dat sub formă de produs 

societăţii. Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în 

anul şcolar 2019-2020 conducerea şcolii a avut învedere concentrarea eforturilor pentru ca, 

împreună cu colegii să se realizeze un deziderat unanim dorit: elevii să dobândească o pregătire 

generală bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe 

necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot 
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parcursul vieţii. Întreaga activitate a fost organizată de aşa manieră încât să se creeze un mediu 

educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. 

Conducerea unei unităţi de învăţământ presupune, în general, o activitate complexă, ce 

vizează domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică, la probleme de resurse 

materiale, financiare, umane, de asigurare a calităţii în educaţie, etc. Calitatea şi eficienţa 

managementului unei unităţi şcolare îşi pun amprenta asupra întregii activităţi, cât şi asupra 

rezultatelor acestora.  

La nivelul liceului nostru, în anul şcolar 2019-2020, echipa managerială a conceput şi 

realizat documentele de proiectare managerială şi planul operaţional anual, pornind de la 

motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale liceului. O 

permanentă preocupare a conducerii şcolii a avut în vedere organizarea consiliilor şi comisiilor. 

De asemenea Consiliul de Administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare, cu 

responsabilităţi precise pentru fiecare membru, fapt ce s-a concretizat în diversificarea actului 

de conducere colectivă şi rezolvarea corectă şi operativă a problemelor apărute în această 

perioadă. Paleta largă de activităţi desfăşurate în şcoala noastră a necesitat o permanentă 

monitorizare şi un control al acestora de către echipa managerială şi Comisia de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii, care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de eficienţa 

activităţilor respective, evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Consiliului Profesoral şi 

Consiliului de Administraţie. În urma acestor evaluări au fost identificate eventualele 

disfuncţionalităţi şi s-au stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea lor. 

Domeniul Management şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Programul 

managerial al Liceului Tehnologic Sfîntul Ioan de La Salle ale cărui obiective generale au fost: 

✓ Cunoaşterea şi respectarea legislaţiei; 

✓ Asigurarea calităţii educaţiei, din perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe 

cunoaştere; 

✓ Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor dezvoltării personale şi 

comunitare; 

✓ Asigurarea egalităţii şanselor şi creşterea ratei de participare la educaţie; 

✓ Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale; 

✓ Participarea la reforma sistemelor de conducere şi de administrare autonomă într-un 

mediu descentralizat; 

✓ Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane, materiale şi 

financiare; 

✓ Armonizarea strategică privind crearea spaţiului comun al educaţiei europene; 

✓ Asigurarea cadrului logistic optim pentru acţiunile curriculare şi extracurriculare; 

✓ Revitalizarea învăţământului în mediul rural; 

✓ Asigurarea unui management instituţional eficient; 

 

Stabilirea obiectivelor activităţii compartimentului management 

  Asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională sunt priorităţile învăţământului 

românesc. Un sistem naţional al calităţii se bazează pe o evaluare în baza unor standarde 

naţionale recunoscute care să certifice capacitatea şcolii de a funcţiona ca o structură eficace şi 

echitabilă pentru toate categoriile de elevi, a cadrelor didactice, de a realiza activităţi 

performante.  Obiectivele menţionate în planul managerial anual/semestrial ale 

compartimentului ,,Management” au fost validate de Consiliului de Administraţie al liceului şi 

au fost aduse la cunoştinţă tuturor membrilor consiliului profesoral și de administrație, fiind 

asumate de aceştia. Există programe de verificare a activităţii personalului din subordine: 

graficul de monitorizare şi control ale directorului, rapoartele scrise, informaţiile privind 

inspecţiile realizate de inspectorii și metodiștii de la ISJ Neamț, tematica şedinţelor operative. 
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Stabilirea metodelor şi procedurilor de coordonare a activităţilor compartimentului 

  Pentru realizarea obiectivelor au fost elaborate şi aplicate metode şi proceduri în 

concordanţă cu principiile unui management eficient, care au fost cunoscute şi în final aplicate. 

Au fost adoptate măsurile necesare în vederea elaborării şi dezvoltării sistemelor de control 

managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Obiectivele, activităţile, 

responsabilităţile şi termenele cuprinse în documentele manageriale au stat la baza unor 

programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial. Acesta s-a manifestat prin raportări 

periodice, informări prezentate în C.A., şedinţele în cadrul consiliului profesoral al unităţii 

şcolare etc.  S-au identificat şi stabilit obiectivele activităţii compartimentului în conformitate 

cu politica M.E.C. în domeniul curriculum-ului şi managementului educaţional, cu principiile 

de bază ale activității şcolare.  

Întocmirea listei de priorităţi 

  Tematica compartimentului vizează o problematică largă, cu accent pe optimizarea 

activităţii de îndrumare, monitorizare, control. Informaţiile din baza de date a liceului sunt 

prelucrate în vederea fundamentării activităţii diriginților. Activitatea compartimentului a fost 

proiectată conform obiectivelor stabilite, pe baza diagnozei şi a prognozării rezultatelor. Lista 

activităţilor prioritare este realizată pe baza informaţiilor obţinute în mod operativ, fiind 

corelată cu obiectivele şi grupurile ţintă, prevăzându-se modalităţi optime de realizare şi 

responsabilităţile concrete. 

1.4 Analizarea și stabilirea proiectului de buget  

  Stabilirea resurselor financiare şi realizarea listei de priorităţi a cheltuielilor s-a corelat 

cu proiectele finanţate, cu planul managerial al liceului şi au fost aprobate în CA. Au fost 

identificate obiectivele, acţiunile şi proiectele de finanţare şi s-a stabilit necesarul de resurse 

financiare printr-o listă de priorităţi la cheltuieli corespunzător proiectelor finanţate şi planului 

managerial. Această listă de priorităţi la cheltuieli a fost aprobată în Consiliul de Administraţie 

al școlii în conformitate cu prevederile legale. S-a ţinut cont în realizarea listei de priorităţi a 

cheltuielilor de importanţa proiectelor finanţate. 

Elaborarea programului managerial  

 A fost elaborat planul managerial care a fost aprobat în ședinta CA a școlii din luna 

octombrie 2019, pe baza diagnozei şi a analizei de nevoi, stabilind standardele şi criteriile de 

performanţă în vederea realizării obiectivelor propuse. Programul managerial este adecvat la 

strategia existentă şi implementarea planului de acţiune al școlii. Au fost respectate standardele 

şi criteriile de performanţă în vederea realizării obiectivelor propuse, precum și indicatorii de 

realizare. Resursele necesare au fost stabilite în concordanţă cu resursele comunităţii locale. În 

programul managerial al compartimentului sunt menţionate modalităţile de corecţie/actualizare 

a modalităţilor de monitorizare, evaluare şi comunicare. 

Organizarea activităților compartimentului 

 

  Au fost identificate obiectivele activităţii compartimentului, s-au stabilit punctele forte 

şi slabe,  oportunităţilor şi riscurilor reieşite din analiza periodică a activităţii desfăşurate la 

nivelul compartimentului, în vederea realizării strategiei de dezvoltare instituţională, pentru 

eficientizarea procesului educaţional. S-a întocmit o listă de priorităţi pe baza informaţiilor 

obţinute în mod operativ, preconizându-se modalităţi optime de realizare şi responsabilităţile 

fiecăruia în cadrul compartimentului. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu şi scurt,  

în funcţie de resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu specificul zonei geografice, cu 

luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituţional. S-au 
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solicitat rapoarte membrilor comparimentului, cu precizarea clară a tipului de informaţii şi a 

termenului de predare. 

Realizarea analizei - diagnostic s-a făcut făcut prin recunoaşterea oportunităţilor şi 

riscurilor din activităţile anterioare, prin recunoaşterea punctelor forte, oportunităţilor şi 

riscurilor din activităţile anterioare, în cadrul ședințelor periodice de analiză a activității. 

  

Repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor compartimentului 

 

Au fost repartizate sarcinile şi responsabilităţile membrilor compartimentului în 

conformitate cu fişele de post întocmite şi actualizate anual. Monitorizarea îndeplinirii 

sarcinilor este realizată periodic prin analiza rapoartelor periodice de la inspectorii şcolari, a 

rapoartelor de monitorizare a inspecţiei şcolare, de la factorii responsabili sau prin 

control/discuţii.  

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

In vederea desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional în anul scolar 2019-

2020, conceperea şi proiectarea activităţii la nivelul Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de La 

Salle a avut în vedere următoarele aspecte cu caracter de orientare şi fundamentare a 

managementului resurselor umane şi financiare, a politicilor şi programelor proprii: 

➢ aplicarea corectă a legislaţiei şcolare la toate nivelurile; 

➢ reconsiderarea managementului şcolar din perspectiva descentralizării impuse de Legea 

educatiei (Legea 1/2011), a creşterii autonomiei școlii, în contextul implementării în 

viitor a noului sistem descentralizare / de finanţare a învăţământului preuniversitar; 

➢ asigurarea unui învăţământ incluziv, a consilierii de specialitate pentru elevii cu nevoi 

speciale; 

➢ implementarea corectă a Curriculumul naţional şi a sistemului naţional de evaluare, 

asigurând respectarea acestora; 

➢ creşterea calităţii în educaţie în mediul rural, pentru pregătirea în vederea integrării 

socioprofesionale optime a absolvenţilor; 

➢ stimularea elevilor capabili de performanţă; 

➢ asigurarea, potrivit legii, a personalului didactic adecvat prin numirea, transferarea, 

eliberarea şi evidenţa personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control; 

➢ stabilirea cifrelor de şcolarizare pe baza studiilor de prognoză cu consultarea unităţilor 

de învăţământ, a autorităţilor locale şi a agenţilor economici interesaţi; 

➢ încurajarea şi sprijinirea iniţiativei în dezvoltarea școlii, inclusiv prin proiecte de 

cooperare cu finanţare nerambursabilă; 

➢ eficientizarea procesului educaţional, din perspectiva importanţei investiţiei în capitalul 

uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung; 

➢ asigurarea calităţii şi a caracterului stimulativ-motivaţional al activității școlare şcolare; 

➢ eficientizarea procesului educaţional printr-o monitorizare atentă a activităţii 

desfăşurate şcolare şi intervenţia la timp şi de calitate, pe baza diagnozei şi a evaluării; 
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Consiliul profesoral – anul şcolar 2019-2020 

 

1. Iştoc Cristina – prof. chimie – director; 

2. Ghiurca Vicenţiu – prof. istorie – religie – reprezentant legal al Asociaţiei “Institutul 

Sfântul Ioan de La Salle”; 

3. Dorcu Florin Cătălin – prof. lb. Română; 

4. Blaj Alina Simona – prof. lb. engleză – geografie; 

5. Jesus Sagredo – prof. lb. spaniolă; 

6. Jose Maria Barcos – prof. lb. spaniolă; 

7. Cercel Teofilia -  prof. matematică; 

8. Farcș Lidia Cerasela – prof. fizică; 

9. Cochior Camelia – prof. biologie; 

10. Tihulcă Cecilia – prof.  chimie; 

11. Polak Mihail Bogdan – prof. ed. fizică;  

12. Iftime Ovidiu Dumitru – prof. logică și psihologie, economie; 

13. Ifrim Constantin Cătălin – prof. TIC și DT – Electronică și automatizări; 

14. Tutu Mihai – prof. ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări; 

15.      Tudorică Mihai – prof. ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări; 

16.      Pitirici Loredana - prof. ing. discipline tehnice: Electronică și automatizări 

17. Ploşniţă Traian – prof. ing. discipline tehnice: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

18. Bulgagiu Eugen – maistru discipline tehnice: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice; 

19.      Ciobanu Daniel – prof. religie romano-catolică 

20.      Ploșniță Lăcrămioara – prof. Electronică și automatizări 

21.      Stanciu Mirela  – consilier școlar. 

 

Structuri administrative şi didactic auxiliar 

 

1. Doboș Angela Cristina – secretar; 

2. Bulai Cecilia – contabil; 

3. Iştoc Mihai – întreţinător clădiri; 

4. Hazi Maricica – femeie de serviciu; 

 

Consiliul de administrație  

 

Președinte Consiliu – Ghiurca Vicențiu 

Secretarul Consiliului – dir. Iștoc Cristina 

Membri: prof. Cercel Teofilia, prof. Dorcu Florin, prof. Ploșniță Traian 

Reprezentant elevi: Chelariu Ana Maria 

Reprezentant părinți: dl. Muraru Marius 

Reprezentant Consiliul Local Cordun: dl Tancău Răzvan 

Reprezentant agenți economici: dl Bulai Ciprian 
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Organigrama școlii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația încadrării an școlar 2019-2020 

 

Director: prof. IŞTOC CRISTINA 

Gradul didactic: I 

Vechime la catedră: 32 ani 

Documentul de numire în funcţie: Decizia nr. 12 din 03.08.2019 emisă de Consiliul director 

al Asociaţiei finanţatoare „Institutul Sf. Ioan de La Salle” 

Modalitatea numirii pe funcţie: Numire în funcţie pe durata de 1 an fără concurs 

Unitatea de învăţământ la care are norma de bază Liceul Tehnologic Sf. Ioan de La Salle 

Pildeşti,  10 ore 

Unitatea de învăţământ la care este titular: Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”-

Horia și Liceul Tehnologic Sf. Ioan de La Salle Pildeşti 

 

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

Număr total de cadre didactice: 20 cadre: 

Număr de norme întregi /posturi: 13,44; 

Număr de cadre didactice cu norma de bază în unitatea de învăţământ: 9; 

Număr de cadre didactice titulare   ale unităţii de învăţământ: 7 cadre titulare; 

Număr de cadre   didactice calificate /din numărul total  al cadrelor didactice 18 cadre 

calificate pe post și 2 cadre voluntare; 

Modalitatea angajării pe post (de ex: concurs titular, detaşare, suplinire, transfer): 2 cadre 

titulare prin pretransfer, 5 cadre titulare prin concurs de ocupare a posturilor, 10 cadre 
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angajate pentru suplinire: 2 cu normă întreagă şi 8 la plata cu ora, fiind titulare în  unităţi de 

stat, 1 fiind angajat doar pe orele de religie nefiind angajat la altă unitate școlară  2 cadre 

angajate cu contract de voluntariat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de persoane angajate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuirea normelor/tip de personal/ elevi  

 

Personal 
An şcolar 

2019-2020 

Numărul mediu de elevi pe norma didactică 11 

Numărul mediu de elevi pe norma personal didactic auxiliar 74 

Numărul mediu de elevi pe norma personal nedidactic 74 

 

 

 

 

 

.0.00

10.0.00

20.0.00

30.0.00

40.0.00

50.0.00

60.0.00

70.0.00

Didactic Didactic auxiliar Nedidactic

11

74 74

Personal Norme Persoane  

Didactic 13,44 20 

Didactic auxiliar 2 2 

Nedidactic  2 2 

Consilier școlar 0.05 1 

Total 17,49 24 

Distribuția normelor tip de personal/elevi 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vechimea personalului didactic 

 

Vechime voluntari Debutanți 1-5  

ani 

6-10 

ani 

11- 15 

ani 

16-20 

ani 

21-25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 

30 

în 

învăţământ 

2 0 1 2 6 5 2 0 2 

 în unitate 
2 0 5 8 5 0 0 0 0 

 

Informații de tip cantitativ: 

Populaţie şcolară – nr. elevi – 148; clasele IX-XII, funcţionează într-un singur schimb din 

care: 

➢ ciclul inferior liceu – 93 elevi 

➢ ciclul superior al liceului –  55 elevi 

Personal didactic – cadre didactice – 20 cadre din care 

➢ cadre didactice titulare cu gradul I – 10, 2 prin echivalarea doctoratului în specialitate; 

➢ cadre didactice titulare cu gradul II – 5 

➢ cadre didactice titulare cu definitivat – 2 din care 1 înscris la doctorat; 

➢ cadre didactice debutante – 1; 

➢ cadre didactice voluntari – 2; 

Personal didactic auxiliar: 1 secretar și 1 contabil; 

Personal nedidactic: 1 persoana de serviciu și 1 muncitor de întreținere 

Număr personal didactic calificat: Număr 

personal 

didactic 

Cu 

doctorat 

echivalat 

gradul I gradul II cu definitivat fără 

definitivat 

Necalifica

t 

2 8 5 din care 2 sunt 

înscrisi la obținerea 

gradului didactic I 

2 din care 1 

este înscris la 

obținerea  

doctoratului  

cei 2 

voluntari 1 

debutant 

0 

10%

25%

40%

10%

10%
5%

Situaţia - perfecţionare a cadrelor didactice
în anul şcolar - 2019-2020

Definitivat Gradul II Gradul I Doctorat Voluntari Debutant
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Informații de tip calitativ 

Mediul de provenienţă al elevilor:  

➢ familii cu nivel de şcolarizare mediu; 

➢ Familii din mediu rural; 

➢ Localitățile de unde provin elevii sunt: 76 – Pildești; 63 – Gherăești; 6 – Tețcani; 1 – 

Barticești; 1- Săbăoani; 1- Simionești. 

➢ Elevi cu 1 părinte decedat – 11 elevi; 

➢ Elevi cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate: 1 elev: 

➢ Elevi cu 1 părinte plecat în străinătate: 64 elevi; 

➢ Elevi în plasament: 1 elev. 

Calitatea personalului angajat: 

➢ Personal didactic calificat  – 20 cadre didactice; 

➢ Personal didactic auxiliar – 2 cadre calificate; 

➢ Personal nedidactic  - 2 cadre calificate 

➢ 1 consilier școlar calificat. 

Promovabilitate la finalul semestrului I – 68,24% 

Promovabilitatea pe anul școlar 2019-2020 – 100% 

Promovabilitatea la examenul de certificare a competențelor profesionale – 100% 

Promovabilitatea la examenul de bacalaureat 83,33%  - promoția curentă 

Relații interpersonale bazate pe colaborare, deschidere, comunicare 

Ambianța și comunicarea în școală 

În şcoală există o ambianţă propice desfăşurării unei eficiente activităţi instructiv-

educative, pe de o parte datorită calităţii optime a bazei materiale, în al doilea rând generată de 

existenţa unui corp profesoral recunoscut prin profesionalismul său. Stările conflictuale sunt 

preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori manifeste, sunt mediate, soluţionate într-un 

mod pozitiv. În general, comunicarea este funcţională, atât pe verticală (ascendent-descendent), 

cât şi pe orizontală. Ea se realizează între: 

• Director și personalul didactic şi nedidactic; 

• Director și elevi (prin profesori şi diriginţi sau direct); 

• Director și părinţi (prin profesori şi diriginţi sau direct). 

Directorul comunică mesajul oral sau scris. Uneori informația nu se întoarce decât parţial 

dinspre profesori, elevi şi părinţi spre director, pentru confirmarea receptării mesajului. 

Receptorul nu oferă, deci, întodeauna, managerului (emiţător) feed-backul necesar. Toate 

formele comunicării se derulează în mod formal, dar şi informal. Comunicarea decurge în 

limitele normalului şi al decenţei. 

Comunicarea cu părinţii se realizează prin şedinţele adunărilor generale ale părinţilor 

claselor şi ale Consiliului Reprezentativ al Părinţilor (de 2 pe an are loc întâlnirea părinţilor cu 

directorul și de mai multe ori întâlnirea diriginţilor cu părinţii elevilor claselor). Comunicarea 

directorului școlii cu reprezentanţii comunităţii locale este optimă şi se realizează în ambele 

sensuri. 

Ambianța educatională condiționează, din interiorul acțiunii (educaționale/didactice), 

eficientă activității pedagogice, dependența de climatul psihosocial care poate fi un climat: 

➢ inchis, care blochează comunicarea pedagogică și realizarea corelaței subiect-obiect; 

➢ deschis, care stimulează comunicarea pedagogică și autoreglarea continuă a corelației 

subiect-obiect;  

➢ directiv/noncooperant, care impune stilul autoritar al subiectului/profesorului, rigid si 

perturbator la nivelul relațiilor acestuia cu obiectul/elevul; 

➢ nondirectiv/partenerial, care promovează stilul democratic la nivelul corelației subiect-

obiect. 
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MANAGEMENTUL CURRICULUM-ULUI 

 
Curriculumul  utilizat de unitatea de învăţământ, în perioada de la autorizarea de funcţionare provizorie până la solicitarea  acreditării, este aprobat prin 

şi redat în tabelele următoare: 

Cultură de specialitate: 

 

Nr. crt Clasa  Ciclu liceal Filiera  Domeniu de 

pregătire 

Calificarea 

profesională 

OMEN 

Plan cadru 

OMEN 

Plan de 

învăţământ 

cultură de 

specialitate 

OM  

Programa şcolară 

1 Clasa a 

IX-a 

Ciclu inferior 

al liceului 

Tehno 

logică 

Construcţii, 

instalaţii şi lucrări 

publice 

 

OMECI 

3411/16.03.2009 

OMENCS 

4457/05.07.

2016 

4457 din 05.07.2016, 

Anexa 3 
2 Electronică şi 

automatizări 

 

3 Clasa a 

X-a 

Construcţii, 

instalaţii şi lucrări 

publice 

 

OMECTS 3081 

din 27.01.2010 

Anexa 2 

OMEN 

3915 din 

18.05.2017, 

Anexa 1 

3915 din 18.05.2017, 

Anexa 1 
4 Electronică şi 

automatizări 

 

5 Clasa a 

XI-a 

Ciclu 

superior al 

liceului  

Construcţii, 

instalaţii şi lucrări 

publice 

Tehnician desenator 

pentru construcţii şi 

instalaţii 

OMECI 3412 din 

16.03.2009 

Anexa 4 

OMEN 

3500 din 

29.03.2018, 

Anexa 1 

OMEC 3501/29.03.2018, 

anexa 1 

6 Electronică şi 

automatizări 

Tehnician operator 

tehnică de calcul 

7 Clasa a 

XII-a 
 

Construcţii, 

instalaţii şi lucrări 

publice 

Tehnician desenator 

pentru construcţii şi 

instalaţii 
OMECI 3412 din 

16.03.2009 

Anexa 4 

OMECI nr 

3501 din 

29.03.2018, 

Anexa 2 

OMEC 3501/29.03.2018, 

anexa 2 

8 Electronică şi 

automatizări 

Tehnician operator 

tehnică de calcul 

 

Nota: Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică aprobate se corelează cu OMEN 

3207/2019. 
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Cultură generală: 

 

Aria 

curiculară 

Disciplina Clasa  OM Nr.    din 

Limbă şi 

comunicare 

Limba şi literatura 

română 

IX-XII OMECI 5099 09.09.2009 

Limba engleză IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI-XII OMEC 3488 23.03.2006 

Limba spaniolă IX-X OMECI 5099 09.09.2009 

XI-XII OMEC 3488 23.03.2009 

Matematică şi 

ştiinţe ale 

naturii 

Biologie IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

Chimie  
 

OMECI 5099 09.09.2009 

Fizica  IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI-XII OMEC 3252 13.02.2006 

Matematică  IX OMECI 5099 09.09.2009 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI OMEC 3253 13.02.2006 

XII OMEC 5959 22.12.2006 

Om şi societate  Istorie IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI OMEC 3252 13.02.2006 

XII OMEC 5959 22.12.2006 

Geografie IX OMECT 3458 09.03.2004 

X OMEC 4598 31.08.2004 

XI OMEC 3252 13.02.2006 

XII OMEC 5959 22.12.2006 

Logică şi argumentare IX OMECI 5099 09.09.2009 

Psihologie X OMEC 4598 31.08.2004 

Religie IX-XII OMEC 5230 01.09.2008 

Educaţie fizică 

şi sport 

Educaţie fizică IX-XII OMECI 5099 09.09.2009 

Tehnologii TIC IX-XII OMECI 5099 09.09.2009 

 Ed. anteprenorială X OMEC 4598 31.08.2004 

Consiliere și 

orientare 

Consiliere și orientare IX-X OMEC 5287 09.10.2006 

Orientare și consiliere 

vocațională 

XI-XII OMEC 3488 23.03.2006 
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MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE 

Informații de tip cantitativ: spații de folosință 

săli de clasă – 8 

laboratoare – 2 

ateliere interioare - 2 și ateliere exterioare - 2 

capelă - 1 

bibliotecă – 1 

sala de conferințe - 1 

grupuri sanitare – 10 (elevi, profesori) 

Zonă centrale termice - 1 

Spațiu întreținere/reparații - 1 

Spații de depozitare material didactic - 3 

Direcțiune - 1 

Cancelarie profesori - 1 

Secretariat - 1 

BAZA SPORTIVĂ 

Teren de educație fizică și sport - 1 

Sală de sport - 1 

Vestiare prevăzute cu cabine de duș și toalete - 2 

 

Dotări ale școlii: 

a. cu aparatura IT 

Nr. crt Denumire Număr echipament 

1 Calculatoare  50 

2 Laptop  6 

3 Tablete  2 

4 Video proiector 6 

5 Ecrane de proiecție  3 

6 Instalație de sonorizare fixă 1 

7 Instalație de sonorizare mobilă 1 

8 Imprimante alb-negru și color 4 

9 Multifuncțională profesională 1 

10 Scanner  3 

11 CD-player 3 

 

b. dotare biblioteca școlară: 10 vitrine cu peste 8000 de volume: cărți beletristică, de 

tehnică, dicționare, auxiliare didactice: limba romana, matematică, fizică și chimie, 

1500 de manuale clasele IX-XII. Valoarea totală investită în biblioteca școlii este de 

128094.5 lei, valoarea nu cuprinde costul manualelor. Valoarea manualelor se ridică la 

peste 77 000 lei ( manualele folosite din 2009 până în prezent). 

Notă: nu s-a indexat valoare acestora ținându-se cont de inflație. Valoarea este cea 

înregistrată din 2001 până în 2020. 

c. Dotarea atelierelor școală – conform Inventarului realizat la finalul anului 2019: dotarea 

atelierului de Electronică și automatizări cu aparatura necesară este de  54 876 lei iar a 

celui de instalații este de 64 686 lei.  

Notă: nu s-a indexat valoare acestora ținându-se cont de inflație. Valoarea este cea 

înregistrată din 2001 până în 2019. 
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d. Diferența de valoare a inventarului realizat în anii 2019 și 2018 este de 33 730 lei. 

Acesta sumă nu reflectă că doar atât a fost investit în școală ca valoare deoarece suma 

nu cuprinde nu ia în calcul valoarea obiectelor care au fost date la casare.  

 

 

Date de identificare ale școlii 

 Denumirea unității de învățământ: LICEUL TEHNOLOGIC ” SFÂNTUL IOAN DE LA 

SALLE” 

➢ Unitate de învățământ din sistemul privat 

➢ Adresa: Str. Fraternității, nr. 12, Pildești-Cordun, Neamț 

➢ Cod poștal: 617136 

➢ Telefon/ Fax: 0233 748537 

➢ E-mail: scoalapildesti@lasalle.ro;  lpildesticordun@isjneamt.ro; 

➢ Web: www.lasalle.ro 

➢ Niveluri de învățământ/ specializări/ calificări profesionale: acreditate să funcționeze 

din anul școlar 2015 – 2016; 

➢ Liceu zi nivel inferior și superior – specializări/ calificări: 

➢ Tehnic – Construcții și lucrări publice – Tehnician desenator pentru construcții și 

instalații. 

➢ Tehnic – Electronică și automatizări – Tehnician operator tehnică de calcul 

➢ Baza legală de funcționare: 

➢ OM 5550/ 26.10.2015 – ordin de acreditare 

➢ HCL 35/ 7.03.2013 acordare a personalității juridice. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scoalapildesti@lasalle.ro
mailto:lpildesticordun@isjneamt.ro
http://www.lasalle.ro/
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MANAGEMENTUL PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE. 

PRACTICI ȘI STRATEGII MANAGERIALE 

 
Activitățile de predare, învățare și evaluare au fost proiectate individualizat, în funcție 

de particularitățile fiecărei clase și apoi discutate la nivelul comisiilor metodice.  Profesorii au 

aplicat metode didactice centrate pe grupe de elevi sau pe elevi și au răspuns cererilor elevilor 

și părinților privind acordarea de sprijin în învățare. În acest sens, s-au organizat ore 

suplimentare pentru pregătirea elevilor – acestea vizând în special examenul de bacalaureat – 

la disciplinele: matematică, chimie, biologie și  limba și literatura română 

La începutul anului școlar, diriginții au distribuit manualele școlare pentru clasele  IX-

XII, manuale aprobate de MEN, cu care se lucrează la clasă și au făcut recomandări elevilor 

privind folosirea acestor manuale, manualele fiind achiziționate de școală. Principala problemă 

a constituit-o absența unor manuale noi de specialitate, care să răspundă nevoilor reale ale 

elevilor, dat fiind modificările survenite în cadrul legislativ privind noile planuri de învățământ 

aprobate pentru clasele  IX-XI. Nu au apărut manuale noi, elevii folosindu-le pe cele care școala 

le are în dotare, însă pentru că numărul elevilor de clasele a IX-a s-a mărit s-au achiziționat câte 

10-20 manuale pentru fiecare disciplină. 

În procesul de învățământ au fost utilizate auxiliare curriculare pe care școala le are în 

dotare ele fiind achiziționate în anii școlari trecuți. S-au mai achiziționat și alte auxiliare pentru 

dotarea bibliotecii școlare precum și cărți de beletristică. 

 

Oferta curriculara CDL 

Pentru anul școlar 2019 – 2020, s-a pus la dispoziția elevilor un curriculum cuprinzător, 

diferențiat în funcție de domeniul de pregătire profesională, elevii  să dovedească atât 

competențe-cheie pe domeniile de specialitate, cât și competențe generale pentru domeniile de 

pregătire profesională pentru care noi școlarizăm elevi. 

Pe lângă disciplinele prevăzute în trunchiul comun și în cel diferențiat al curriculumului 

național, școala a pus la dispoziția elevilor claselor IX-XII câte 2 pachete de CDL pe an de 

studiu. Au fost întocmite documentele necesare, de către cadrele didactice propunătoare, pentru 

ca programele școlare pentru disciplinele opționale CDL-uri să fie aprobate de CDLPS Neamț. 

 

Lista CDL-urilor desfășurate pe parcursul anului școlar 2019-2020 
Nr. 

crt. 

Clasa Domeniul de 

pregătire 

Tema CDL Propunător 

1 a IX-a,  Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Aplicaţii tehnologice în 

construcţii şi instalaţii 

Inginer Ploșniță Traian 

Maistru Bulgagiu Eugen 

2 a IX-a Electronică şi 

automatizări 

Aplicaţii de bază în electronică și 

automatizări 

 Prof. Ifrim Cătălin,  

Inginer Tutu Mihai 

3 a X-a Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Surse locale de preparare a apei 

calde menajere 

Inginer Ploșniță Traian 

Maistru Bulgagiu Eugen 

4 a  X-a Electronică şi 

automatizări 

Electronică aplicată Prof. Ifrim Cătălin,  

Inginer Tutu Mihai 

5 a XI-a Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Tehnologii moderne folosite 

instalații 

Inginer Ploșniță Traian 

6 a XI-a Electronică şi 

automatizări 

Operarea și programarea 

senzorilor, actuatorilor și 

roboților 

Prof. Farcaș Lidia Cerasela 

7 a XII-a Construcţii, instalaţii 

şi lucrări publice 

Izolații hidrofuge folosite în 

construcții 

Inginer Ploșniță Traian 

8 a XII-a Electronică şi 

automatizări 

Acționări electrice de curent 

continuu și alternativ 

Inginer Tutu Mihai 

Inginer Pitirici Loredana 
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Populaţia şcolară și rezultatele învățării 

 

ANUL ŞCOLAR 2019- 2020 

 
 Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Electro 

nică şi 

automa 

tizări 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Electro 

nică şi 

automa 

tizări 

Construcţii 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Electro 

nică şi 

automa 

tizări 

Construcţii 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Electro 

nică şi 

automa 

tizări 

Elevi înscrişi 29 28 15 21 12 21 8 14 

Veniţi în timpul 

anului 
0 1 0 0 0 0 

0 0 

Plecaţi în timpul 

semestrului 
0 0 1 0 0 0 

0 0 

Exmatriculați 0 0 0 0 0 0 
0 0 

Retraşi 0 0 0 0 0 0 
0 0 

Total rămași 29 29 14 21 12 21 8 14 
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Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2019-2020: 

 

 Nr. elevi 

înscrişi la 

început 

de an  

Nr. elevi 

plecaţi 

 

Nr. 

elevi  

veniţi 

 

Nr.  

elevi 

rămaşi 

înscriși 

Nr. elevi 

promovaţi 

Promovaţi cu medii cuprinse 

între 

Exmatric/

retrași/sit. 

neîncheiat

ă 

Note la purtare  

total 
fet

e 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-10 De 10 Între 

9,99-7 

Sub 7 

Cl. a 

IX-a A 

29 0 0 29 29 6 1 10 12 3 3 0/0/0  26 3 0 

Cl. a 

IX-a B 

28 0 1 29 29 13 0 5 11 9 4 0/0/0 29 0 0 

Cl. a X-

a A 

15 1 0 14 14 2 2 6 5 0 1 0/0/0 10 4 0 

Cl. a X-

a B 

21 0 0 21 21 9 0 1 3 10 7 0/0/0 21 0 0 

Cl. a  

XI-a A 

12 0 0 12 12 2 0 5 6 1 0 0/0/0 11 1 0 

Cl. a 

XI-a B 

21 0 0 21 21 12 0 0 3 6 12 0/0/0 20 1 0 

Cl. A 

XII A 

8 0 0 8 8 1 0 3 5 0 0 0/0/0 4 4 0 

Cl. XII-

a B 

14 0 0 14 14 8 0 0 2 4 8 0/0/0 14 0 0 

Total  148 1 1 148 148 53 3 30 47 33 35 0/0/0 135 13 0 

 

 
 

 



31 

 

SITUAȚII STATISTICE COMPARATIVE: 

 

COMPARAȚIE: SITUAŢIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR   

 ANI ȘCOLARI 2018-2019 ȘI 2019-2020 

 

 

 

Anul 

școlar 

Nr. elevi 

înscrisi 

Nr. elevi promovati cu  media  Abandon 

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

2018-

2019 

125 2 23 33 32 35 0 

2019-

2020 

148 3 30 47 33 35 0 

 

 

Situaţia promovabilității  2018-2019 

 

 

 
 

Situaţia promovabilității  2019-2020 
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Comparație: Situaţia elevilor privind nota la purtare 
 

Anul școlar 2018-2019 

 
 

  Anul școlar 2019-2020 

 
 

 

FRECVENȚA LA ORELE DE CURS 
 

Clasa       
 

Nr. 

elevi 

Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ 

elev 

Absențe 

nemotivate/ 

elev 
Anul școlar 2019-2020 

IX 58 974 741 233 16,79 4,01 

X 35 1060 769 291 30,28 8,31 

XI 33 732 555 177 22,18 5,36 

XII 22 574 389 185 26,09 8,4 

TOTAL AN 

ȘCOLAR 

148 3340 2454 886 22,56 5,98 

Anul școlar 2018-2019 

IX 36 1109 921 188 30,8 5,22 

X 37 1201 853 348 32,45 9,4 

XI 24 873 629 244 32,20 10,16 

XII 29 808 552 256 27,86 8,82 

TOTAL AN 

ȘCOLAR 

126 3991 2955 1036 30,88 8,22 
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 În ceea ce privește situația frecvenței, la nivel statistic, se observă o scădere a numărului de 

absențe la total și nemotivate și absențe motivate. Acest lucru s-a datorat  scăderii numărului de 

săptămâni de școală față de anul trecut datorită intrării în stare de urgență și întreruperea activității 

fizice în școală. Prin urmare, considerăm că nu  a crescut, în unitatea noastră, riscul de abandon 

școlar, mai ales la clasele a IX-a și a X-a. Ca și în alte  rapoarte, observăm vulnerabilitatea elevilor 

de clasa  a X-a în ceea ce privește absenteismul. Motivele identificate in acest sens ar fi: 

- grupul eterogen, neconstituit; 

- mediul familial adesea cu probleme grave (materiale, de violență în familie);  

- absența unui orizont profesional clar definit, care determină slabă motivație interioară pentru a 

trece peste provocările unui mediu dinamic. 

 De asemenea, se observă o scădere a mediei absențelor nemotivate pe elev, ceea ce  impune 

pentru toate clasele monitorizarea absențelor corelată cu măsuri de remediere acolo unde este posibil 

dar și faptul că unii elevi problemă sunt mai conștienți de menirea lor de elevi.. 

 Este necesar ca în cadrul ședințelor Comisiei diriginților să se stabilească strategii care să 

includă: colaborarea diriginților cu psihologul școlii, realizarea de activități extrașcolare în care să 

se dezbată teme pe acest domeniu, intervenția în timp util pentru cazurile de posibil abandon școlar, 

colaborarea cu familia elevului sau cu instituții ale statului acolo unde este cazul. 
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1

Liceul Tehnologic 

Sfântul Ioan de La 

Salle

Tehnician 

desenator 

pentru 

construcții și 

instalații 8 1 8 1 8 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Liceul Tehnologic 

Sfântul Ioan de La 

Salle

Tehnician 

operator 

tehnică de 

calcul 14 8 14 8 14 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 

CENTRU DE EXAMEN 22 9 22 9 22 9 20 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Număr candidați
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crt.
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Rezultatele de la examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat: 

 

Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020 

 

Seria  Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Nr. 

elevi 

respinşi 

Nr. elevi 

promovaţi 

Cu medii între: 

Promovabilitate 6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

10 

curentă 16 16 3 13 4 2 4 3 81,25% 

anterioară 3 3 1 2 2 - - - 66,67% 

 

Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie  2020 

 

Seria  Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Nr. 

elevi 

respinşi 

Nr. elevi 

promovaţi 

Cu medii între: 

Promovabilitate 6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

10 

curentă 4 4 3 1 1 0 0 0 25% 

anterioară 2 2 2 0 0 0 0 0 0% 
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REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE ȘI OLIMPIADE 

 

Participarea elevilor noștri la concursurile și olimpiadele școlare în anii anteriori i-a 

provocat și ei s-au implicat foarte mult în astfel de activități cu rezultate foarte bune. La 

disciplinele de cultură generală elevii noştri nu au participat decât la etapa pe şcoală a 

olimpiadelor, însă la disciplinele tehnice am participat cu elevii la diverse simpozioane 

naţionale  și olimpiade la care am obținut rezultate foarte frumoase: 

Participări la olimpiadele școlare: 

Etapa județeană:  

La domeniul Construcții, instalații și lucrări publice: 

Clasa a XI-a: Locul 1, locul 2 și locul 3;  

Clasa a XII-a: Locul 1, locul 2 și locul 3 

La domeniul Electronică și automatizări: 

Clasa a XI-a: locul 3, locul 5 și locul 10 

Clasa a XII-a: locul 2 și locul 3. 

Etapa națională:  

Nu s-a mai desfășurat. 

Participări la concursuri și simpozioane: 

 Participarea la Olimpiada Sportului Școlar – tenis de masă și calificarea la etapa 

județeană a 3 elevi. 

Datorită pandemiei marea majoritate  a simpozioanelor la care participau în mod 

regulat elevii noștri s-au anulat. 

 

 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

 

Activitățile educative desfăşurate în acest an şcolar au fost variate şi pot fi grupate astfel: 

1. Activități de voluntariat – ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor şi a cadrelor 

didactice faţă de nevoile celorlalţi; promovarea valorilor umane şi creştine printre elevii 

liceului; consolidarea abilităţilor elevilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită 

şi solidară; Cunoaşterea de către elevi liceului nostru a Casei de bătrâni şi de bolnavi „Sfântul 

Ioan Paul al II-lea” aflat în grija Congregaţiei Surorilor Misionare ale Pătimirii lui Isus de la 

Butea, jud. Iaşi prin vizitele efectuate de aceștia în centru; educarea elevilor în spiritul creştin 

lasallian, promovarea virtuţilor creştine şi umane.  

a) „Hrană pentru toţi” –  activitatea s-a desfăşurat în decursul lunii octombrie şi a 

constat în organizarea campaniei umanitare de strângere de legume, fructe, alimente etc. 

pentru Casa de bătrâni şi de bolnavi „Sfântul Ioan Paul al II-lea” aflat în grija Congregaţiei 

Surorilor Misionare ale Pătimirii lui Isus de la Butea, jud. Iaşi. Campania s-a finalizat cu 

donarea către centru a: 200 kg zahăr, 80 kg orez, 100 kg făină, 175 l de ulei, 50 kg paste, și 

peste 500 kg de legume, fructe. Bătrânii au mai primit în dar și: miere de albine, cafea și 

chiar multe dulciuri. 

b) „Dăruind, îţi dăruieşti” – campanie ce a avut loc în luna decembrie, având ca 

principal scop strângerea de fonduri pentru copii şi tinerii din Centrul „La Salle” din Iaşi. 

Elevii s-au implicat activ în strângerea de fonduri, au realizat diferite activităţi în şcoală şi 

nu numai, au realizat un termometru al generozități în care erau trecuţi banii adunaţi la 
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fiecare clasă etc. Pe lângă donarea directă a diferitelor sume de bani, unii elevi au vândut în 

cadrul târgurilor organizate ad-hoc, în şcoală, produse de patiserie și alte preparate culinare. 

Suma colectată și cu ajutorul unor persoane binevoitoare, a fostilor elevi care s-au alăturat 

campaniei a fost de 14 500 lei. Cele două activităţi au fost coordonate de Fr. Vicenţiu Ghirca. 

c) ”O mână întinsă elevilor lasallieni din Venezuela” – campanie ce a avut loc în luna 

martie , având ca principal scop strângerea de fonduri pentru copii şi tinerii din 3 centre 

lasalliene din Venezuela. Suma obținută în această scurtă perioadă a fost de 550 de euro. 

Campania trebuia să continue până la începerea vacanței de primăvară. Cu această sumă am 

asigurat hrana pentru o zi a 2780 de elevi din cele 3 școli.  

 

2. Activităţile extraşcolare – s-au derulat după următorul program: 

a) Imaginează-ți… având ca principal scop în formarea copiilor şi tinerilor în spiritul 

școlilor lasalliene și pentru a le dezvolta valoarea creativității. Activitatea a avut loc în 

lunile octombrie şi a fost coordonată de fr. Daniel Ciobanu şi prof. Florin Dorcu. Fiecare 

clasă a avut o zi de comuniune în care au aprofundat motoul anului şcolar şi au participat la 

diverse activităţi educative şi sportive.  

b) Pelerinajul absolvenților 2020 - Sâmbătă, 19 octombrie 2019, la inițiativa Oficiului 

de Pastorație Școlară, s-a desfășurat la Cacica, jud. Suceava, Pelerinajul Absolvenților 2020. 

Un număr de 15 elevi, viitori absolvenți s-au deplasat la Sanctuarul Marian de la Cacica cu 

dorința ca împreună, prin rugăciune și cântec, să invoce haruri și ajutor pentru reușita la 

examenul de bacalaureat și cel de certificare a competențelor profesionale. Au cerut ca 

rugăciunea lor să fie ascultată ca bunul Dumnezeu să-i ajute să aibă rezultate frumoase la 

examene și să-i însoțească mereu pe drumul vieții! 

c) Stop Bullying! – activitate în colaborare cu Organizația ”Salvați copii!” 

d) Balul bobocilor – a avut loc 17 noiembrie 2019 şi a fost organizat de elevii claselor 

a XI-a, îndrumaţi de domnii diriginţi. Scopul acestui proiect a fost  organizarea Balului 

Bobocilor sub formă de concurs şi spectacol şcolar, în vederea formării competenţelor 

specifice domeniilor extraşcolare şi definirea talentelor, aptitudinilor de tip artistic. 

e) Cursul de fotografie – are loc sâmbăta şi este organizat de fr. Jose Maria Barcos. La 

acest proiect participă mai mulţi elevi, scopul principal al proiectului fiind iniţierea elevilor 

în tainele fotografiei. Participanţii au posibilitatea de a învăţa să facă fotografii cu aparate 

performante, dar şi să prelucreze aceste imagini în diferite programe. 

f) Formare pedagogico-lasalliană la Bratislava - În perioada 17-20 octombrie 2019, 

Cristina Iștoc, directorul școlii și Fr. Ghiurca Vicențiu au participat la Bratislava - Slovacia, 

la o sesiune de formare cu  tema „Identitatea lasalliene,  necesitatea formării în spiritul 

lasallian și  importanța Structurilor aflate în slujirea misiunii educative lasalliene”. 

g) Ziua de formare pedagogico-lasalliene – organizată în cadrul liceului de către Fr. 

Ciobanu Daniel și prof. Florin Dorcu. Întâlnire care a avut loc pe 6 decembrie 2020 cu temă 

„Lucrurile sunt posibile” a fost reuniune a cadrelor care lucrează în cele 2 centre La Salle 

din România. 

h) Spectacolul de Crăciun – desfăşurat în sala de sport la care au participat elevii şcolii, 

părinţii, diferiţi invitaţi. Fiecare clasă, coordonată şi îndrumată de către diriginte, a pregătit 

diverse momente tradiţionale, culturale, muzicale etc. 

i) Realizarea revistei liceului Şcoala de la răscruce – primul număr din anul şcolar 

2019-2020 a apărut în luna decembrie iar al doilea în aprilie 2020 . Elevii au contribui cu 

articole şi au ajutat la redactarea revistei, coordonată de prof. Florin Dorcu. Sperăm să 
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finalizăm și al treilea număr din acest an școlar, număr dedicat absolvenților generației 

CoVid 19. 

j) Clubul Nanotechfun – activitățile coordonate de dna prof. Lidia Farcaș au loc în 

fiecare miercuri de la ora 14:00, iar la acestea iau parte elevii care doresc de la clasele IX-

XI, au în vedere lucrul cu programe, plăcuțe etc. Elevii au participat în anii școlari trecuți la 

multe concursuri si și simpozioane la care au obținut premii importante. 

k) Celebrare ecumenică 2020 - miercuri, 22 ianuarie 2020, comunitatea educativă a 

liceului s-a unit cu întreaga Biserică pentru a se ruga și a cere de la Dumnezeu darul unității. 

Celebrarea a fost prezidată de pr. Laurențiu Luca, preot vicar al comunității din Pildești și 

Pr. Liviu Lupu, paroh al comunității ortodoxe din Gherăești. Tema de anul acesta a fost: 

„Ne-au arătat o bunăvoinţă neobişnuită” 

 

Activităţi şcolare  

a) Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2019-2020– activităţile au început 

dimineaţa cu liturghia de la ora 8.00 şi a continuat în şcoală cu întâlnirea generală din sala 

de sport a liceului, prezidată de dna. dir. Iştoc Cristina.  

b) Ziua Bacovia – Proiectul şcolar a fost organizat de Florin Dorcu şi desfăşurat în 

cadrul Liceului Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle”, cu ocazia împlinirii a  137 de ani de 

la naşterea poetului băcăuan. Cu această ocazie, elevii au realizat desene, portrete cu poetul 

sau inspirate din opera acestuia. Scopul proiectului a fost promovarea imaginii şi a operei 

poetului George Bacovia.  

c) Ziua mondială pentru educaţie – activitatea a fost coordonată de prof. Florin Dorcu. 

Obiectivele proiectului au fost: omagierea zilei internațională a profesorului; educarea 

dragostei şi a respectului față de profesori; conştientizarea de către elevii de munca pe care 

o depun profesorii; oferirea posibilităţii elevilor de a fi pentru o oră la catedră; dezvoltarea 

spiritului de iniţiativă al tinerei generații; ameliorarea relaţia cadru didactic-elev. 

d) Ziua Voiculescu – proiectul a fost coordonat de prof. Florin Dorcu cu ocazia 

împlinirii a 124 de ani de la naşterea scriitorului, iar scopul proiectului a fost promovarea 

imaginii și a operei poetului Vasile Voiculescu. Cu această ocazie, elevii au avut 

posibilitatea de a afla mai multe despre viaţa şi opera scriitorului, au aprofundat temele 

operei sale, au realizat de sene cu acesta. 

e) Ziua naţională a României – a fost celebrată pe data de 29 noiembrie 2019 şi a fost 

organizată de Fr. Vicenţiu Ghiurca şi prof. Florin Dorcu. Activitatea a avut ca principal scop 

a fost dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; îmbogăţirea cunoştinţelor istorice; 

înţelegerea că Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei 

româneşti. Activitatea face parte din proiectul școlar Spre centenarul Marii Uniri. 

f) Eminescu – Luceafărul literaturii române – proiect ce a avut loc în luna ianuarie şi 

a fost coordonat de prof. Florin Dorcu. Obiectivele proiectului au fost promovarea 

scriitorilor români, sensibilitatea pentru opera poetului, apropierea elevilor de valorile şi de 

cultura naţională.  
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AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE 

 

 Din punctul de vedere al autorizării sanitare, avem autorizaţie de funcţionare valabilă pe termen 

nelimitat. 

      Referitor la acreditarea şcolii funcţionăm în baza – O.M.5550 din 26.10.2015, ordin ce ne dă 

dreptul să funcționăm ca unitate școlară acreditată pe filiera Tehnologică, profilul Tehnic, domenii 

de pregătire: Construcții, instalații și lucrări publice și Electronică și automatizări. 

 

 

PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

 În anul școlar 2019-2020, doar un număr de 16 elevi ai   liceului nostru  beneficiază de ajutor 

din partea statului român constând în burse ”Bani de liceu”.   

  

Situație statistică elevi cu părinți decedați – părinți plecați în străinătate 

 

Clasa Elevi cu părinți 

decedați 

Elevi cu părinți 

plecați în 

străinătate 

Elevi în 

plasament 

Elevi cu domiciliul în 

1 

părinte 

2 

părinți 

1 

părinte 

2 

părinți 

Pildești Gherăești Altă 

localitate 

IX-a A 4 - 5 - - 9 15 5 

IX-a B 1 - 16 - - 14 10 4 

X-a A - - 4 1 - 7 8 - 

X-a B - - 15 - - 9 12 - 

XI-a A 1 - 8 - - 7 5 - 

XI-a B 2 - 8 -  15 6 - 

XII-a 

A 

1 - 3 -  4 4 - 

XII-a 

B 

2 - 5 - 1 11 3 - 

Total 

școală 

12 - 64 1 1 76 63 9 

 

 

Se observă în această statistică că 8,10% dintre elevii școlii au părinte decedat. 43,91% dintre elevi 

școlii au un părinte plecat la muncă în străinătate, ceea ce ne obligă să acordăm mai multă atenție 

elevilor care necesită sprijin în lipsa părinților plecați la muncă în străinătate. Trebuie intensificată 

colaborarea cu psihologul școlii și monitorizarea acestora de către dirigintele clasei.  

 

Calitatea managementului şcolar  

Directorul şcolii, împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate prin cursuri de 

perfecţionare în domeniul managementului educaţional, au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de 
parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate și cu comunitatea locală. Şcoala funcţionează după 

un plan managerial propriu. 

 

Dimensiunile noutăţii avute în vedere în proiectarea curriculară la nivelul şcolii sunt: 

• prioritatea acordată procesului de învăţare şi intereselor elevului; 

• focalizarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de 

bază necesare pentru continuarea studiilor; 
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• diversificarea graduală a ofertei curriculare şi multiplicarea posibilităţilor elevului de a 

alege; 

• conceperea şcolii ca furnizor de servicii educaţionale în cadrul căreia elevul să fie permanent 

şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare; 

• creşterea responsabilităţii şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi 

diversificarea implicării acesteia în viaţa comunităţii locale. 

 

Informații privind managementul școlar. Calitatea managerială și stilul de conducere 

În anii şcolari precedenți conducerea şcolii a considerat ca fiind prioritară asigurarea eficienţei 

manageriale acţionând, în acest sens, în mai multe direcţii: 

▪ menţinerea climatului optim de muncă prin dezvoltarea responsabilităţii profesionale şi 

manageriale;  

▪ proiectarea activităţilor la nivelul şcolii, al comisiilor de catedră, al cadrelor didactice, 

respectând Curriculum-ul Naţional, structura anului şcolar şi noul model de proiectare didactică; 

▪ constituirea şi actualizarea permanentă a bazei de date informatizate privind încadrarea 

şi formarea continuă a cadrelor didactice, legislaţia, evidenţa şi mişcarea elevilor, informarea şi 

documentarea cadrelor didactice, manualele şcolare, fondul de carte, materiale şi mijloace didactice, 

audio/video/informatice ş.a.; 

▪ evaluarea personalului didactic conform fişei de evaluare elaborate de M.E.N., în corelare 

cu fişa individuală a postului şi cu prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel de 

învăţământ;  

▪ asigurarea unui feed-back permanent între echipa managerială, Consiliul de administraţie, 

Consiliul profesoral şi Comitetul de părinți.  

O altă prioritate a reprezentat-o asigurarea resurselor materiale necesare asigurării climatului optim 

de funcţionare a şcolii prin: 

▪ asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea şcolii privind instalaţiile sanitare, electrice şi 

▪ de încălzire; 

▪ asigurarea funcţionalităţii tuturor spaţiilor destinate procesului de învăţământ; 

▪ gestionarea, îmbunătăţirea şi utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale existente. 

În contextul unei societăţi moderne în permanentă schimbare, actuala echipă managerială a 

școlii se defineşte prin calităţi şi abilităţi precum: gândire logică, capacitate de conceptualizare, 

capacitate de diagnoză, capacitate de decizie, obiectivitate în perceperea şi judecarea altora, 

adaptabilitate, centrarea pe dezvoltarea celorlalţi, spirit colegial, capacitatea de a asculta şi de a lua 

în considerare şi alte păreri decât cele proprii, comunicare facilă, încurajarea creativităţii, atitudini 

pozitive, atribuţii delegate într-o pondere considerabilă. Echipa managerială promovează un stil de 

conducere democratic. În funcţie de situaţie, acordă prioritate următoarelor variabile: cerinţele 

sarcinii, nevoile grupului, nevoile indivizilor. 

 Echipa managerială pornește de la premisa că obţinerea performanţelor depinde de modul în care 

un manager reuşeşte să influenţeze comportamentul celorlalţi membri ai corpului didactic şi 

nedidactic. De aceea, se pune un accent deosebit pe motivarea şi coordonarea acestora. 

Climatul unităţii şcolare a fost unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de 

preocupare a cadrelor didactice; este un climat care oferă satisfacţii. Relaţiile dintre cadrele didactice 

fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. În general, cadrele didactice au desfășurat o activitate 

meritorie implicându-se activ în bunul mers al activităţii educative școlare și extrașcolare prin care 

au urmărit şi promovarea imaginii școlii. Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza 

rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi în baza datelor statistice furnizate de 

compartimentul secretariat. Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial 

precum şi a Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea obiectivelor. În cadrul activităţilor 

curriculare şi extracurriculare, activitatea  pedagogică s-a centrat în cea mai mare măsură pe formarea 

competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la 
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elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor 

interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

 

OPȚIUNI STRATEGICE, pentru anul școlar 2019-2020 

La baza elaborării planului managerial, au stat următoarele ținte strategice:  

1. Creșterea și încurajarea performanței și a motivației pentru studiu la elevi prin optimizarea 

calității actului didactic și oferirea unor exemple și modele de viață; 

2. Dezvoltarea competenţei de comunicare la elevi și profesori deopotrivă și consolidarea unei 

structuri organizatorice complexe și funcționale; 

3. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii și alinierea actului educațional din instituție la 

standardele europene; 

4. Dezvoltarea C.D.L.-urilor în funcţie de nevoile integrării sociale și a inserției pe piața muncii;  

5. Integrarea optimă a noilor tehnologii în actul educațional și dezvoltarea mediului informațional;  

OBIECTIVE GENERALE pentru anul școlar 2019-2020  

1. Asigurarea calităţii actului managerial în unitatea şcolară, având la bază cooperare, comunicare, 

asigurarea unei bune circulaţii a informaţiei interne;  

2. Abordarea schimbării ca o necesitate interioară, individuală, organizaţională;  

3. Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate comunitare;  

4. Armonizarea strategiilor Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle prin proiectarea de 

curriculum ţinând cont de cerinţele locale;  

5. Integrarea priorităților privind integrarea europeană;  

6. Eficacitate, profesionalism în ceea ce priveşte gestionarea resursei umane în sistem;   

7. Realizarea încadrărilor, în funcţie de numărul normelor stabilite de Consiliul de administrație, 

prin respectarea curriculum-ului naţional şi a specificului profilului - specializării, număr de clase;  

8. Proces de învăţământ centrat pe elev; 

9. Asigurarea şanselor egale în educaţie;  

10. Reducerea şi prevenirea absenteismului;  

11.Parteneriat cu familiile elevilor, în vederea participării şi creşterii responsabilităţii părinţilor;  

12. Coordonarea mijlocită şi nemijlocită a proiectelor, programelor promovate de politici 

educaţionale;  

13. Coordonarea, prin compartimente, a domeniilor funcţionale de intervenţie managerială 

(curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, parteneriat comunitar);  

14. Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale, a concursurilor (elevi, cadre 

didactice);  

15. Standardizarea evaluării fundamentată pe experienţa directă a cadrelor didactice și pe oferta de 

formare în domeniu;  

16. Continuarea proiectului de reabilitare a internatului, a sălii de sport, identificarea resurselor 

necesare; 

17. Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor și la cerinţele pieţei muncii;  

18. Implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor și autorităţilor locale în  formarea 

profesională a elevilor și pentru inserţia socială și profesională a acestora. 

Pentru anul şcolar 2019–2020, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi 

educaţional pe  priorităţi strategice menționate mai sus, care vor contribui la sporirea accesului tuturor 

elevilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar. Responsabilizarea fiecărui 

reprezentant al organizaţiei şcolare, în vederea desfășurării unui proces de învățământ cu finalitate 

ce vizează și asigură performanța este un lucru care trebuie avut în vedere. 

Și-a organizat şi desfăşurat activitatea în conformitate cu normativele legislative în vigoare, precum 

şi cu respectarea rolului pe care școala îl are, a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul 

managerial.  
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Scopul și obiectivele au fost organizate pe următoarele domenii de activitate în planul 

managerial pentru anul școlar 2019-2020 și sunt următoarele: 

DOMENIUL CURRICULUM 

• Cunoaşterea și aplicarea documentelor de politică educaţională și a finalităţilor pentru liceu; 

• Aplicarea Planurilor cadru, a planurilor de învăţământ și a programelor şcolare pentru toate 

clasele, domeniile și specializările existente în planul de şcolarizare conforme cu oridinele de 

ministru și a legislației în vigoare; 

• Aplicarea de norme proceduri, metode de evaluare a competenţelor/obiectivelor de referinţă 

şi a conţinuturilor vizate de curriculă; 

• Concordanţa dintre programa şcolară şi programele de examen;  

• Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile specifice ale comunităţii și la cerinţele pieţei 

muncii;  

• Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor și la cerinţele 

agenţilor economici; 

• Monitorizarea rezultatelor la examenele naţionale şi concursurile şcolare 

• Aplicarea standardelor pentru evaluarea şi acreditarea periodică a instituţiilor de învăţământ 

–ARACIP și asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă 

aşteptările beneficiarilor, precum și prin respectarea standardelor de calitate; 

• Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performanţă;  

• Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performanţă/ 

unităţile de învăţare şi corigenţe din S.P.P- uri şi programe şcolare; 

• Valorificarea rezultatelor obţinute la examenele naţionale și la concursurile şcolare pentru 

creşterea performanţelor şcolare; 

• Colaborarea cu instituţiile abilitate pe probleme de curriculum - ISJ.  

DOMENIUL MANAGEMENT ŞCOLAR 

• Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate prin inspecţia la clasă, consilierea şi 

îndrumarea cadrelor didactice; 

• Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea realizării 

obiectivelor educaţionale asumate 

• Transmiterea, în reţeaua şcolară, a tuturor actelor normative specifice emise de MEN şi/sau 

alte instituţii abilitate şi urmărirea respectării prevederilor legale 

• Crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea actului educaţional de calitate 

• Coerenţă managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare cu sens de 

dezvoltare instituţională 

• Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională 

• Prevenirea şi combaterea absenteismului 

• Parteneriat şcoală-familie 

• Elaborarea proiectului planului de şcolarizare în conformitate cu prevederile P.R.A.I. şi 

P.L.A.I.; 

• Elaborarea proiectului de încadrare; 

• Monitorizarea activităţii profesorilor diriginţi; 

• Implementarea corectă a legislaţiei specifice managementului şcolar; 

DOMENIUL MANAGEMENTUL RESURSE MATERIALE 

• Gestionarea eficientă şi dezvoltarea resurselor materiale;  

• Atragerea de fonduri extrabugetare şi folosirea acestora pentru completarea bazei materiale 

din laboratoare, cabinete, atelierul şcoală;  

• Fluidizarea fluxului informaţional; 

• Achiziţionarea, gestionarea, păstrarea actelor şi documentelor şcolare 
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• Acoperirea necesarului de echipamente didactice moderne şi softuri educaţionale pentru 

toate domeniile curriculare  

• Îmbogăţirea fondului de carte la bibliotecă  

• Îmbogăţirea bazei materiale pentru activităţile sportive desfăşurate de clasele de 

învăţământ tehnologic  

• Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte de finanţare şi prin mărirea contribuţiei 

comunităţii locale, ca urmare a adaptării ofertei educaţionale la nevoile acesteia  

DOMENIUL MANAGEMENTUL RESURSE UMANE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

ȘI FORMARE CONTINUĂ 

• Asigurarea condiţiilor pentru ca întregul personal să cunoască şi să aplice legislaţia 

referitoare la resursa umană din sistemul de învăţământ preuniversitar; 

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în vederea realizării scopurilor educaţionale şi 

asigurarea calităţii educaţiei prin formarea continuă şi perfecţionare prin activităţi organizate la 

nivelul comisiilor metodice, participare la cercuri pedagogice la nivel de sector şi municipiu, 

participare la programe de formare organizate de CCD Neamț şi alţi furnizori de formare, participare 

la examenele de acordare a gradelor didactice; 

• Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii activităţii desfăşurate 

și motivarea personalului pentru creşterea eficienţei muncii; 

• Transmiterea informaţiilor privind actele normative legate de încadrarea, perfecţionarea şi 

evaluarea cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar; 

• Prezentarea ofertelor de formare continuă prin CCD; 

DOMENIUL MANAGEMENTULUI DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE ŞI 

DE PARTENERIAT 

• Diversificarea şi extinderea relaţiilor cu parteneri educaţionali la nivel local, regional, 

naţional, european și coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat intern şi internaţional 

• Colaborarea cu instituţii guvernamentale şi organizaţii nonguvernamentale abilitate în 

derularea programelor şi proiectelor educaţionale; 

• Organizarea şi coordonarea proiectelor educative şcolare şi extraşcolare specifice pentru 

elevi şi tineri; 

• Implicarea mai activă a părinţilor în viaţa şcolii. 

• Crearea condiţiilor necesare încheierii de parteneriate între unităţile de învăţământ şi 

comunitatea locală , organizaţii non-guvernamentale, agenţi economici etc. 

DOMENIUL MANAGEMENTUL PROMOVĂRII IMAGINII ȘCOLII  

• Gestionarea eficientă şi transmiterea informaţiilor de interes public; 

•  Organizarea de lecţii deschise la discipline de cultură generale şi de specialitate şi instruire 

practică la nivel de școală sau licee tehnologice din județ; 

• Asigurarea transparenţei deciziilor luate şi a activităţilor desfăşurate; 

• Organizarea de schimburi de experienţă (vizite , conferinţe etc) cu unităţi din județ;în 

şcoală; 

•  Reamenajarea Punctului de documentare pentru acţiuni metodice la nivel de școală; 

• Transmiterea unei imagini pozitive a şcolii în rândul comunităţii locale;  

• Organizarea punctelor de informare şi documentare;  

• Organizarea de schimburi de experienţă cu alte unităţi de învăţământ tehnic şi a altor 

acţiuni care să aibă scopul cunoaşterii activităţii desfăşurate în Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de 

La Salle; 

• Participarea la Târgul de ofertă educaţională. 

• Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea şcolii şi conturarea unei imagini 

pozitive a şcolii în rândul comunităţii locale prin realizarea de pliante şi lectorate semestriale cu 

părinţii;  



43 

 

 

ANALIZA SWOT realizată la nivelul şcolii arată următoarele: 

 

Domeniul Resurse curriculare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Şcoala dispune de baza legală necesară elaborării ofertei 

curriculare; 

- Există o bază didactică ce permite orientarea ofertei 

curriculare spre informatică, limbi străine, chimie, fizică, 

biologie, limba română, sport, pentru extindere, sau 

matematică, istorie, geografie, ştiinţe sociale pentru 

aprofundare; 

- Dotarea şcolii permite orientarea ofertei şcolare spre 

discipline cu nivel ridicat de aplicabilitate, mai ales în 

domeniul informaticii, electronicii, şi construcţii şi industriei 

uşoare; 

- Nivelul de pregătire al profesorilor oferă posibilitatea 

abordării unei palete foarte largi de discipline în oferta 

curriculară; 

- Disciplinele de învăţământ din trunchiul comun sunt foarte 

bine încadrate cu profesori şi beneficiază de mijloacele de 

învăţământ necesare; 

- Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 100%, 

- Rezultate foarte bune la concursurile şcolare (olimpiade 

şcolare pe discipline de învăţământ, sesiuni de referate şi 

comunicări, concursuri locale; 

- Nivelul ridicat de pregătire al unor elevi şi dorinţa lor de 

obţinere a unor rezultate remarcabile; 

- CDL adaptat la nevoile elevilor; 

- Unii elevii nu manifestă interes pentru 

anumite disciplinele de învăţământ, chiar 

din trunchiul comun, dacă acestea nu sunt 

discipline de bacalaureat sau admitere; 

- Numărul disciplinelor de învăţământ din 

trunchiul comun este prea mare.  

- Sunt multe discipline cu o oră pe 

săptămână. în mare parte acestea ajung să 

fie desconsiderate de elevi. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Posibilitatea învăţării a două limbi străine la nivel ridicat; 

- Posibilitatea formării deprinderilor de utilizare a 

calculatorului, inclusiv de promovare a examenului ECDL; 

- Posibilitatea obţinerii de către elevi a atestatelor 

profesionale (limbi străine, informatică); 

- Disciplinele de învăţământ din CDL oferă elevilor şansa 

specializării în funcţie de interesul pe care îl au; 

- Pregătirea pentru admitere în învăţământul superior la 

cote ridicate; 

- Posibilitatea de a participa la activităţi de performanţă de 

nivel naţional (tabere, sesiuni de comunicări ştiinţifice, 

concursuri pentru elevi, competiţii sportive, etc.); 

- Utilizarea reţelelor de calculatoare pentru comunicare, 

realizarea de soft propriu, utilizarea softului existent în 

activitatea didactic. 

- Absenteismul se accentuează, mai ales la 

clasele a XI-a; 

- Numărul disciplinelor de învăţământ 

studiate şi ca urmare numărul orelor de 

curs/elev într-o săptămână este prea mare, 

fapt ce duce la supraîncărcarea elevilor; 

- Încărcătura exagerată a programelor 

şcolare şi numărul prea mare de discipline 

de învăţământ/elev; 

 

 
Domeniul Resurse umane, dezvoltare profesională și formare continuă 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Încadrarea şcolii cu personal calificat la toate 

disciplinele de învăţământ; 

- Participarea profesorilor la cursuri de formare continuă 

este tot mai numeroasă; 

- Este în creştere numărul profesorilor tineri care se 

- Diseminarea experienţelor pozitive se face cu 

dificultate; 

- La unele discipline  este mare fluctuaţia de cadre 

didactice, ceea ce afectează negativ principiul 

continuităţii şi are efecte asupra calităţii educaţiei; 
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înscriu la doctorate şi master; 

- Profesorii sunt implicaţi în activităţi ştiinţifice şi 

metodice în foarte mare măsură; 

- Preocuparea profesorilor pentru obţinerea de 

performanţe ridicate în activitatea cu elevii (olimpiade, 

concursuri şcolare, competiţii sportive, etc.); 

- Organizarea foarte bună a activităţilor la nivelul 

catedrelor;  

-   Întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor  

didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare 

mai bună; 

- Personalul didactic auxiliar foarte bine pregătit pentru 

activitatea pe care o desfăşoară; 

- Relaţiile profesor-elev, conducerea şcolii–profesor, 

conducerea şcolii-personal, şcoala-familie sunt foarte 

bune. 

- Unele cadre didactice manifestă lipsă de 

disponibilitate în a desfăşura activităţi 

extracurriculare sau extraşcolare; 

- Există încă profesori care nu au înţeles corect că 

şcoala trebuie să presteze o activitate care să 

satisfacă nevoile elevului şi aşteptările familiei; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Posibilitatea de stimulare a profesorilor cu performanţe 

remarcabile în activitate prin: premii, distincţii, etc.; 

- Asigurarea posibilităţii de participare la activităţi de 

formare şi perfecţionare a profesorilor; 

- Valorificarea experienţei profesorilor care au urmat 

cursuri de formare; 

- Valorificarea experienţei pozitive a liceelor partenere 

la programe externe; 

- Îmbunătăţirea comunicării în cadrul şcolii (între 

profesori de aceeaşi specialitate, prin activităţi la nivelul 

catedrelor, între catedre, etc.) 

- O mai bună comunicare cu şcoli partenere din ţară şi 

din străinătate 

 - Interesul dirijat al elevilor de către unii părinţilor 

spre anumite discipline de învăţământ şi neglijarea 

altora; 

- Prin dispariţia examenului de admitere în 

învăţământul superior nota devine mai importantă 

decât nivelul de pregătire al elevilor; 

- Influenţa mediul extern poluant: filme nepotrivite 

pentru tineri, discoteci şi localuri publice în care se 

bea, se fumează sau se petrec alte lucruri ce pot 

influenţa în rău comportamentul tinerilor. 

 

 

 
Domeniul Managementul școlar 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența Planului de Acțiune al școlii și a Planului 

managerial; 

- Legalitatea încadrării și politica de personal; 

- Se folosește un management de tip participativ, cu  

delegarea de sarcini; 

- Echipa managerială este deschisă spre colaborare și 

lucru în echipă; 

- Existența unor structuri submanageriale (comisii 

metodice și comisii de lucru); 

- Relații bune ale managerului cu participanții la actul 

educațional; 

- Interes pentru amenajarea spațiilor din dotare 

corespunzătoare cerințelor moderne; 

- Buna colaborare a echipei manageriale cu beneficiarii 

indirecți și cu comunitatea locală. 

- Depășirea timpului de lucru al managerilor, prin 

încercarea de rezolvare a sarcinilor ce țin de 

managementul de nivel inferior; 

- Instabilitate legislativă economică și socială; 

- Asumarea sarcinilor șefilor de compartimente 

sau comisii, în situația în care aceștia nu își 

asumă responsabilitățile sau nu rezolvă sarcinile 

ce le revin. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Posibilitatea îmbunătățirii competențelor 

manageriale prin participarea la cursuri de formare 

sau prin schimb de bune practici; 

- Imposibilitatea realizării planului de investiții și 

reparații și a achitării utilităților, în condițiile 

unui buget alocat necorespunzător; 
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- Disponibilitatea partenerilor de a se implica 

- în derularea managementului școlii. 

- Legislație stufoasă cu riscul supraîncărcării 

   agendei de lucru a echipei manageriale. 

 

 
Domeniul Resurse materiale si financiare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Crearea unei atmosfere propice dezvoltării armonioase a 

elevilor;  

-  

- Nivelul de confort din şcoală este ridicat; 

- Baza sportivă a şcolii este în stare foarte bună, atât sala 

de sport cât şi terenul în aer liber; 

- Laboratorul de informatică este foarte bine echipat cu 

calculatoare; 

- Biblioteca şcolii este bine organizată, funcţională şi 

dispune de un fond de carte ce acoperă în mare măsură 

solicitările de la toate disciplinele de învăţământ; 

- Reţeaua de informatică a şcolii este extinsă în toată 

unitatea şi este foarte eficientă; 

- Accesul la internet este posibil şi prin sistem wirelles în 

toată unitatea. 

- Spaţiul de şcolarizare se prezintă, în cea mai mare parte, 

în condiţii foarte bune; 

- Bugetul şcolii acoperă necesarul minim de funcţionare; 

- Există resurse financiare extrabugetare; 

- În şcoală nu există laboratoare de fizică, 

chimie şi biologie, doar unul multifuncțional 

- Laboratorul de informatică este organizat în 

spaţiu prea mic; 

- Lipsa unei planificări de alocare de resurse 

financiare pe termen mediu şi lung îngreunează 

elaborarea unei strategii de dezvoltare a şcolii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Acordarea de burse pentru elevi (burse de merit, bani de 

liceu, etc.); 

- Amenajarea bibliotecii ca spaţiu CDI; 

- Realizarea unei baze de date accesibilă profesorilor şi 

elevilor şi utilă pentru activităţi de predare – învăţare - 

evaluare; 

 

- Insuficienţa resurselor financiare pentru 

realizarea obiectivelor şcolii; 

- Insuficienţa resurselor proprii pentru 

acoperirea completă a cerinţelor şcolii care nu se 

pot realiza de la buget; 

- Centralizarea deciziei privitoare la încheierea 

de contracte care ar putea aduce venituri şcolii; 

 
Domeniul Dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- O foarte bună colaborare cu părinţii; 

- O foarte bună colaborare cu grupul de Cercetaşi 

(Scout) din ţară, Acţiunea Catolică din Moldova şi 

grupul de Familii din Pildeşti. 

- Colaborare permanentă cu Primăria Cordun şi 

Consiliul local; 

- O bună colaborare cu Direcţia Sanitară a judeţului, 

Poliţia, Biserica locală, etc. 

- O foarte bună colaborare cu firme specializate în 

construcții și materiale de construcții, instalaţii 

sanitare şi electronică; 

- Dificultăţi în atragerea sponsorilor; 

- Relaţiile de colaborare cu liceele din oraş nu au 

un cadru organizat; 

- Neparticiparea şcolii la toate activităţile 

organizate de Primăria Cordun;  

- Neparticiparea şcolii la programe iniţiate de 

primărie, în calitate de partener; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Sprijinirea şcolii şi a cadrelor didactice implicate sau 

interesate în derularea unor viitoare proiecte naţionale 

şi internaţionale de tip:  Comenius, Erasmus, POS-

DRU etc.; 

- Interesul dirijat al elevilor şi părinţilor mai mult 

spre notare decât spre cunoştinţele acumulate, din 

cauza modului în care se face admiterea în cele mai 

multe instituţii de învăţământ superior; 
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- Schimburi de experienţă cu licee din ţară şi străinătate 

în cadrul programelor; 

- Realizarea de venituri proprii din închirieri de spaţii, 

cursuri organizate de şcoală, sponsorizări şi donaţii; 

- Activităţi culturale de amploare (spectacole de teatru, 

spectacole muzicale, competiţii sportive interşcolare, 

etc.); 

- Schimburi bilaterale cu licee tehnice de prestigiu din 

ţară; 

- O bună colaborare cu media locală pentru menţinerea 

imaginii şcolii la cote ridicate; 

- Influenţa negativă a mediului extern poluant 

pentru tineri (filme, internet, discoteci, baruri, etc.); 

- Scăderea interesului general pentru şcoală de 

nivel performant; 

- Dificultăţile materiale ale părinţilor duc la 

diminuarea sprijinului pe care îl acordă şcolii; 

 

 

 

Domeniul Managementul promovării imaginii școlii 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Foarte bună colaborare cu părinții elevilor, biserica, 

poliția, Consiliul Local Cordun și Gherăești; 

- Achiziționarea de materiale promoționale și 

distribuirea lor cu prilejul diverselor acțiuni realizate 

în școală sau în afara ei; 

- Participarea cadrelor didactice la diverse întâlniri în 

țară sau străinătate  unde au promovat liceul nostru 

prin exemplele de bune practici arătate; 

- Promovarea în mediul online a activităților realizate; 

- Colaborarea cu presa scrisă și televizată. 

- Creşterea prestigiului şcolii noastre în prezent, ca 

urmare a rezultatelor obţinute. 

- Fonduri insuficiente pentru a procura materialele 

necesare unei mai bune promovări; 

- Neimplicarea școlii în târgul ofertei școlare 

organizat de ISJ Neamț: 

- Reticența unor cadre didactice  de a se implica în 

acțiuni de promovare;  

- Scăderea interesului elevilor pentru activităţi 

extraşcolare din cauza programului şcolar 

încărcat; 

- Volum imens de muncă pentru cadrele didactice 

(întocmirea unor situaţii, raportări, analize etc.), 

în detrimentul timpului alocat pregătirii şi 

desfăşurării activităţii didactice propriu-zise; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Implicarea familiei, a comunității în a ne promova 

imaginea; 

- Realizarea de venituri proprii din închirieri de spaţii, 

cursuri organizate de şcoală, sponsorizări şi donaţii; 

- Sprijinirea şcolii şi a cadrelor didactice implicate sau 

interesate în derularea unor viitoare proiecte naţionale 

şi internaţionale de tip:  Comenius, Erasmus, POS-

DRU etc.; 

- Participarea cadrelor didactice dar și a elevilor la 

diverse competiții, concursuri, olimpiade de unde s-au 

întors cu rezultate deosebite. 

- Schimburi de experienţă cu licee din ţară şi străinătate 

în cadrul programelor; 

- Activităţi culturale de amploare (spectacole de teatru, 

spectacole muzicale, competiţii sportive interşcolare, 

etc.); 

- Scăderea interesului general pentru şcoală; 

- Influenţa negativă a mediului extern poluant 

pentru tineri (filme, internet, discoteci, baruri, etc.); 

- Dificultăţile materiale ale părinţilor duc la 

diminuarea sprijinului pe care îl acordă şcolii; 

 

 

 
 

Probleme strategice identificate pe baza analizei SWOT 

 

Având în vedere: 

- misiunea şcolii noastre, 

- priorităţile care se conturează la nivel naţional, regional şi judeţean în strategia de dezvoltare 

a învăţământului preuniversitar, 

- analiza-diagnostic SWOT,  
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- faptul că şcoala noastră este situată într-o zonă rurală defavorizată, pentru perioada anului 

şcolar 2019-2020, pe lângă ţintele stabilite la nivel judeţean pentru învăţământul  tehnologic, 

noi, Liceul Tehnologic  „ Sf. Ioan de La Salle” ne propunem să acordăm o atenţie particulară, 

dar nu exclusivă, următoarelor şase principii propuse ca priorităţi la nivel naţional: 

 

Managementul calităţii 

➢ Managementul calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează 

îmbunătăţirea continuă printr-un proces riguros de autoevaluare. 

➢ Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie care să satisfacă 

aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate; 

➢ Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurilor responsabile cu 

evaluarea internă a unităţii; 

➢ Optimizarea procedurilor de monitorizare şi de evaluare a calităţii procesului de învăţământ. 

 

Managementului  instituţional 

➢ Organizaţia asigură un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei educaţionale şi 

de formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare. 

➢ Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul şcolii; 

➢ Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare; 

➢ Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 

➢ Reabilitarea şi modernizarea infrastructuri; 

➢ Gestionarea imaginii instituţiei; 

➢ Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strictă a legislaţiei în vigoare; 

➢ Dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere profesională; 

➢ Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social; 

➢ Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi – comunitate locală) faţă de 

activitatea didactică din unitatea şcolară; 

➢ Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel 

local, regional, naţional şi internaţional. 

 

Managementul resurselor 

➢ Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, care le oferă sprijin; de asemenea, 

organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi 

calificat. 

 

Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 

➢ Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi 

furnizarea programelor de învăţare. 

 

Predarea, instruirea practică şi învăţarea - Managementul educaţional 

➢ Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii. 

➢ Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii; 

➢ Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de 

referinţă şi a conţinuturilor vizate de curricula şcolară; 

➢ Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare; 

➢ Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor 

educaţionale şi a asigurării calităţii în învăţământ; 

➢ Direcţionarea cadrelor didactice spre cursurile de reconversie profesională în vederea 

acoperirii 



48 

 

➢ necesarului de cadre pentru disciplinele care au deficit de personal calificat; 

➢ Implicarea şcolii în parteneriate şcolare în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul 

vieţii ; 

➢ Definirea şi promovarea ofertei educaţionale; 

➢ Corelarea ofertei IPT de la Liceul Tehnologic Sfântul Ioan de La Salle cu nevoile de 

calificare a populaţiei şcolare. 

 

Evaluarea şi certificarea învăţării 

➢ Organizaţia utilizează procese eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini 

progresul elevilor. 

➢ Din analiza SWOT se mai constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi 

oportunităţi legate de creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic, care pot fi 

utilizate cu succes pentru dezvoltarea liceului nostru: 

➢ Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice în revista şcolii şi în 

şedinţele consiliului profesoral în scopul motivării, cel puţin morale a acestora; 

➢ Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor 

specifice organizate la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi a creşterii 

eficienţei acestora în cadrul formării continue; 

➢ Implicarea diriginţilor în consilierea elevilor şi a părinţilor privind educaţia elevilor şi 

creşterea performanţelor şcolare, scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

➢ Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă 

intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

➢ Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale, în 

scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar; 

➢ Antrenarea şi formarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a cadrelor didactice în 

elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile pentru 

dezvoltarea instituţională; 

➢ Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere de calitate pentru 

diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar; 

➢ Identificarea, prin şefii comisiilor metodice, a nevoilor de formare a cadrelor didactice şi 

monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate; 

➢ Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale (săli de clasă, laboratoare, 

cabinete, ateliere, bibliotecă); 

➢ Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de dezvoltare 

intelectuală a elevilor; 

➢ Creşterea ofertei de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi piaţa muncii; 

➢ Promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţială; 

➢ Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de 

dezvoltare a spiritului şi a culturii antreprenoriale şi de educaţie pentru o cetăţenie activă; 

➢ Dezvoltarea softurilor educaţionale în toate domeniile şi ariile curriculare. 

 
ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE DERIVATE DIN ANALIZA SWOT 

 

Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi oportunităţi, care 

pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea liceului  nostru: 

✓ Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice în revista şcolii şi în 

şedinţele consiliului profesoral în scopul motivării, cel puţin morale a acestora; 

✓ Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor 

specifice organizate la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi a creşterii 

eficienţei acestora în cadrul formării continue; 
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✓ Implicarea diriginţilor în consilierea elevilor şi a părinţilor privind educaţia elevilor şi 

creşterea performanţelor şcolare, scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

✓ Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă 

intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung; 

✓ Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea creşterii 

performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie; 

✓ Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere de calitate pentru 

diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar; 

✓ Identificarea, prin şefii comisiilor metodice, a nevoilor de formare a cadrelor didactice şi 

monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate; 

✓ Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale (săli de clasă, laboratoare, 

cabinete, ateliere, bibliotecă); 

✓ Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de dezvoltare 

intelectuală a elevilor; 

✓ Creşterea ofertei de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi piaţa muncii; 

✓ Promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţială; 

✓ Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de 

dezvoltare a spiritului şi a culturii antreprenoriale şi de educaţie pentru o cetăţenie activă; 

✓ Dezvoltarea softurilor educaţionale în toate domeniile şi ariile curriculare. 

 

Surse care vin în sprijinul analizei SWOT realizate: 

❖ Statisticile școlii; 

❖ Evidența contabilă; 

❖ Inventarul școlii; 

❖ Contactele de muncă; 

❖ Plan de școlarizare; 

❖ Site-ul școlii, albume foto, pagina de facebook;  

❖ Bugetul școlii; 

❖ Legislația în vigoare; 

❖ Studii realizate la nivel de școală; 

❖ Date privind inserția socio-profesională a absolvenților. 

 

 

 

OBIECTIVE PRIORITARE urmărite în anul școlar 2019-2020 

 

1. Să investim constant în baza materială şi umană a şcolii oferind elevilor noştri o formare de 

calitate şi dovedind astfel titlul de şcoală acreditată.  

2. Să adaptăm orice este nevoie pentru ca să răspundem “necesităţilor clienţilor noştri reali”: 

programe, conţinuturi, metode…;  

3. Să consolidăm sistemul de evaluare integrală care să ţină seama de trei criterii:  

➢ criteriul de capacitate sau conţinut (cunoştinţe teoretice, asimilarea şi urmărirea 

instrucţiunilor verbale, scrise şi simbolice); 

➢ criteriul de îndemânare sau abilităţi (organizarea/planificarea muncii, metodă, ritm de 

lucru, calitatea muncii realizate); 

➢ criteriul de atitudine (iniţiativă, munca în echipă, prezenţă/punctualitate, 

responsabilitate/interes). 

4. Având în vedere că şcoala noastră oferă o formare cu caracter profesional care are drept ţintă 

integrarea într-o întreprindere sau crearea unor mici firme, să-i ajutăm pe elevii noştri să 
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înveţe “făcând” prin crearea în şcoală a unor simulări de firme (Această propunere presupune 

o strânsă colaborare interdisciplinară – „Învăţarea prin proiecte”). 

5. Să cultivăm mai mult comunicarea şcoală-părinţi, mai ales în cazul elevilor cu probleme, să 

organizăm cu ei sesiuni de formare şi să-i invităm la evenimentele festive deosebite din 

şcoală: zilele şcolii, cursul festiv al absolvenţilor… 

6. Să facem tot posibilul să căutăm sprijin şi fondurile necesare pentru a acoperi cheltuielile 

curente. Să răspândim datele Asociaţiei pentru a avea şanse de a beneficia de programul 2% 

în care suntem deja incluşi. 

7. Să prezentăm, în cadrul şedinţelor profesorale, un subiect formativ pe teme variate, să 

organizăm anual sesiuni de formare pedagogico-lasalliană şi, în perioada inter-semestrială, 

un curs de informatică. 

8. Să deschidem şcoala noastră tuturor iniţiativelor/proiectelor (interne şi externe) de formare 

permanentă a adulţilor. 

9. Să organizăm şi să oferim diferite cursuri în afara programului şcolar: TIC, limbi străine, 

dans folcloric, chitară... 

10. Să organizăm un program de însoţire-ajutorare a elevilor cu rezultate şcolare slabe (în afara 

programului şcolar obişnuit) 

11. Să favorizăm implicarea activă a Comitetului de părinţi şi a Consiliul elevilor în şcoala 

noastră. 

12. Să studiem oportunităţile introducerii ciclului liceal în şcoala noastră şi să luăm o decizie în 

acest sens după o analiză serioasă a contextului social şi aşteptărilor elevilor.  

13. Să facem cunoscută oferta educaţională în zonă printr-un marketing mai activ, enumerând: 

avantajele elevilor, dotarea şcolii, proiecte de binefacere, site... 

 

GRUPURI DE INTERES 

 

M.E.C. SE AȘTEAPTĂ: ➢ să se respecte politica școlară; 

➢ școala să fie mai bine susținută de societate. 

I.S.J. URMĂREȘTE: ➢ parcurgerea programei școlare; 

➢ utilizarea resurselor educaționale; 

➢ obținerea de rezultate bune și încadrarea în viața publică și 

privată. 

ELEVII DORESC: ➢ sprijin și îndrumare în dezvoltarea personală; 

➢ consiliere în problemele de învățare, reușită în viață; 

➢ implicarea mai activă a școlii în orientarea lor școlară și 

profesională; 

➢ creșterea încrederii în sine; 

➢ obținerea de rezultate bune. 

PĂRINȚII URMĂRESC: ➢ buna pregătire a copiilor; 

➢ asigurarea reușitei în continuarea studiilor; 

➢ pregătirea copiilor pentru viață; 

➢ sprijin în educarea copiilor; 

➢ siguranța fizică și spirituală a copiilor. 

COMUNITATEA 

URMĂREȘTE: 

➢ primăria așteaptă formarea de buni cetățeni; 

➢ poliția urmărește existența unui comportament civilizat; 

➢ societatea așteaptă implicarea în acțiuni caritabile și de 

voluntariat. 
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NEVOI IDENTIFICATE 

MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE 

INSTITUȚIONALĂ 

➢ îmbunătățirea calității educației; 

➢ formarea în domeniul managementului a 

mai multor cadre didactice. 

CURRICULUM ȘI EVALUARE ➢ îmbunătățirea actului educațional prin 

centrarea activității pe elev; 

➢ dezvoltarea activității interdisciplinare; 

➢ proiectarea și aplicarea unei evaluări 

sistemice. 

RESURSE UMANE ➢ crearea unui corp profesoral de calitate; 

➢ menținerea promovabilității la examenul 

de Bacalaureat, având ca țintă 80%; 

➢ creșterea numărului de premii la 

olimpiade și concursuri; 

➢ sporirea interesului cadrelor didactice 

pentru activitățile extracurriculare; 

➢ intensificarea preocupărilor pentru 

promovarea imaginii școlii și 

mediatizarea rezultatelor; 

➢ implicarea în mai mare măsură a elevilor 

și părinților în activitățile școlii. 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE ➢ creșterea numărului de mijloace moderne 

de predare; 

➢ atragerea de fonduri extrabugetare; 

➢ îmbunătățirea bazei materiale a școlii. 

PARTENERIATE ȘI RELAȚII 

COMUNITARE 

➢ încheierea și derularea mai multor 

parteneriate; 

➢ implicarea școlii în proiecte comunitare și 

europene. 

 

 

 

ANALIZA PEST 

Analiza PEST serveşte la analiza impactului şi a tendinţelor generale ale celor patru 

stimulatori majori ai schimbării: politici (P), economici (E), sociali (S) şi tehnologici (T). Cei patru 

stimulatori ai schimbării nu acţionează independent sau în paralel, ci se află în interacţiune şi pot 

genera schimbări imprevizibile. 

Politicul are în vedere politica statului, legislaţia centrală, locală, stabilitatea politică, 

modificările la nivel administrativ. Politicul se referă la politicile educaţionale existente la nivel 

naţional, regional şi local, la modul în care politicile şi programele de reformă pot influenţa existenţa 

şi dezvoltarea unităţii şcolare. Se analizează modul în care politicile de dezvoltare la nivel naţional, 

regional sau local favorizează atingerea ţintelor strategice sau care sunt persoanele şi instituţiile cu 

influenţă la nivelul comunităţii şi cum pot fi acestea atrase în realizarea proiectului de dezvoltare 

instituţională. 

Economicul are în vedere variabilele economice cheie. Economicul se referă la resursele 

existente la nivelul analizat – naţional, regional sau local – precum şi la existenţa expansiunii sau 

recesiunii economice, la ramuri economice prioritare în zonă sau localitate şi la ce pot oferi acestea 

educaţiei. 
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Socialul analizează atitudinile şi caracteristicile clienţilor instituţiei. El se referă la existenţa 

şi modul în care sunt abordate, la nivel naţional, regional sau local, problemele sociale precum 

nivelul şomajului, al sărăciei, al delincvenţei. 

Tehnologicul se referă la aplicarea sistematică a cunoştinţelor ştiinţifice la scopurile 

practice ale instituţiei. El se ocupă de nivelul tehnologic accesibil educaţiei şi formării: existenţa sau 

nu a reţelei telefonice, televiziune prin cablu, acces la telefonia mobilă, acces la internet, numărul 

de familii care dispun de calculatoare personale etc. 

Această analiză orientează elaborarea strategiei, proiectelor şi a planurilor de dezvoltare pe baza 

problemelor identificate: 

➢ probleme politice: compatibilitate între proiectul de dezvoltare instituţională şi politica naţională 

de dezvoltare; 

➢ probleme economice: sărăcia comunităţii, populaţie angajată predominant într-o anumită ramură; 

➢ probleme sociale: nivelul şomajului; 

➢ probleme tehnologice: accesul populaţiei la Internet. 

Analiza mediului extern (analiza PEST) arată impactul şi tendinţele generale ale celor patru 

stimulatori majori ai schimbării: 

a). Forţele politice 

➢ Această analiză a identificat următoarele forţe externe care acţionează asupra organizaţiei:  

politicile şi strategiile guvernamentale; 

➢ programul de guvernare; 

➢ mediul politic local; 

➢ cadrul legislativ privitor la învăţământ. 

Din punct de vedere al politicilor educaţionale, România a început să avanseze pe calea unei 

reforme coerente şi complexe în învăţământ care va fi, probabil, continuată, cu mici variaţii şi de 

viitoarele guvernări. Legislaţia cu privire la descentralizare sprijină dezvoltarea învăţământului, cu 

condiţia să fie aplicată până la capăt. 

Un aspect negativ din punct de vedere politic este legat de incoerenţa aplicării politicilor 

afirmate în legătură cu învăţământul (salarizare, investiţii, dotări). Într-un context mai larg, România 

a aderat la Uniunea Europeană începând cu 1 ianuarie 2007, ceea ce va favoriza colaborările la nivel 

internaţional şi abordările globale ale învăţării. Pe de altă parte, recent, UE a decis să schimbe 

politica în domeniul ICT (Information and Communication Technology, Tehnologiile Informatice 

şi de Comunicaţie), recunoscând decalajul faţă de SUA și hotărând, la Reuniunea de la Lisabona, să 

dezvolte în următorii ani Internetul şi să faciliteze şcolilor accesul la acesta. Contextul politic intern 

şi internaţional din domeniul educaţiei este, deci, favorabil dezvoltării şcolii, pe liniile ei deja 

tradiţionale (tehnologii informaţionale şi de comunicaţie, limbi moderne, parteneriate interne şi 

externe). 

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Neamț, având la bază 

principiul descentralizării, se dovedeşte eficientă în ceea ce priveşte dezvoltarea pozitivă a 

activităţilor specifice. Din fericire, la nivelul judeţului, mai ales în mediul rural, în urma demarării 

procesului de descentralizare a administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat atât rolul de 

principal sprijin financiar al unităţilor de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, 

solicitărilor managerilor, precum şi pe acela de partener corect şi sincer ataşat unui dialog în esenţă 

constructiv. 

b). Forţele economice 

Această analiză se ocupă de variabilele economice cheie. Variabilele economice includ, în 

cazul nostru, mediul de afaceri local, creşterea nivelului investiţiilor în judeţul Neamț şi programele 

de finanţare existente la această dată relativ la sistemul de învăţământ local. 

La nivelul judeţului putem vorbi despre o continuă dezvoltare economică, fapt care 

influenţează pozitiv posibilitatea acordării unor resurse financiare mai mari învăţământului. Totuși, 

nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor influenţează negativ posibilitatea lărgirii bazei 
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didactice a învăţământului la nivel de unitate şcolară, părinţii ne mai fiind dispuşi să sprijine 

financiar şcoala. 

c). Factorii sociali 

Se referă la valorile, atitudinile şi caracteristicile demografice ale clienţilor şcolii. Factorii 

care trebuie avuţi în vedere în cazul organizaţiei noastre sunt scorul demografic al judeţului Neamț, 

rata şomajului şi nivelul de trai, specificul cultural al zonei, minorităţile şi implicarea societăţii civile 

în viaţa comunităţii. 

Existenţa sărăciei, ca şi a unor programe mass-media neadecvate, generatoare de delincvenţă 

în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-

se asupra contracarării efectelor negative mai sus menţionate. Eterogenitatea mediilor familiale din 

care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi grupuri de 

interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.  

d). Factorii tehnologici 

Forţele tehnologice care influenţează şcoala se referă la dezvoltarea tehnologiilor IT, care 

pot reduce costurile organizaţiei prin aplicarea celor mai bune tehnologii şi soluţiile software. Din 

punct de vedere tehnologic se constată, atât pe plan mondial cât şi în ţara noastră, o creştere, în toate 

domeniile de activitate, a rolului tehnologiilor informatice şi de comunicare. Pe de altă parte, viteza 

schimbării contextelor tehnologice obligă şcoala să acționeze pentru o instruirie dinamică bazată pe 

învăţarea continuă. La nivelul județului Neamț există suficiente spaţii de formare a cadrelor 

didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară. Majoritatea familiilor copiilor beneficiază de 

televiziune prin cablu, aceștia putând urmări programe educaţionale pe canale ca Discovery, Animal 

Planet, National Geographic sau România Cultural. Numărul calculatoarelor personale existente în 

familiile elevilor este destul de mare, iar al celor conectate la Internet suficient, fapt ce impune 

acţiuni susţinute din partea managerilor în vederea dotării unităţilor şcolare cu reţele de calculatoare 

şi conectare la Internet, ca şi a introducerii orelor de Informatică și TIC încă de la nivelul 

învăţământului primar. 

 

POLITIC 

✓ recrutarea cadrelor didactice şi a 

personalului nedidactic pe criterii de 

competenţă; 

✓ apropierea școlii de comunitate, 

prin adoptarea unor politici 

corespunzătoare în administrație și 

finanțare; 

✓ adaptarea sistemului românesc 

de învățământ la standardele europene; 

✓ existența la nivel local a unor 

consilieri 

✓ cadre didactice; 

✓ politica de coeziune şi integrare 

europeană. 

ECONOMIC 

✓ insuficienta motivare a cadrelor didactice; 

✓ existența unor elevi cu o situaţie materială 

precară; 

✓ resurse materiale insuficiente ale școlii; 

✓ insuficienta motivare a elevului pentru 

studii  

✓ perspectiva sumbră a multor elevi după 

terminarea studiilor; 

✓ dezinteresul pentru şcoală; 

✓ scăderea veniturilor familiei generează 

demotivarea elevilor şi reducerea posibilităţilor 

de susţinere a intereselor elevilor de implicare 

în mai multe activităţi ale şcolii; 

✓ scăderea potenţialului industrial și 

economic al zonei; 

✓ lipsa unei legislații motivaționale pentru 

agentul economic, astfel încât sponsorizările 

pentru școală să devină mai facile; 

✓ politica de finanţare pe baza de programe 

ale UE. 
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SOCIAL 

✓ grad ridicat de toleranţă, nivel 

redus de conflicte sociale între 

cetăţeni; 

✓ nivel mediu de instruire; 

✓ ponderea majoritară a populaţiei 

de vârstă 

✓ adultă (20-60 ani); 

✓ bilanţ demografic general 

pozitiv; 

✓ scăderea ratei şomajului în județ; 

✓ colaborare cu instituțiile din 

municipiu; 

✓ influenţa nu totdeauna pozitivă a 

massmedia; 

✓ educaţia nu este văzută ca un 

mijloc de promovare socială; 

✓ creșterea populației școlare ca 

urmare a construcției masive de blocuri 

în zona arondată școlii noastre. 

TEHNOLOGIC 

✓ acces la Internet; 

✓ laboratoarele sunt dotate cu aparatura 

✓ necesară; 

✓ elevii școlii sunt conectați la Internet (în 

procent de 90%); 

✓ există reţea telefonică fixă RDS, 

Vodafone, Orange, Cosmote; 

✓ televiziune prin cablu. 

 

 

ACTIUNI DE PROMOVARE A ȘCOLII ÎN ANUL SCOLAR 2019-2020 
✓ S-au realizat acțiuni de promovare a imaginii instituției de învățământ : 

✓ În perioada 4-8 septembrie 2019, 2 cadre didactice din școală au participat la Viena la Conferința 

educativă a Districtului Europa Centrală. 

✓ În perioada 17-20 octombrie 2019 directorul școlii a participat la conferința  Districtului Europa 

Centrală, în Bratislava, la care au participat cadre didactice și Frați din Olanda, Austria, Slovacia, 

România, Germania cu tema ”Identitatea și Formarea Lasalliană” 

✓ De asemeni în perioada 20-24 noiembrie 2019, trei cadre din școală au participat la Ottenstein, 

Austria, la o sesiune de formare în cadrul Academiei LAACCE cu tema ”În slujirea misiunii 

educative lasalliene – Formarea formatorilor”. 

✓ Ne propunem prin intermediul acțiunilor noastre promovarea tuturor activităților extrașcolare iar 

rezultatul să fie impactul crescut al școlii în comunitatea locală; 

✓ De asemeni, am creat pagina de facebook a liceului: https://ro-

ro.facebook.com/pages/category/High-School/Liceul-La-Salle-Pilde%C5%9Fti-

105635072856963/ cu scopul de diseminare a activitatilor educative; 

✓ Editarea revistei școlii ”Școala de la răscruce” – în perioada vacanței de iarnă 

✓ Site-ul școlii  

 

 

 

 

 

 

 

https://ro-ro.facebook.com/pages/category/High-School/Liceul-La-Salle-Pilde%C5%9Fti-105635072856963/
https://ro-ro.facebook.com/pages/category/High-School/Liceul-La-Salle-Pilde%C5%9Fti-105635072856963/
https://ro-ro.facebook.com/pages/category/High-School/Liceul-La-Salle-Pilde%C5%9Fti-105635072856963/
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ANEXE LA RAPORTUL PRIVIND STAREA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 

Anexa 1 

Raportul sectorului administrativ 

ACTIVITATEA ÎN SECTORUL ADMINISTRATIV 

 

Serviciul de administraţie pentru anul şcolar 2019-2020 a urmărit asigurarea tuturor 

materialelor necesare întregului an școlar, a igienizării spațiilor care au necesitat acesta, contribuind 

astfel la buna desfășurare a activității instructiv-educative din școală.  

 A realizat următoarele activităţi:  

✓ A coordonat şi verificat efectuarea controlului medical anual obligatoriu a personalului 

didactic, didactic auxiliar, nedidactic;  

✓ A planificat, coordonat şi controlat activitatea personalului nedidactic (contabilitate, 

curăţenie şi întreţinere);  

✓ A urmărit aplicarea şi respectarea normelor de igienă în cadrul instituţiei de învăţământ  

precum și aprovizionarea cu materiale necesare dezinfecției și curațeniei, igienei personale 

a elevilor dar și a școlii;  

✓ A asigurat dotarea cu materiale pentru protecţia muncii, PSI;  

✓ A contactat firmele care avem contracte de prestări servicii să vină să realizeze: dezinfecția, 

deratizarea spațiilor din școală, să verifice stingătoarele, prizele, împământarea, 

paratrăsnetul, hidranții și sistemul de detecție a gazelor, fumului și efracției;  

✓ A efectuat reparațiile la instalațiile de alimentare cu apă și de încălzire, 

✓ A efectuat demersurile necesare pentru a pune în funcțiune centrale termine împreună cu 

persoane care realizează serviciul de RSTV la centralele termice; 

✓ A participat la operaţiunea de inventariere a bunurilor din incinta şcoală. 

✓ A achiziționat materialele necesare pentru ateliere de întreținere și cele școlare; 

✓ A realizat igienizarea spațiilor care au necesitat aceasta; 

✓ A elaborat fişele posturilor  și de evaluare pentru întreg personalul nedidactic;  

✓ A asigurat instruirea pe linie de protecţia muncii, prevenire şi stingere a incendiilor 

personalului nedidactic, a verificat respectarea normelor în vigoare; 

✓ A achiziționat mobilier școlar pentru 2 săli de clasă, calculatoare pentru cea de-a 2 sală de 

calculațoare; 

✓ A asigurat manuale, auxiliare și cărți pentru biblioteca școlară; 
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Anexa 2 

Raportul serviciului de secretariat 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 AN ȘCOLAR 2019– 2020 

COMPARTIMENT SECRETARIAT 

 

 

a. ZONE DE COMPETENȚĂ: 

- Registratură – relații cu publicul; 

- Personal – resurse umane; 

- Asistență managerială; 

- Acte studii – documente școlare; 

- Elevi. 

 

b. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE 

 

❖ completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigenţă; 

❖ completarea Registrului de evidenţă a elevilor pentru noul an şcolar ; 

❖ întocmirea dosarelor personale pentru personalul nou venit în unitate; 

❖ întocmirea fişelor postului şi a deciziilor de încadrare pentru personalul unităţii; 

❖ întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic; 

❖ completarea Registrului de evidenţa a salariaţilor ( formatul electronic ) şi transmiterea la ITM; 

❖ completarea registrelor matricole cu situaţiile şcolare ale elevilor nou veniţi; 

❖ întocmirea situaţiei statistice pentru sfârşitul semestrului; 

❖ realizarea bazei de date  pentru elevii claselor a 12-a în vederea simulărilor şi examenelor de 

bacalaureat şi certificare a competenţelor profeionale; 

❖ situaţii solicitate de Consiliul judeţean (elevi în plasament, elevi cu CES, absenţe elevi pentru 

alocaţie complementară, etc) 

❖ în registrul de corespondentă pentru anul şcolar 2019-2020, au fost înregistrate adeverinţe elevi, 

adeverinţe venit, adeverinţe vechime, raport/salariat, corespondenţă ISJ, primărie, Poliţie, unităţi 

şcolare; 

❖ verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar; 

❖ înmatricularea elevilor nou veniţi (cf. cererilor de transfer aprobate), rezolvarea corespondenţei 

privind mişcarea elevilor; 

❖ întocmirea situaţiilor statistice (pe formulare tipizate) și în SIIIR; 

❖ raportarea situaţiei absentelor elevilor; 

❖ rezolvarea corespondenţei curente privind mişcarea elevilor; 

❖ eliberare adeverinţe, foi matricole, diplome; 

❖ elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului personal de funcţii, acte 

adiționale; 

❖ întocmirea, înregistrarea şi eliberarea actelor de studii pentru absolvenţi (certificate de absolvire a 

ciclului inferior al liceului, diplome de absolvire a liceului, certificate de calificare nivel 4, diplome 

de bacalaureat, certificate de competenţe lingvistice şi digitale, foi matricole); 

❖ întocmirea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice; 

❖ întocmirea lunară a pontajelor personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al unităţii şi 

întocmirea pontajului pentru personalul didactic navetist; 

❖ încheierea si înregistrarea in REVISAL a contractelor de munca a cadrelor didactice pentru anul 

şcolar 2019-2020 și a actelor adiționale întocmite ulterior; 
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c. COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ 

 

• cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ; 

• cu elevii şcolii; 

• cu alte compartimente: contabilitate,compartimentul administrativ - întreținere, bibliotecă, psiholog. 

• I.S.J., Primărie, Protecţia Copilului, Poliţie,  toate instituţiile de învăţământ, etc. 

 

d. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

 

Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea 

polivalentă, complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da 

prioritate rezolvării situațiilor urgente. 

Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având 

în vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului. 

Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a solicitărilor, 

amabilitatea, ținuta morală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Anexa 3 

Raportul serviciului financiar contabil 

Bugetul prevăzut şi consumat pentru anul şcolar 2019-2020 comparativ cu anul școlar 2018-2019 

este următorul, buget exprimat în euro: 

 

CONCEPT Bugetul 

anului 2018-

2019 - 

estimat 

Bugetul anului 

2018-2019  

cheltuit 

Bugetul 

anului 2019-

2020 

Estimat 

Bugetul anului 

2019-2020  

cheltuit 

1. INTRETINERE 1.1 Încălzire - GAZ 6000 6258,69 6.500.00 4786,29 

1.2 Electricitate 2500 2360,42 2.500 2324,33 

1.3 Curăţenie - dezinfecţie 600 372,34 700 1788,06 

1.4 Altele 0 0,0 0 0 

2. DIRECTOR 

SECRETARIAT 

 

2.1 Telefon, fax, Internet... 300 206,46 350 121,53 

2.2 Hârtie, Xerox, 

birotică, etc. 
2000 1224,93 2.500 768,80 

2.3 Altele/ Poştă, 

Semnătură electonică 
200 107,34 250.00 173,57 

3. PERSONAL 

ANGAJAT 

3.1 Salarii personal 120000 141350,65 170.000 147 280,02 

3.2 Impozite şi taxe la stat 80000 94830,52 120.000 103 771,07 

3.3 Formare permanentă 2500 1823,48 3.000 1310,39 

3.4 Altele 5000 0 8.000 1316,26 

4. MATERIALE 

DIDACTICE 

4.1 Bibliotecă şi manuale 1000 713,47 2.000 1263,14 

4.2 Materiale audiovizuale 500 281,45 1.000 0 

4.3 Materiale laborator şi 

soft 
2500 2398,62 3.000 2844,76 

4.4 Material didactic 

ateliere 
4000 375,80 5.000 1424,89 

4.5 Materiale sportive 200 21,30 200 147,35 

5. MOBILIER 

REPARAȚII 

5.1 Mobilă 0 773,93 0.00 3125,00 

5.2 Bunuri şi servicii 

întreţinere  
4000 2229,06 5.000 2619,45 

5.3 Altele 1000 164,53 1.000 444,20 

6. TRANSPORT 6.1 Cheltuieli maşină, 

călătorii… 
1000 421,94 1.000 774,31 

62. Alte călători… 400 529,31 500 262,88 

7. OBLIGAȚII 

SOCIALE 

7.1 At. Sociale  1100 410,85 1.500 1227,13 

7.2 Absolvenţi - Curs final 

și evaluare  
1500 1169,79 1.500 342,60 

7.3 Promovarea imaginii 

Şcolii 
1300 2029,46 1.500 52,77 

8. DIVERSE 8.1 Asig. Clădire, 

persoane 
2000 1579,6 2.600 1543,51 

8.2 Diverse: comisioane 

bancare 
400 290,45 400 374,52 

Total  240 000 261 914,38 340 000 280 086,83 
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Surse de 

Venituri/intrări 

Intrări 

prevăzute 

pentru 2018-

2019 

Intrări realizate 

2018-2019 

Intrări 

prevăzute 

pentru 2019-

2020 

Intrări realizate 

2019-2020 

Taxe şcolare 13 000 13.807,32 18 766 18 123,28 

Finanţare 

Bugetul de stat 134 840 

120.625,89 205 000 

213 474,92 

Alte intrări / 

dobânzi bancare 51 379 

101 440,13 83 485 

51 081,32 

PROYDE - 

SPANIA 15 000 

18 000 15 000 

15 000 

Fond cumulat 

anterior 25 781 

25 781,34 17 749 

17 749,96 

Total 240 000 euro 279 664,34 euro 340 000 euro 315 429,48 euro 
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Anexa 4 

Raportul Comisiei de SSM şi PSI 

 

ACTIVITATEA COMISIEI S.S.M. ŞI PSI 

Activitatea comisiei de SSM a avut în vedere următorul cadru legislativ: 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare; 

ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea 

medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si periodicitatea 

examinării; 

LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru locul de muncă; 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 

muncă; 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea 

de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. 

În domeniul ISU cadru legislativ avut în vedere a fost: 

– ORDIN 163 / 2007 – norme generale P.S.I.; 

– ORDIN 1184 / 2006 – evacuare în situații de urgență; 

– ORDIN 1259 / 2006 – înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție 

civilă; 

– ORDIN 1435 / 2006 – normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea 

la incendiu și protecția civilă; 

– ORDIN 1474 / 2006 – regulamentul de organizare și desfăsurare a activității de prevenire 

a situațiilor de urgență; 

În cadrul Comisie S.S.M. și PSI au fost derulate activităţi care au conştientizat angajaţii și 

elevii cu privire la asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă. Dintre aceste activităţi amintim:  

- instruirea periodică a angajaţilor și a elevilor privind legislaţia în domeniul sănătăţii şi 

securităţii în muncă (Legea nr. 319/2006, Hotarârea de Guvern nr. 1425/2006 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lg.319/2006, Hotarârea de Guvern nr. 

971/2006, Hotarârea de Guvern nr. 1091/2006 etc.);  

- verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi angajații a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă  şi PSI; 

- elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii; 

- verificarea periodică a spaţiilor din unitatea şcolară;  

- colaborarea cu medicul de medicina muncii pentru actualizareadosarelor medicale ale 

fiecărui angajat;  

- monitorizarea şi asigurarea cu materiale igienico-sanitare pentru toate spaţiile din şcoală. 

- identificarea factorilor de risc și evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă; 

- afișarea la locuri vizibile a normelor de SSM și PSI corespunzătoare locurilor de muncă; 
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- verificarea periodică a elevilor și cadrelor privind cunoașterea și aplicarea Normelor de 

siguranță; 

- completarea la zi a carnetelor privind instructajul cu Normele de SSM și PSI; 
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Anexa 5 

Raportul Comisiei de  formare și dezvoltarea personală 

RAPORTUL COMISIE DE FORMARE ȘI DEZVOLTAREA PERSONALĂ - 

RESURSELOR UMANE  

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde 

dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră. Ministerul Educaţiei și Cercetării stabileşte 

obiectivele şi coordonează formarea continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, evaluează, acreditează şi finanţează programele de formare continuă. Formele de 

perfecţionare sunt prevăzute în Metodologia privind formarea continuă a personalului din 

învăţământul preumiversitar.  

Formarea continuă se realizează în principal prin:  

• programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didctice;  

• programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării conducerii; 

 • cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I;  

• programe de conversie profesională;  

• studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă.  

 

OBIECTIVE GENERALE  

1. Asigurarea condițiilor necesare participării cadrelor didactice la examenul de obținere a 

unui grad didactic, facilitatea evoluţiei în cariera didactică prin obținerea gradelor didactice II şi I şi 

cuprinderea cadrelor didactice în programe de formare continuă;  

2. Adaptarea la oferta de formare a Casei Corpului Didactic,  la nevoile de formare 

identificate în scopul ameliorării/eliminării disfuncţiilor constatate în activitatea cadrelor didactice 

şi a managerilor;  

3. Evaluarea activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ şi a 

impactului programelor de formare asupra activităţii personalului didactic implicat. Potrivit Legii 

Educaţiei Naţionale, art. 242, formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea 

profesională şi evoluţia în carieră.  

Ministerul Educaţiei și Cercetării, stabileşte obiectivele şi coordonează formarea continuă a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar, evaluează, acreditează şi finanţează 

programele de formare continuă. Formele de perfecţionare sunt prevăzute în Metodologia privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preumiversitar. Formarea continuă se realizează 

în principal prin:  

• programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didctice;  

• programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării conducerii;  

• cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I;  

• programe de conversie profesională;  

• studii corespunătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă. La nivel european se 

înregistrează o serie de perspective şi tendinţe în domeniul sistemelor de educare/formare a cadrelor 

didactice:  

• Asigurarea unei dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului didactic - 

formarea cadrelor didactice – componentă fundamentală a procesului de redefinire culturală a 

Europei contemporane;  

• Dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive de: formare continuă / 

perfecţionare / dezvoltare profesională;  

• Formarea iniţială şi continuă – profesionalizarea carierei didactice; modelul 

profesionalizării carierei didactice - de la aptitudine la competenţă pedagogică;  
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• Orientarea sistemelor de formare către competenţa pedagogică si performanţa 

educaţională; • Calitate şi formare – standarde pentru pregătirea personalului didactic;  

• Mobilitate şi dezvoltare profesională - sistemul de credite profesionale transferabile;  

Activitatea Comisiei de formare continuă din Liceul Tehnologic “ Sfântul Ioan de La Salle“ 

Pildești s-a desfășurat în conformitate cu planul managerial și planul anual al activităților de 

perfecționare a cadrelor didactice, întocmite la începutul anului școlar de către membrii acestei 

comisii. Priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice în  anul şcolar 2019-

2020 au fost în acord cu obiectivele naţionale şi europene privind formarea profesională continuă în 

societatea bazată pe cunoaştere. La nivelul Liceului Tehnologic Sfântul Ioan de la Salle Pildeşti s-

au stabilit direcţiile de acţiune pentru anul şcolar 2019-2020, pentru toate nivelele de referinţă ale 

acestui domeniu:  

1. Stabilirea strategiei de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale activităţii de formare continuă şi 

de perfecţionare a cadrelor didactice şi a personalului de conducere.  

2. Crearea premiselor pentru formarea continua a personalului didactic si didactic auxiliar prin 

programe realizate de Inspectoratul Şcolar şi de Casa Corpului Didactic în anul şcolar 2019– 2020.  

3. Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodico-stiintifice şi psihopedagogice 

organizate la nivelul unităţii şcolare sau grupurilor de unităţi şcolare, respectiv comisii metodice, 

catedre și cercuri pedagogice.  

4. Coordonarea și monitorizarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice prin acumularea 

de credite profesionale transferabile în ultimii cinci ani.  

5. Coordonarea si monitorizarea perfecţionării cadrelor didactice prin definitivarea în învăţământ şi 

grade didactice.  

6. Coordonarea şi monitorizarea activităţii de formare continuă prin sesiuni metodico-stiintifice de 

comunicări şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice.  

  Având în vedere direcţiile strategice, s-au stabilit ca obiective privind dezvoltarea resurselor 

umane în anul şcolar 2019-2020 următoarele:  

• identificarea nevoii de formare continua şi de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice; 

• informarea cadrelor didactice asupra oportunităţilor de formare continuă pe plan local, 

regional sau naţional şi facilitarea accesului la programele de formare; 

• sprijinirea şi monitorizarea activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul şcolii sau pe 

grupe de unităţi şcolare, prin comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice; 

• planificarea activităţilor de perfecţionare la nivel judeţean, prin cercuri pedagogice pe  

discipline şi prin cercuri tematice cu personalul de conducere din unităţile de învăţământ; 

• informarea şi consilierea cadrelor didactice cu privire la înscrierea la definitivat şi grade  

didactice, precum şi la etapele parcurse pentru obţinerea acestora; 

  Activitatea de perfecţionare organizată la nivel judeţean în cadrul consfătuirilor, a cercurilor 

pedagogice şi la nivelul unităţii de învăţământ în catedre/comisii metodice. 

            Cercurile pedagogice cu cadrele didactice, pe discipline s-au realizat pe structura planificată 

şi publicată pe site-ul ISJ Neamţ în „Programul activităţilor de formare continuă a personalului 

didactic şi didactic auxiliar prin cercuri pedagogice”. 

             Această activitate răspunde următoarelor obiective specifice: 

-cunoaşterea, aplicarea creativa şi diversificarea modalităţilor de implementare a Curriculum-ului 

Naţional, în funcţie de condiţiile specifice şcolii, de caracteristicile colectivelor de elevi şi de 

interesele elevilor; 

 -însuşirea şi aplicarea noii metodologii de evaluare astfel încât să contribuie la caracterul formativ 

al învăţământului; 

-stimularea interesului cadrelor didactice pentru perfecţionare şi autoperfecţionare profesională. 

  Puncte tari: 

- La fiecare disciplina activitatea cercului pedagogic a cuprins mai multe forme de organizare,  

variate, vizând aspectele multiple ale temelor abordate;  
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- Activităţile demonstrative s-au derulat la standarde de calitate superioară; 

- Tematicile abordate prin prisma aspectelor practice au trezit interesul cadrelor didactice 

participante si au  determinat implicarea acestora în activităţile propuse; 

- Experienţele pozitive ale unităţilor de învăţământ, colectivelor de cadre didactice si cadrelor 

didactice cu rezultate deosebite  au fost valorizate și împărtăşite în cadrul activităţilor de cerc; 

- S-au prezentat strategii inovative de realizare a componentelor educaţiei;  

- S-au stabilit contacte şi s-au oferit coordonatele pentru continuarea activităţilor din cadrul cercului 

în activitatea didactica individuala a participanţilor la activitate; 

- Activităţile au avut un puternic caracter stimulativ pentru perfecţionarea şi dezvoltarea  

profesională a participanţilor. 

- Facilitarea transferului de experienţă şi prin organizarea cercurilor pedagogice pe grupe mixte de 

şcoli, provenite atât din localităţile urbane, cât şi din mediul rural;  

- Organizarea cercurilor pedagogice în timpul săptămânii şi nu sâmbăta; 

- Ridicarea standardului de calitate al activităţilor şi o prezenţă activă a cadrelor didactice prin 

implicarea inspectorilor de specialitate şi monitorizarea consecventă de către aceştia a tuturor 

activităţilor din cadrul cercurilor pedagogice; 

- Valorizarea experienţei didactice a profesorilor în lecţii demonstrative, referate şi dezbateri; 

- Realizarea unui veritabil schimb de experienţă, organizarea unor activităţi de atelier ce au facilitat 

schimbarea mentalităţii sau care au valorificat gândirea colectivă pentru elaborarea unor documente 

şcolare.  

Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice realizate prin activităţi metodico-ştiinţifice 

şi psihopedagogice în cadrul comisiilor şi colectivelor de catedră care constituie una din cele mai 

importante forme de perfecţionare continuă. Formarea continua a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar cu ponderea cea mai mare în rândul formelor de organizare prevăzute 

de legislaţia în vigoare este activitatea metodico-stiinţifică şi psihopedagogică la nivelul unităţii de 

învăţământ.  La nivelul unităţii noastre s-au desfăşurat activităţi metodico-stiintifice şi 

psihopedagogice în cadrul comisiilor metodice. În urma activităţilor de monitorizare activităţii 

comisiilor metodice din scoală s-au constatat următoarele: 

Puncte tari:  

- Organizarea, funcţionarea şi conducerea comisiilor metodice din scoală sunt realizate conform 

prevederilor normative.  

-În planul managerial  sunt stabilite obiective clare, responsabilităţi şi termene de realizare care 

vizează perfecţionarea cadrelor didactice prin diferite forme; 

- Activitatea de planificare, proiectare, organizare, monitorizare şi evaluare a comisiilor metodice 

este reflectată de documentele verificate, dovedeşte seriozitate şi responsabilitate; 

- Aspectele curriculare ale disciplinelor sunt bine organizate si monitorizate, vizând planurile - 

cadru, programele şcolare, manualele si auxiliarele curriculare, curriculumul la decizia scolii, 

curriculumul în dezvoltare locala; 

- Comisiile metodice realizează analiza periodică a performantelor şcolare ale elevilor; 

 - În  şcoală   este asigurat accesul la informaţie prin mijloace moderne, calculatorul existent la 

cancelarie fiind conectat la Internet; 

- Informaţiile scrise care vizează perfecţionarea continuă şi periodică se găseşte afişată la afişier.  

Acestea sunt prelucrate în consiliul profesoral, unele sunt afişate, altele sunt ataşate la 

dosarul comisilor metodice; 

- Tematica variată discutată în cadrul catedrelor şi a comisiilor metodice este în concordanţă cu 

probleme fundamentale ale reformei curriculare şi cu noile orientări metodologice privind procesul 

de predare-învăţare-evaluare; 

- Implicarea motivată a cadrelor didactice în activităţile de catedră şi/sau comisie metodică a 

favorizat calitatea activităţilor şi, în multe cazuri, a determinat dimensiunea interactivă. 

Puncte slabe: 



65 

 

• Insuficienta dezbatere în comisiile metodice a problemei managementului clasei de elevi în 

condiţiile învăţării centrate pe elev, a activităţilor individualizate sau organizate pe grupe, a exersării 

autoevaluării. 

• Activităţile nu au cuprins mai multe forme de organizare,variate, vizând aspectele multiple 

ale temelor abordate cum ar fi şi lecţii demonstrative. 

• În cadrul comisiilor metodice nu s-au elaborat întotdeauna şi instrumente utilizate în 

aplicarea strategiilor didactice specifice disciplinelor (teste de evaluare, fise de lucru, fise de 

documentare, fise de observaţii, material didactic suport pentru lecţii etc.). 

• Lipsa de preocupare pentru stabilirea şi aplicarea mijloacelor de ameliorare a procesului de 

învăţământ, în funcţie de rezultatele evaluării din fiecare etapa (anul anterior, semestrul I) 

Formarea prin definitivare în învăţământ şi grade didactice 

Activitatea de organizare şi monitorizare a perfecţionării prin grade didactice, s-a derulat pe 

următoarele componente: 

 1. Înscrierea cadrelor didactice cu dosar sau cu cerere care s-a desfăşurat în bune condiţii şi 

cu respectarea metodologiei în vigoare şi a calendarului precizat de minister; cadrele didactice, 

directorul şi secretara au obţinut informaţii exacte din materialele difuzate în toate şcolile şi postate 

şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar. 

 2. Alcătuirea bazei de date necesară înaintării dosarelor către centrele de examen , precum 

şi repartizării inspecţiilor de perfecţionare către inspectori şi metodişti.  

În acest an şcolar, un număr de   cadre didactice au parcurs diferitele etape de obţinere  a gradului 

didactic II şi a gradului didactic I .  

Profesorul  TUTU MIHAI este înscris la gradul didactic al II-lea,  cu cerere în  

anul școlar 2019-2020. 

Profesorii BLAJ ALINA SIMONA , COCHIOR CAMELIA sunt înscriși la susținerea colocviului 

în vederea obținerii gradului didactic I, an școlar 2019-2020, cu  inspecția curentă I în an școlar 

2018-2019, cu depunerea dosarului în anul școlar 2018-2019, seria 2019-2022. 

  Profesor FARCAȘ LIDIA CERASELA este înscrisă la doctorat, în cadrul Universității ”Alexandru 

Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Fizică, seria 2017-2021. 

Din analiza făcută în cadrul comisiei de formare continuă au rezultat următoarele: 

- 33,33% dintre cadrele didactice sunt titulare în învățământ, în unitatea școlară Liceul Tehnologic 

“ Sfântul Ioan de La Salle“ Pildești.  

 

Număr cadre 

didactice 

 

Titulari Suplinitori Plata cu ora Voluntari 

număr procent număr procent număr procent număr procent 

20 7 35%     2 10% 9 45% 2 10% 

 

Notă: statistica se referă la număr de cadre angajate şi nu la număr de posturi. 

 

 
 

Notă: Statistica nu cuprinde voluntarii care sunt persoane de cetăţenie spaniolă şi nu au studii făcute 

în România. 

35%

10.00%
45.00%

10.00%

Cadre didactice 

Titulare

Suplinitori

Plata cu ora



66 

 

- Cadrele didactice manifestă interes ridicat pentru formarea personală. 

- Cadrele didactice manifestă abilități de utilizarea calculatorului. 

- Conducerea școlii este preocupată de perfecționarea personalului didactic din școală. 

  Amenințări în activitatea de formare continuă 

- lipsa resurselor financiare pentru accesarea cursurilor de formare continuă organizate de CCD 

Neamţ sau alte organizaţii abilitate pentru formarea personalului didactic; 

- programarea activităților de formare continuă în timpul liber; 

- populația școlară în descreștere; 

- instabilitate sistemului educațional; 

- managementul timpului. 

De asemenea, unele cadre didactice au participat la diferite cursuri de perfecționare, la diferie 

simpozioane și conferințe naționale și internaționale, au publicat articole în reviste de specialitate și 

au susținut referate sau lecții deschise în cadrul comisiilor școlare. 

Astfel doamna profesor IȘTOC CRISTINA , domnul profesor GHIURCĂ VICENȚIU  și domnul 

profesor DORCU FLORIN au  finalizat în  decembrie 2019 cursul ”TIC în procesul educațional, 

furnizorAsociația Centru Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy, Baia Mare, 

Maramureș (15 credite, 60 ore). 

Doamna profesor BLAJ ALINA SIMONA a participat la cursul Spring 2019  Five - Week Massive 

Open Online Course-Teaching English to young learners The American English (AE) E- Teacher 

Program U.S. Department of State and FHI 360/ certificate (24 ore)și cursul ” Profesor în 

Online”desfășuratîn perioada 9-17 mai 2020( 30 ore). 

Profesor POLAK MIHAIL-BOGDAN a absolvit în 29 octombrie 2019 cursul: Metode de predare 

centrate pe elev, furnizorAsociația Profedu. 

Profesor FARCAȘ  LIDIA CERASELA a publicat articolele:  

-Cotate ISSN:  

1)Lidia Cerasela Farcaș, Educația nonformală prin intermediul clubului de robotică,  Simpozionul 

International „European Educational Management and Educational Policies and Strategies”, 

organizat în cadrul proietului „Laborator de educație nonformală „EDULAND”, Ediţia I, 23-25 

noiembrie 2019, Corabia, Slatina, ISSN 2668-6902, ISSN-L 2668-6902 

2)Lidia Cerasela Faracș, Studiul undelor seismice utilizând senzori electromagnetici, Revistă 

educativ-comunitară  Concepută în cadrul Proiectului educațional județean al asociației cu tema  

„Inovație și Creativitate în activitatile formale și non-formale”,  CCDR Buzău, 2020, ISSN 2668-

747X SSN-L 2668-747X, pg. 113-114 

-Cotate ISBN: 

1)Lidia Cerasela Farcaș, Modalități de introducere a educației STEM în ciclul primar, Simpozionul 

Național „Gustă Stiința-191”, Culegere de lucrări  Labirintul experiențelor didactice, culturale și 

științifice, octombrie 2019, Beiuș , Bihor, ISBN 978-973-0-30913-3, pg. 87-92 

Deasemenea a încheiat un acord de colaborare cu Asociația “Alliance of Educators for Science, 

Technology, Engineering, Mathematics and Informatics ESTEEM Romania, Iași, condusă de 

dl.prof. univ.dr. Ovidiu Florin Călțun. 

Participări la olimpiadele școlare: 

In data de 22.II. 2020 s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei  Aria curriculară  

Tehnologii la Colegiul Tehnic Ghe. Cartianu din Piatra Neamț, unde elevii   de la clasele a XI-a A, 

a XI-a B , a XII-a A și a XII-a B au obținut următoarele rezultate: 

La domeniul construcții, instalații și lucrări publice 

Clasa  a XI-a 

Gheț Emmanuel- Premiul I 

Martișcă Fabian Cristian –Premiul II 

Martișcă Raul – Premiul III 

Clasa a XII-a 
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Gheț Paul- Premiul I 

Sescu Dragoș-Iosif- Premiul II 

Mîrț Paul Iulian-Premiul III 

La domeniul electronică, automatizări, telecomunicații 

 Clasa a XI-a 

Ciobanu Cristina- Premiul III 

Mîrț Ciprian Gabriel- Mențiune 

Clasa a XII-a  

Iacob Lucian- Premiul II 

Dumea Cristian- Premiul III 

S-a menținut colaborarea cu CCD, ISJ și alte instituții acreditate în derularea unor programe 

de formare continuă, s-a realizat o popularizare a ofertelor de perfecționare la nivelul județului/în 

centre de perfecționare. 

S-a actualizat și informat în timp optim cadrele didactice despre resursele de formare continuă. S-a 

întreținut și completat baza materială. 

Colaborarea cu responsabilii comisiilor metodice pentru a identifica prioritățile în dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice a fost eficientă.  

Participarea cadrelor didactice la programele de formare continuă oferite de CCD, ISJ și alte 

instituții pentru dobândirea de noi competențe necesare în activitatea didactică: 

  

Întocmit,  

profesor Cercel Teofilia 
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Anexa 6 

Raportul Comisiei metodice - Cultură generală 

 

Raport de activitate al Comisiei Metodice Cultura 

Generală 

An școlar 2019 – 2020 

Comisia metodică de cultură generală este formată din 13 membri, dintre care 6 membri, 

profesori titulari (3 profesori grad I, un profesor definitivat – doctorand, 2 profesori grad II). Comisia 

metodică de cultură generală cuprinde patru colective: Limbă și comunicare, Matematică și științe, 

Om și societate, Educație fizică și sport. Întreaga activitate s-a desfașurat în concordanță cu 

documentele programate, la care s-au adăugat prioritățile etapei și noutățile survenite în plan 

organizational, prin închiderea școlilor la nivel global, datorită carantinei impuse de apariția noului 

coronavirus, Sars-Cov2, sau din punct de vedere al conținuturilor. Pentru eficientizarea și creșterea 

calității didactice – metodice ne-am propus și respectat urmatoarele obiective: 

a) Cunoaşterea curriculum-ului şcolar pentru fiecare disciplină de învăţământ, cunoaşterea 

schimbărilor la nivelul conţinuturilor învăţării şi principalele caracteristici ale acestuia. 

i) Descentralizarea, flexibilizarea şi descongestionarea curriculumului şcolar. 

ii) Racordarea curriculumului la nevoile individuale de învăţare şi dezvoltare individuală în 

concordanţă cu schimbările care au loc în societate. 

iii) Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi, folosirea metodelor interactive, stimularea 

gândirii creative şi critice, a spiritului interogativ, precum şi a competenţelor proprii în 

rezolvarea de probleme. 

b) Cunoaşterea manualelor şcolare şi stabilirea opţiunii pentru manualele alternative. 

c) Promovarea interdisciplinarităţii în realizarea unor teme din curriculumul şcolar. 

d) Cunoaşterea aspiraţiilor şi potenţialului de instrucţie ale elevilor şi inducerea unei motivaţii 

pozitive prin; 

• Testarea iniţială a elevilor de clasa a IX-a privind cunoştinţele de bază. 

• Controlul ritmic al temelor pentru acasă şi evaluarea fazială a cunoştinţelor şi 

deprinderilor. 

• Inducerea unui sentiment de încredere în forţele proprii prin aprecierea performanţelor 

individuale ale elevilor. 

e) Identificarea elementelor de metodică a pregătirii suplimentare privind: 

➢ Atingerea obiectivelor de baza ale curriculumului şcolar. 

➢ Realizarea unor performanţe superioare. 

f) Valorificarea experienţei pozitive privind practica unei activităţi didactice adecvate 

obiectivelor curriculare, interesului şi capacităţilor intelectuale ale elevilor. 

g) Optimizarea continuă a actului de evaluare a activităţii şcolare: 

✓ Metode clasice de evaluare, 

✓ Forme alternative de evaluare 

h) Fluidizarea circulaţiei informaţiei la nivelul comisiei metodice. 

i) Stabilirea bibliografiei pentru pregătirea de bază şi suplimentară a elevilor. 

j) Colaborarea la stabilirea ofertei şcolare generale şi a ofertei speciale pentru curriculum la 

decizia şcolii. 

k) Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice şi de perfecţionare de la nivelul 

unităţii şcolare precum şi la cele organizate de ISJ Neamț. 
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l) Corelarea influenţelor educative şi didactice. 

m) Cunoaşterea cadrului normativ privind activitatea şcolară. 

n) Reglarea şi autoreglarea permanentă a activităţii şcolare în funcţie de dinamica rezultatelor 

instruirii. 

o) Stabilirea semestrială a programului de activităţi ale comisiei metodice 

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi – profesori, au fost selectate 

modalități de comunicare adecvate diverselor situații: colaborare, ajutor, coordonare și control. În 

activitatea de formare și educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaționalizate, 

concretizându-se în activități de formare și informare, experimentare, interpretare, aplicare în 

diferite situații, chiar în situația instaurării carantinei globale cauzată de răspândirea noului 

coronavirus, Sars-Cov2. Elevii au fost implicați în activități de evaluare, folosindu-se modalități 

alternative: portofoliu, proiecte, aplicații, evaluare online. 

Învățarea centrată pe elev, a făcut ca fiecare membru al comisiei să desfășoare activități de 

învățare în concordanță cu particularitățile individuale, dar și cu cerințele standard și cele necesare 

învățării online. La nivelul comisiei s-au desfășurat o serie de activități menite să îmbunătățească 

rezultatele elevilor și să ridice standardul de predare – învățare – evaluare. Pentru obținerea de 

rezultate bune în toate obiectivele propuse, membrii comisiei au desfășurat următoarele activitati: 

• La începutul anului școlar a fost constituită comisia metodică, atribuirea responsabilităților 

membrilor comisiei, întocmirea programului de activități. 

 • Fiecare membru al comisiei a întocmit și predat în timp util documentele de proiectare și 

planificare. 

 • Au fost întocmite subiecte pentru testele inițiale la clasele a IX-a, fiind apoi analizate 

rezultatele obținute. Au fost elaborate planuri de măsuri remediale pentru îmbunătățirea rezultatelor.  

• Din octombrie 2019, s-a început pregatirea suplimentară a elevilor pentru BAC la limba 

română (Prof. Florin Dorcu), limba engleză (Prof. Alina Blaj), matematică (Prof. Teofilia Cercel), 

biologie (Prof. Lidia Farcaș), chimie (Prof. Cristina Iștoc). 

 • S-au desfașurat activitățile propuse în planul de activități al comosiei din luna octombrie 

până în prima jumătate a lunei martie, restul fiind suspendate din cauza pandemiei provocate de 

virsusul Sars-Cov-2. 

Pentru obținerea de rezultate bune și foarte bune, în calitate de profesori la diverse discipline 

de cultură generală, în calitate de profesori diriginți și ca responsabili sau membri ai diverselor 

comisii, s-au mai desfășurat următoarele activități: 

➢ Doamna profesor Lidia Farcaș, ca responsabil a comisiei a întocmit toată documentația 

necesară astfel încât dosarul comisei să cuprindă toate materialele necesare bunei 

funcționări a comisiei. În cadrul ședinței comisiei din 8 octombrie a susținut referatul 

„Calitatea ca stare culturală în instituţiile de învăţământ”. A realizat activități de pregătire 

a elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat la disciplina biologie. 

➢ Doamna director Cristina Iștoc, în calitate de director al liceului, a asigurat toate 

materialele disponibile, necesare întocmirii dosarului comisiei. A realizat activități de 

pregătire a elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat la disciplina chimie. 

➢ Doamna prefesor Alina Blaj, în calitate de responsabil CEAC s-a preocupat de întocmirea 

documentelor comisiei, în vederea asiguării calității materialelor și a activităților 

desfășurate în cadrul comisiei. A susținut activități în cadrul proiectelor: „Ziua europeană 

a limbilor”, „Ziua mondială a educației”. În cadrul ședinței comisiei din 30 ianuare a 

susținut referatul „Obiectivele educaționale”. A realizat activități de pregătire a elevilor în 

vederea susținerii examenului de bacalaureat la disciplina limba engleză. 

➢ Domnul profesor Florin Dorcu a realizat activități în cadrul proiectelor: „Ziua Bacovia-

138 de ani de la nașterea  poetului”, „5 octombrie- Ziua mondială a educației”, „Ziua 

Vasile Voiculescu-125 de ani de la naștere”, „Ziua Sadoveanu-138 de ani de la nașter”, 

„Ziua Rebreanu-134 de ani de la naștere”, „Eminescu – Luceafărul literaturii române”,  



70 

 

„Ziua Marin Sorescu-84 de ani de la naștere”, „Ziua internațională a Limbii Materne”. În 

cadrul ședinței comisiei din 5 decembrie a susținut referatul cu tema „Inovaţie şi schimbare 

în contextul creşterii calităţii actului educaţional”. A realizat activități de pregătire a 

elevilor în vederea susținerii examenului de bacalaureat la disciplina limba și literatura 

română. În calitate de consilier educative a coordonat activitățile extracurriculare ale 

elevilor. În calitate de membru al comisiei de pastorală a coordonat activitățile din cadrul 

zilelor de formare pedagogico-lasalliene. 

➢ Doamna profesor Teofilia Cercel, în calitate de responsabil a Comisie pentru dezvoltare 

profesională și evoluție în cariera didactică, a înștiințat în permanență membrii comsiei de 

ofertele de cursuri  de perfecționare disponibile profesorilor, puse la dispoziție de ISJ 

Neamț și CCD Neamț.  A realizat activități de pregătire a elevilor în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat la disciplina matematică. În cadrul ședinței comisiei din 7 

martie a susținut referatul cu tema „Sistemul metodelor de instruire”. 

➢ Fratele Daniel Ciobanu a realizat activitățile: 21 septembrie – Ziua internațională a păcii; 

Expoziție africană - Prezentare de exponate artistice africane; inclusiv experiențe trăite în 

Burkina F. – Africa, Încheierea Tricentenarului - Celebrare liturgică cu ocazia încheierii 

Jubileului tricentenar lasallian; Și eu pot și vreau să fiu un Tânăr Voluntar Lasallian; 

Celebrare ecumenică - Reflecție și rugăciune pentru unirea creștinilor. 

Toate activitățile prevazute în  Calendarul activităților educative ale comisiei metodice de 

cultură generală 2019-2020, din a doua jumătate a lunei martie, până la sfârșitul anului școlar, au 

fost suspendate datorită închiderii școlilor, la nivel mondial, din cauza carantinei impuse de apariția 

noului coronavirus, Sars-Cov-2. 

Fiecare membru al comisiei a fost preocupat de întocmirea portofoliului personal. În calitate 

de profesori diriginți, membrii comisiei s-au preocupat de ecologizarea si igienizarea spațiilor 

aferente claselor. Pentru buna desfășurare a programului instructiv-educativ, membrii comisiei au 

răspuns afirmativ, când au fost solicitați pentru suplinirea diverselor ore, deoarece o parte din colegi 

au fost implicați în cadrul diverselor proiecte, concursuri, întâlniri de lucru. Fiecare membru al 

comisiei, în calitate de profesori de serviciu și-au îndeplinit sarcinile cu responsabilitate și 

conștiinciozitate; ca responsabili sau membri ai diverselor comisii  s-au preocupat de întocmirea 

documentației pentru buna desfășurare a activității comisiei.  

Menționez faptul că începând cu data de 11 martie 2020, toate activitățile de predare -  

învățare – evaluare s-au desfașurat exclusive online pe rețelele de socializare Facebook și 

Messenger. Toți membrii comisiei au realizat actul educațional online cu seriozitate și multă 

implicare. 

Alături de multe alte activități, în centrul atenției noastre a stat în primul rând pregătirea 

elevilor pentru obținerea de rezultate bune la nivel de etapă, la examenul de bacalaureat și 

competențe. Cu tot efortul depus de colectivul didactic rezultatele obținute la sfârșitul anului școlar 

ne arată un procentaj de 83% a promovabilității examenului de bacalaureat. La examenul de 

BACALAUREAT 2019-2020, rezultatele de la cele doua clase, a XII-a A, Construcții, instalații și 

lucrări publice – Tehnician desenator pentru construcții și instalații și a XII-a B, Electronică și 

automatizări – Tehnician operator tehnică de calcul,  au fost urmatoarele: la clasa  a XII –a A: 

înscriși 5 elevi, admiși 2, cu un procentaj  de 40%; la clasa a XII-a B: înscriși 13, admisi 12, adică 

un procentaj de 92,30%.  În total s-au înscris 18 elevi, admiși 14, adică un procent de 83%. 

Activitatea de perfecționare la nivelul liceului a continuat prin participarea cadrelor didactice 

la cercurile pedagogice pe semestrul I, ședințele la nivel de comisie, participarea  la zilele de formare 

pedagogico-lasalliene, cursuri de perfecționare, continuarea studiilor doctorale, cât și prin înscrierea 

la grade didactice. 

În continuare voi prezenta câteva dintre punctele tari și punctele slabe ale activității comisiei 

de cultura generala: 
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Puncte tari: 

-o bună organizare a procesului de învățare, a activităților desfășurate la clase; 

 -selectarea judicioasă a temelor pentru acasa; 

 -utilizarea metodelor active-participative; 

 -parcurgerea integrală și ritmică a materiei; 

 -perfecționarea continuă a cadrelor didactice; 

 -asigurarea permanentă a unei comunicări eficiente între profesor, elev și părinți. 

 

Puncte slabe:  

- neutilizarea suficientă la toate disciplinele a instrumentelor TIC; 

 - nu s-au stimulat îndeajuns competențele creative ale elevilor; 

- insuficienta motivare a elevilor pentru participarea la concursuri și olimpiade școlare; 

 - lipsa experienței de a lucra pe platfome educaționale în vederea continuării activitălior de 

învățare în mediul online. 

Pentru anul școlar următor se impun urmatoarele măsuri:  

-Mobilizarea exemplară a tuturor membrilor comisiei în vederea obținerii de rezultate bune 

la sfârșitul anului școlar și implicit la examenul de bacalaureat. 

 -Aplicarea strategiilor didactice în activitatea de predare / învățare/ evaluare atât în clasă, cât 

și în mediul online, punându-se accent pe formarea de competențe. 

 -Intensificarea activității diferențiate pentru recuperarea unor decalaje. 

 -Îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare la predare / evaluare 

în scopul creșterii eficienței activității de învățare.  

-Perfecțioanrea fiecărui membru al comisiei în vederea creșterii calității actului educative în 

mediul online, prin utilizarea platformei educaționale Microsoft Teams, atunci când situația o va 

impune. 

Întocmit, responsabil comisie metodica de cultura generala, 

FARCAȘ LIDIA CERASELA 
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Anexa 7 

Raportul Comisiei - Comisia de evaluare şi asigurare a calității 

RAPORT DE ACTIVITATE AL 

COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

AN ŞCOLAR 2019-2020 

 

I. Componenţa comisiei 

 

Activitatea comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii a început odată cu propunerea şi 

desemnarea membrilor săi în cadrul consiliului profesoral şi după aprobarea acestora în cadrul 

Consiliul de Administraţie. 

În urma propunerilor membrilor Consiliului profesoral s-a stabilit următoarea structură nominală a 

comisiei:  

Responsabil comisie: Blaj Alina Simona 

Membri : 

 Prof. Farcaș Lidia Cerasela responsabilă a comisiei de cunoştinte generale 

 Prof. Traian Ploşnită reprezentat al comisiei de specialitate 

 Prof. Dorcu Florin Catălin în calitate de consilier educativ 

 Prof. Cercel Teofilia responsabilă a comisiei de dezvoltare profesională 

Mihai Bejan  în calitate de reprezentantă a părinţilor  

Lucian Iacob de la clasa a XII a B în calitate de reprezentant al elevilor. 

 

II. Atribuțiile generale ale CEAC pentru anul  școlar 2019– 2020: 

- actualizează permanent datele și documentele școlii 

- gestionează dovezile; 

- elaborează, revizuiește și aplică procedurile  

- păstrează legătura cu ARACIP; 

- informează permanent cadrele didactice asupra sistemului de asigurare a calității; 

- desfășoară activități de asistență la orele de curs; 

- identifică punctele slabe și punctele tari, amenințările și oportunitățile existente; 

- elaborează planul de îmbunătățire în funcție de aspectele mai puțin satisfăcătoare; 

- planifică și desfășoară activități de evaluare și îmbunătățire; 

- întocmeşte  raportul de autoevaluare 

- se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru  

- identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii 

calităţii activităţii pe diverse domenii de interés 

- întocmește rapoarte pe activități, chestionări, fiind într- o strânsă și permanentă legătură cu 

celelalte comisii de lucru. 

 

III. Obiectivele principale ale comisiei de evaluare  și asigurare a calității pe parcursul anului  școlar 

2019-2020 

 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2019-

2020 pe baza documentelor proiective ale echipei manageriale având ca următoarele obiective 

principale:  

1. Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al școlii 

(cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor si al părinților prin: 
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• Reorganizarea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

• Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2018- 2019 

• Iniţializarea RAEI pentru anul şcolar 2018 – 2019 încarcarea acestuia pe platforma ARACIP 

• Revizuirea documentelor interne ale comisiei şi a bazei de date 

• Evaluarea şi consilierea profesorilor şi a elevilor 

 

2. Creşterea calităţii procesului de predare – învăţare/ evaluare prin:  

• Evaluarea predictivă a elevilor 

• Identificarea elevilor capabili de performanţă şcolară şi pregătirea pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare 

• Proiectarea activităţilor extraşcolare în consens cu cerinţele elevilor 

• Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare 

• Eficientizarea metodelor de evaluare şi monitorizare în vederea obţinerii progresului şcolar 

• Monitorizarea calitativă a procesului educational 

• Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale prin diversificarea acesteia în funcţie de 

nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

• Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor financiare şi material 

• Valorificarea rezultatelor cercetării de profil de către cadrele didactice 

 

3. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor: 

 

•  Întărirea capacităţii instituţionale prin implementarea cadrului legislativ privind calitatea 

educaţiei la nivelul instituţiei şcolare 

•  Acoperirea necesarului de echipamente didactice moderne şi soft educaţional pentru toate 

domeniile curriculare. 

•  Asigurarea organizaţiei că utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a 

sprijini progresul elevilor. 

•  Asigurarea accesului la informaţie a celor interesaţi 

•  Formare şi dezvoltare profesională şi personală 

 

IV. Activitățile realizate de comisia de evaluare  și asigurare a calității pe parcursul anului  școlar 

2019-2020 

 

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, echipa managerială a liceului a asigurat permanenţa  şi 

coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  

şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare. 

Printre activitățile realizate de membrii comisiei pe parcursul anul școlar 2019-2020 se află: 

✓ relaborarea deciziilor emise de responsabilul comisiei 

✓ reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru  

✓ stabilirea subcomisiilor de lucru și a modului de lucru pe subcomisii. 

✓ planificarea ședințelor de lucru și a tematicii acestora 

✓ realizarea unui plan de activități  

✓ realizarea documentelor proiective ale comisiei prin revizuirea şi actualizarea acestora în 

conformitate cu metodologiile în vigoare şi anume: 

 au fost stabilite obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2019-2020 

 a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2019-2020 

✓ întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2019-2020: 

 colectarea dovezilor necesare întocmirii raportului 

 realizarea evaluarii interne pe baza indicatorilor de performanţă 

 eleborarea planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020 
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✓ monitorizarea modului de completare a cataloagelor 

✓ s-a realizat evidența aplicării și a interpretării rezultatelor evaluării inițiale și s-a întocmit un 

raport pe baza rezultatelor obținute și a fișelor completate de cadrele didactice 

✓ verificarea documentelor de planificare  

✓ reactualizarea avizierului comisiei 

✓ monitorizarea aplicării chestionarelor de stabilire a stilului de învățare 

✓ monitorizarea frecvenţei participării elevilor la programele de învăţare 

✓ întocmirea graficului de asistenţe la ore a membrilor comisiei CEAC şi desfăşurarea 

asistenţelor conform planificării realizate 

✓ monitorizarea ritmicitatea notării elevilor 

✓ participarea la şedinţele de evaluare a elevilor 

✓ monitorizarea completarii fişelor individuale de evaluare de către profesorii diriginți 

✓ monitorizarea desfăşurarii activităţilor din săptămâna Şcoala altfel 

✓ monitorizarea simularii examenului de  bacalaureat 

✓ centralizarea şi interpretarea chestionarelor publicate de ARACIP pe platformă, chestionare 

care au fost aplicate părinţilor şi elevilor pe parcursul semestrului al II-lea 

✓ verificarea efectuarii observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii.  

✓ realizarea evaluarii standardizate a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a 

fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul 

şcolar; 

✓ monitorizarea programelor de pregătire suplimentară 

✓ colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor . 

 

Asistențe la ore desfășurate pe parcursul anului școlar: 

 S-au desfășurat activități de asistențe la ore conform graficului, după cum rezultă și din fișele de 

observare a lecțiilor și proiectele atașate în dosarul C.E.A.C.: 

Numele 

profesorului 

observator 

Numele 

profesorului 

asistat 

Data 

asistenței 

Clasa la care 

s-a desfășurat 

obervarea 

lecției 

Disciplina Tema lecției 

Ing. Ploșniță 

Traian 

Prof. Lidia 

Farcaș 

10.X.2019 a IX-a B Fizică Lentile subțiri 

Construirea imaginilor 

în lentile 

Prof. Ifrim 

Cătălin 

Ing. Ploșniță 

Traian 

30.X.2019 a IX-a A Modul 1 Planșee 

Prof. Lidia 

Farcaș 

Prof. Blaj 

Alina 

Simona 

4.XI.2019 a IX-a A Geografie  Scoarța terestră 

Prof. Dorcu 

Florin 

Prof. 

Teofilia 

Cercel 

6.XI.2019 a XII-a B Matematică Legi de compoziție 

Prof. Blaj 

Alina 

Simona 

Prof. Cătălin 

Ifrim 

14.XI.2019 a XII-a B Tehnologia 

informației 

și a 

comunicațiil

or 

Elemente de conținut 

ale paginilor web 
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V. Analiza SWOT a activității comisiei 

 

           Punctele tari ale comisiei sunt: 

✓ disponibilitatea tuturor membrilor de a coopera pentru îndeplinirea sarcinilor 

✓ existenţa unei bune organizări interne  

✓ existenţa unei bune comunicări între membrii comisiei 

✓ selectarea și păstrarea materialelor și dovezilor în dosarul comisiei 

✓ distribuirea, centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor si elevilor în 

vederea îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din școală  

✓ realizarea unei autoevaluări sincere 

 

Aspectele slabe ale comisiei sunt: 

✓ necesitatea realizării unui număr foarte mare de documente 

✓ lipsa resurselor de timp necesare pentru realizarea documentelor 

✓ întreruperea participarii fizice la cursurile școlare  

✓ nepredarea de către unele cadre didactice a fișelor de evaluare a testării inițiale  

 

Oportunităţile comisiei sunt:  

✓ dorinţa de îmbunătățire continuă a activității comisiei  

✓ acces informational pe site-uri de specialitate 

✓ colaborarea dintre membrii comisiei; 

✓ disponibilitatea cadrelor didactice şi a  conducerii de a sprijini activitatea acestei  comisii 

Ameninţări: 

 

✓ necesitatea unor modele de bună practică  

✓ lipsa resurselor de timp necesare pentru realizarea tuturor documentelor și activităților 

 

 

Prof. Ifrim 

Cătălin 

Prof. 

Teofilia 

Cercel 

17.II.2020 a X-a A Matematică Combinări 

Prof. Lidia 

Farcaș 

Ing. Ploșniță 

Traian 

26.II.2020 a X-a A Modul II Aplicații la 

reprezentarea în plan 

și în schemă a 

corpurilor de încalzire 

Prof. 

Teofilia 

Cercel 

Prof. Lidia 

Farcaș 

28.II.2020 a XII-a B Fizică Radioactivitatea  

Prof. Blaj 

Alina 

Simona 

Prof. Dorcu 

Florin 

2.II.2020 a XI-a A Limba și 

literatura 

română 

Moara cu noroc-

Caracterizarea lui 

Ghiță 

Prof. Dorcu 

Florin 

Prof. Blaj 

Alina 

Simona 

4.III.2020 a X-a B Limba 

engleză 

Facts about water 

Ing. Ploșniță 

Traian 

Prof. Cătălin 

Ifrim 

5. III.2019 a X- a B Tehnologia 

informației 

și a 

comunicațiil

or 

Efecte de animație 
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VI. Propuneri de îmbunătățire a activității comisiei pentru anul  școlar 2020-2021 

 

           În urma evaluării activităţii desfășurate pe parcursul anului școlar 2019-2020 membrii 

comisiei au propus următoarele măsuri de îmbunătăţire a activităţii comisiei pe parcursul anului 

școlar 2020-2021:  

 

• continuarea îmbunătățirii comunicării a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice  

• aplicarea şi valorificarea chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală;  

• elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a 

se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă; 

• organizarea de sesiuni de lucru în vederea îmbunătățirii activității comisiei 

 

 VII.  Concluzii finale 

 

În realizarea sarcinilor şi atribuţiilor membrii comisiei de evaluare şi asigurare au luat în 

considerare obiectivele propuse în planul de îmbunătăţire, planul managerial şi planul de activităţi 

realizate de membrii comisiei la începutul anuui școlar  

Pe parcursul anului școlar membrii comisiei au cooperat în îndeplinerea activităţilor propuse la 

începutul anului şcolar colaborând eficient în îndeplinirea atribuţiilor comisiei. Toate documentele 

elaborate de membrii comisiei au fost ataşate la dosarul comisiei. 

 

Întocmit de responsabil al C.E.AC, 

                                                                                          Blaj Alina Simona 
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Anexa 8 

Raportul Comisiei Diriginților 

 

Raportul Comisiei metodice a diriginţilor 

Anul școlar 2019-2020 

 

Comisia metodică a diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative 

ivite ulterior.  

Membrii comisiei sunt: dl. Traian Ploşniţă (a IX-a A), dna Lidia Farcaş (a IX-a B), dl. Eugen 

Bulgagiu (a X-a A), dl. Florin Dorcu (a X-a B), dl. Cătălin Ifrim (a XI-a A), dna. Alina Simona Blaj 

(a XI-a B), fr. José Maria Barcos (a XII-a A), dna Teofilia Cercel (a XII-a B). 

Principalele obiective ale Comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2019-2020 sunt: 

- Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

- Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor educative a 

diriginţilor; 

- Realizarea optimă a managementului şi a gestiunii clasei de elevi; 

- Asigurarea eficienţei proiectării activităţilor educative a diriginţilor la nivelul comisiei 

metodice a diriginţilor; 

- Asigurarea calităţii serviciilor educative formale şi nonformale; 

- Optimizarea relaţiei de  comunicare  elevi - profesori -  părinţi; 

- Redimensionarea activităţilor educative din perspectiva valenţelor educaţiei de impact; 

- Reducerea fenomenului de  violenţă şcolară; 

- Stimularea creativităţii  elevilor şi valorificarea inteligentelor multiple; 

- Cultivarea ideilor  de: demnitate umană, egalitate,  toleranţă, respect reciproc; 

- Cultivarea talentelor şi stimularea creativităţii elevilor. 

 

La începutul semestrului, responsabilul comisiei a întocmit un portofoliu care cuprinde 

documente privind cadrul legislativ, componenta organizatorică, componenta managerială, 

componenta operaţională şi componenta de formare profesională. 

 

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

- Componenţa Comisiei metodice: specialitatea, grad didactic, status, responsabilităţi 

etc.; 

- Întocmirea Planului managerial al Comisiei  

- Graficul orelor de dirigenţie 

- Raportul Comisiei diriginţilor pe anul 2018-2019 

- Graficul orelor de consultaţii ale diriginţilor cu părinţii şi elevii  

- Întocmirea Planului de activităţi a Comisiei diriginţilor  

- Programul activităţilor extrașcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare 

cuprinzând termene şi responsabilităţi; 

- Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

- Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor; 

- Prezentarea ofertei CCD Neamţ, privind cursurile de formare adresate diriginţilor. 

 

În ceea ce priveşte componenta operaţională – aceasta cuprinde dosarele personale ale 

celor opt diriginţi. Aceste dosare cuprind: 

- Planificarea anuală a activităţilor de consiliere şi orientare; 

- Planificarea calendaristică a orelor de consiliere şi orientare; 
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- Orarul personal al profesorului; 

- Tematica orelor de dirigenţie; 

- Stilurile de învăţare ale elevilor clasei; 

- Proiecte de lecţii; 

- Procese verbale încheiate la şedinţele cu părinţii; 

- Luările la cunoştinţă ale elevilor privitor la organizarea şedinţelor cu părinţii; 

- Tabel nominal cu elevii ale căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

- Materiale folosite la clasă: fişe de lucru, chestionare. 

 

De asemenea, fiecare diriginte a realizat un portofoliu al clasei, conţinând: 

- tabel nominal cu elevii înscrişi, date personale, ocupaţia părinţilor; 

- fişele psiho-pedagogice ale acestora; 

- responsabilităţile elevilor în cadrul colectivului; 

- orarul clasei, situaţia absenteismului; 

- consiliul clasei; 

- lucrări, eseuri, proiecte, diplome ale întregului colectiv de elevi; 

- proiecte de lecţie, fişe de lucru pentru ora de Consiliere; 

- tematica şedinţelor pe clasă, pe anul în curs, componenţa Comitetului de părinţi al clasei; 

- procesele-verbale ale şedinţelor cu părinţii; 

- procese verbale privind prelucrarea ROI, folosirea surselor de curent şi gaz: 

- materiale auxiliare folosite la oră. 

 

Principalele activităţi propuse: 

• Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

• Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform programelor 

în vigoare; 

• Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

între şcoala, elev şi părinte pentru cei de clasa a IX-a; 

• Organizarea de şedințe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor şi propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe; 

• Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

• Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

• Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare şi 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

• Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 

• Studierea programelor de consiliere şi orientare în vigoare pentru învăţământul liceal 

I.P.T şi teoretic, de către toţi diriginţii; 

• Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi 

şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevi (conform programei 

de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

De asemenea, a fost întocmit şi planul orelor de dirigenţie. Astfel, săptămânal, domnii 

învăţători şi profesori diriginţi şi-au rezervat, în afara orelor de curs, o oră de consultanţă pentru 

părinţi, oră ce a fost consemnată şi în condica de prezenţă. Comisia a oferit consultanţă privind 

programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, 

speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. De asemenea, s-au oferit informaţii 
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părinţilor despre situaţia şcolară a elevilor. Domnii diriginţi au fost rugaţi să solicite părinţilor să 

completeze declaraţii privind faptul că au luat la cunoştinţă despre situaţia elevilor. 

• Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite. 

Toţi diriginţii au întocmit planificările anuale conform precizărilor la zi, avizate de directorul 

şcolii şi consilierul educativ, precum şi proiecte de lecţii, s-au aplicat chestionare elevilor, 

au completat mapa dirigintelui etc. 

• Programele școlare pentru aria curriculara Consiliere și orientare particularizează 

următoarele domenii de competențe-cheie stabilite la nivel european:  

- Competențe interpersonale, interculturale, sociale şi civice;  

- Competențe digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea  

informației şi comunicarea electronică;  

- Competențe antreprenoriale.  

In realizarea planificărilor, diriginții au respectat în mare parte structura curriculumului, 

bazată pe :  

• Competențe generale  

• Valori şi atitudini  

• Competențe specifice și conținuturi  

• Sugestii metodologice  

Conținuturile învățării au respectat de asemenea următoarele cinci module tematice:  

1. Autocunoaștere și dezvoltare personală  

2. Comunicare și abilitați sociale  

3. Managementul informațiilor și al învățării  

4. Planificarea carierei  

5. Calitatea stilului de viață  

• Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase şi desfăşurarea acestora, conform 

graficului. Au fost încheiate şi parteneriatele familie-şcoală cu părinţii elevilor claselor a IX-

a. 

• Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor 

metodice. În cadrul comisiei au avut loc mai multe întâlniri.  

• Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psiho-sociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor. 

• Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

• Activităţi de consiliere şi orientare a elevilor claselor a XII-a cu privire la metodologia 

examenului de certificare a competenţelor profesionale precum şi privind programa şi 

calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al absolvenţilor. 

• Informarea părinţilor cu privire la evoluţia elevilor – Periodic (de două ori pe semestru), 

părinţii au fost înştiinţaţi în legătură cu progresul sau regresul elevilor şi conduita lor, au luat 

la cunoştinţă situaţiile disciplinare speciale. Chiar dacă în general nu au existat blocaje în 

comunicarea dintre diriginţi şi părinţi, am înregistrat suficiente cazuri când părinţii au refuzat 

să se implice în viaţa şcolii, fapt ce a dus la creşterea numărului de elevi cu nota scăzută la 

purtare, la apariţia situaţiilor de corigenţă şi repetenţie. Diriginţii s-au implicat în buna 

organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii 

mediului şcolar 

• Completarea corectă a cataloagelor - Diriginţii s-au preocupat ca la finele anului şcolar, 

cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse 

la cunoştinţa părinţilor. 

• Susţinerea referatelor –în acest an şcolar membrii comisiei s-au întâlnit şi au discutat pe 

marginea unor referate prezentate:  
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- în octombrie 2019, tema referatului a fost:  „Cum să prevenim eșecul școlar?” susţinut 

de prof. Ifrim Const.-Cătălin;  

- în luna decembrie 2019, tema a fost: „Agresivitate: Formă de comportament orientată 

în sens distructiv” – fiind susţinut de prof. Dorcu Florin  

- În luna februarie 2020 - tema a fost „Autocunoaștere și dezvoltare personală”, fiind 

susţinut de prof. Teofilia Cercel; 

- În luna mai 2020 – tema a fost „Managementul informațiilor și al învățării”, referatul 

fiind susţinut online (Zoom) de prof. Blaj Alina Simona. 

 

În cadrul activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2019-2020, au fost atinse obiectivele, în 

mare majoritate, pe care diriginţii claselor şi le-au stabilit la începutul anului şcolar şi fiecare 

diriginte a derulat activităţi şi a făcut demersuri pentru: 

- cunoaşterea elevilor sub aspectul personalităţii (aptitudini, abilităţi, interese, pasiuni, 

temperament, caracter, aspiraţii şi valori); 

- cunoaşterea modului de integrare în şcoală şi a randamentului şcolar; 

- cunoaşterea mediului socio-cultural de provenienţă; 

- motivarea elevilor pentru pregătirea la nivel corespunzător pentru susţinerea examenelor 

finale; 

- dezvoltarea capacităţii de autoinstruire şi adaptare continuă la schimbările permanente şi 

utilizarea optimă a resurselor personale de către fiecare elev. 

 

Diriginţii şi-au ales ca repere: 

- formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale; 

- educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii şi al toleranţei; 

- cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civile; 

- formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 

- asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii 

vieţii; 

- dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică şi sport, educaţie pentru sănătate; 

- realizarea idealului educaţional, derivat din tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei, 

din aspiraţiile societăţii româneşti, şi păstrarea identităţii naţionale; 

- sporirea eficienţei actului didactic prin cunoaşterea şi respectarea actelor normative; 

- Îmbunătăţirea frecvenţei şi diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, din 

cauza absenţelor; 

- Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul 

elevilor, implicarea în diferite activităţi şi proiecte; 

- Responsabilizarea elevilor şi dinamizarea Consiliului elevilor; 

- Diversificarea activităţii extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ 

în defavoarea străzii; 

- Colaborarea cu familia, cu instituţii din comunitatea locală; 

- Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate la nivel local, judeţean 

şi naţional. 

- Diriginții au colaborat cu elevii în cadrul întâlnirilor săptămânale desfășurate online, 

respectând tematica orelor de dirigenție  

- Diriginții au desfășurat ședințe cu părinții online, respectând tematica stabilită la prima 

întâlnire  
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- În contextul facilitării comunicării elev-elev, diriginte-elev, munca în perechi, în grup 

restrâns și de asemenea, în colective eterogene, a dat rezultate deosebite, aceștia dovedind 

că știu să respecte în mare parte regulile activităților online. 

 

Analiza SWOT la nivelul comisiei diriginţilor 

 

Puncte tari 

- Existenţa unei viziuni ordonatoare unitare 

asupra activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare; 

- La începutul anului şcolar s-au realizat 

documentele specifice activităţii de 

planificare educative: Planul managerial al 

coordonatorului educativ, Programul 

activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor 

activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

- S-au constituit comisiile şi subcomisiile 

educative, s-au elaborat programe de 

activitate ale acestora, s-au stabilit 

responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi 

modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

- Seriozitatea cu care unii profesori diriginţi 

abordează activitatea metodică; 

- Diriginţii au beneficiat (în format 

electronic, pe e-mail) de programele 

Consiliere şi orientare, conform nivelului 

şcolar al claselor, programe aranjate într-o 

formă adaptată machetelor planificărilor 

anuale şi semestriale la dirigenţie; 

- Diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari 

anteriori, cu activităţile educative şi temele 

de interes educativ ce trebuie abordate în 

cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul 

întâlnirilor de consiliere cu părinţii; 

- Diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai 

optimă variantă orară de desfăşurare la 

parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie; 

- Majoritatea diriginţilor au prelucrat 

Regulamentului de Ordine Interioară a 

liceului la clasă; 

- Diriginții au colaborat cu elevii în cadrul 

întâlnirilor săptămânale desfășurate online, 

respectând tematica orelor de dirigenție 

- Diriginții au desfășurat ședințe cu părinții 

online 

- Majoritatea diriginţilor au păstrat o 

comunicare bună şi periodică cu părinţii 

elevilor pe care îi coordonează; 

Puncte slabe 

- Orele de dirigenţie uneori sunt pur informale, 

accentul fiind pus pe discutarea situaţiei 

şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor 

propuse conform planificării; 

- Există la nivelul anumitor clase, situaţii 

tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, 

care se manifestă vizibil în plan 

comportamental, şi pot constitui sursă de 

conflict: 

- Există dificultăţi de implementare unitară a 

procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la 

nivelul fluxului informaţional şi de 

comunicare, în managementul completării 

documentaţiei, în monitorizarea activităţilor 

educative de reabilitare); 

- Dificultăţi de stopare a fenomenului de 

absenteism şcolar la anumiţi elevi din 

învăţământul obligatoriu; 

- Dificultăţi, la anumite colective de elevi, 

de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune; 

- Slaba implicare a părinţilor în activităţile 

şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

- Absenteismul în creştere, în condiţiile în care 

actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente 

pârghii pentru prevenirea şi combaterea 

acestui fenomen; 

- Elevii de serviciu, într-un mare procent, 

nu cunosc îndatoririle ce le revin, potrivit 

ROI; 

- Nu toate cadrele şi-au realizat activităţile 

cuprinse în plan. 
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- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-

elev sau elev – profesor; 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare 

la clasă şi promovarea acestora în rândul 

profesorilor de la clasă; 

- participarea la cursuri de formare oferite de 

CCD Neamţ: Dezvoltarea abilităţilor 

parentale şi Dezvoltarea abilităţilor sociale şi 

de relaţionare. 

- diriginţii au participat la şedinţele de 

evaluare efectuate în anul şcolar şi au 

monitorizat evoluţia elevilor. 

Oportunităţi 

- Sincronizarea stilului managerial cu 

necesităţile curente ale elevilor; 

- Întemeierea parteneriatului profesor-elev pe 

coordonate reale şi de interes reciproc, 

implicarea părinţilor în actul de formare a 

elevilor printr-o colaborare informală; 

- Disponibilitatea reprezentanţilor unor 

instituţii din comunitatea locală de a 

desfăşura activităţi educative pe diverse teme 

în care manifestă competenţă; 

- Implicarea elevilor în proiecte, ceea ce 

conduce la sporirea motivaţiei şi la 

dezvoltarea unor abilităţi;  

- Implicarea părinţilor în viaţa şcolii. 

Ameninţări 

- Numărul mare de elevi cu probleme de 

comportament; 

- Dezinteresul familiilor elevilor în ceea ce 

priveşte situaţia şcolară a acestora, cauzat de 

problemele economice cu care se confruntă; 

- copii lăsaţi în grija bunicilor sau a rudelor 

care sunt predispuşi la atitudini rebele, 

conflictuale; 

- Modelele oferite de mass media locală şi 

naţională, persoane care au reuşit departe 

de educaţie şi instrucţie. 

 

 

 

Responsabil Comisie metodică a profesorilor diriginţi, 

CONSTANTIN-CĂTĂLIN IFRIM 
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Anexa nr.9 

Raportul Comisia Metodică – Discipline Tehnice 

 

Raport de activitate a Comisiei metodice Discipline tehnice  pe anul şcolar 

2019-2020 

 Activitatea Comisiei metodice Discipline tehnice s-a desfăşurat în anul școlar 2019-2020 în 

conformitate cu următoarele documente școlare: 

• Strategia de dezvoltare a şcolii; 

• Planul managerial,  Planului de activităţi întocmit şi aprobat la începutul anului şcolar în 

şedinţa comisiei metodice; 

• Dispoziţiile şi notificările Consiliului de Administraţie al şcolii; 

• Atribuţiile şi sarcinile de serviciu ce revin fiecărui membru din Fişa postului ; 

• Activități online  conform  cu programul școlar. 

 

1.Proiectare –organizare 

Ȋn vederea  desfăşurării optime  a procesului de predare-învăţare-evaluare şi a realizării unui 

demers didactic aplicativ, au fost vizate următoarele obiective la nivelul Comisiei metodice 

Discipline tehnice: 

➢ Organizarea si coordonarea eficientӑ a activitӑṭilor din cadrul catedrei tehnice; 

➢ Stimularea cadrelor didactice  prin asigurarea unui climat de lucru eficient; 

➢ Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, prin centrarea formării 

pe   competenţele metodologice, dezvoltarea unui management de echipă; 

➢ Parcurgerea integrală a programelor şcolare în vederea atingerii standardelor 

profesionale şi a susţinerii cu succes a certificatului de competenţe profesionale nivel 4; 

➢ Intocmirea corectă și la timp a documentelor școlare necesare la portofoliul personal al 

fiecărui membru din comisie; 

➢ Îmbunătăţirea bazei materiale şi menţinerea în condiţii bune a echipamentelor din cadrul 

laboratoarelor şi atelierelor; 

➢ Implicarea unui număr cât mai mare de elevi la realizarea de produse, punându-se accent 

pe munca în echipă și independentă; 

➢ Participarea şi continuarea activităţilor şcolare prin concursuri (Olimpiade, „Îndrăzneşte 

să ştii!”), simpozioane, activități în cadrul Clubului NanoTechFun sau la  Zilele şcolii; 

➢ Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 

➢ Continuarea colaborării cu agenţii economici cu  care şcoala a încheiat parteneriate. 

 

2.Coordonare- implicare 

Atingerea obiectivelor propuse  s-a putut realiza prin desfășurarea următoarelor activități : 

•  Întocmirea Planului managerial și a planului operațional în cadrul comisiei metodice; 

• Elaborarea Planului de activități pe sem.I și pe sem al II-lea; 

• Intocmirea C.D.L-urilor la clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a  la ambele domenii ȋn 

conformitate cu   metodologia ȋn vigoare.Totodată, au fost elaborate  și suporturile de curs pentru 

CDL-uri, autori fiind  mais. Bulgagiu Eugen la clasa a IX-a A, la clasa a X-a A,  clasa a XI –a 

A și a XII-a A  de către dl. ing Ploșniță Traian  la domeniul construcții, instalații și lucrări 

publice. La clasele de la domeniul electronică și automatizări, autorii sunt: ing. Tutu Mihai, ing. 

Tudorică Mihai și Ifrim Cătălin și prof. Farcaș Lidia. 
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• Au fost distribuite precizările I.Ş.J./M.Ed.C., privind reforma, privind conţinuturile programei 

şcolare (clasa a XII-a – liceu filiera tehnologică), conform OMEN nr. 3501/29.03.2018, Anexa 

nr. 2; 

• Programarea Stagiilor de pregătire practică la clasele  IX-XII, de la ambele domenii de pregătire; 

• Stabilirea atribuțiilor fiecărui membru a  comisiei metodice; 

• Selectarea manualelor didactice, a auxiliarelor curriculare, verificarea și completarea 

suporturilor de curs  pentru fiecare clasă la ambele domenii de pregătire; 

• Incheierea de parteneriate cu agenții economici în vederea desfășurării stagiilor de pregătire 

practică; 

• Intocmirea unor grupuri de lucru, pe clase desfășurată  facebook, la nivelul școlii pentru 

activitățile online cu elevii pe timpul carantinei;  

• La ședința Comisiei metodice Discipline tehnice din data 9.X.2019, a fost prezentat Raportul 

de activitate a comisiei metodice discipline tehnice pe anul scolar 2018-2019. Au fost 

dezbătute rezultatele elevilor la testele inițiale  la disciplinele de specialitate și a fost întocmit 

un plan de activități remediale a deficiențelor pentru  clasele a IX-a A și a X-a A de la domeniul 

construcții și instalații și de la clasa a IX-a B de la domeniul electronica și automatizări. A fost 

întocmit un Plan de măsuri remediale la fiecare clasă și pe fiecare domeniu de pregătire 

profesională. 

• Participarea  cadrelor didactice la  Cercurile pedagogice organizate pe parcursul anului ṣcolar în 

sem: I desfășurate la Colegiul Tehnic " Petru Poni"-Roman, la domeniul construcții, instalații și 

lucrări publice și la Grupul Scolar Vasile Sav-Roman, la domeniul electronică și automatizări. 

• Conform planului de activități a Comisiei metodice , în perioada de 28-29.X. 2019  și 9-

10.XII.2019 toate cadrele didactice din școală au fost prezente la ședințele de evaluare pe clase 

la ambele domenii de pregătire; 

• Stabilirea îndrumătorilor de proiect la elevii de la clasele a XII-a A și a XII-a B, și anume , dl. 

ing. Ploșniță Traian la domeniul construcții, instalații și lucrări publice și dl prof. Ifrim Cătălin  

la domeniul electronică și automatizări; 

• In cadrul ședinței Comisiei metodice Discipline tehnice din data 05.II.2020, dl. ing. Ploșniță 

Traian 

a prezentat referatul cu tema "Fibre din polipropilenă folosite la armarea betonului"; 

• In data de 22.II. 2020 s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei  Aria curriculară  Tehnologii 

la Colegiul Tehnic Ghe. Cartianu din Piatra Neamț, unde elevii   de la clasele a XI-a A, a XI-a 

B , a XII-a A și a XII-a B au obținut următoarele rezultate: 

 

La domeniul construcții, instalații și lucrări publice 

Clasa  a XI-a 

1. Gheț Emmanuel- Premiul I 

2. Martișcă Fabian Cristian –Premiul II 

3. Martișcă Raul – Premiul III 

 

Clasa a XII-a 

1. Gheț Paul- Premiul I 

2. Sescu Dragoș-Iosif- Premiul II 

3. Mîrț Paul Iulian-Premiul III 
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 La domeniul electronică, automatizări, telecomunicații 

                                                                      Clasa a XI-a 

1. Ciobanu Cristina- Premiul III 

2. Mîrț Ciprian Gabriel- Mențiune 

 Clasa a XII-a  

1. Iacob Lucian- Premiul II 

2. Dumea Cristian- Premiul III 

 

 Cadrele didactice care au pregătit acești elevi, pentru obținerea acestor rezultate frumoase 

sunt:dl. ing. Tutu Mihai, dl. ing. Tudorică Mihai, d-na ing. Ploșniță Lăcrămioara, d-na ing. Pitirici 

Loredana, dl. prof. Ifrim Cătălin, dl. mais Bulgagiu Eugen și dl. ing Ploșniță Traian. 

• Incepând cu data de  11.03.2020, activitatea cu elevii în cadrul Liceului Tehnologic Sf. Ioan de 

La Salle a încetat, cadrele didactice continuând în mediul online să desfășoare activitatea 

didactică cu elevii. 

• La Clubul NanoTechFun, elevii de la domeniul de electronică, automatizări, elevii de la 

clasele a X-a B, a XI-a B au participat la diferite activități sub îndrumarea d-nei. Prof. Farcaș 

Lidia; 

•  Pe parcursul semestrului al II-lea  îndrumătorii de proiect de la ambele domenii de pregătire 

profesională au coordonat activitățile cu elevii de la clasele a XII-a pentru întocmirea proiectelor 

de atestat Activitatea cu elevii  în vederea redactării proiectelor de atestat s-a desfășurat atât în 

cadrul școlii, dar și online după data de 13.03.2020. Elevii  absolvenți de la clasele a XII-a  (22 

de elevi) au prezentat proiectele de absolvire la centrul de examinare -Liceul Tehnologic Sf.Ioan 

de La Salle-Pildești, în sesiunea din luna iunie şi au fost declaraṭi admişi cu calificative de 

excelent și foarte bine. 

 

3. Monitorizare - evaluare 

Verificarea activităţilor membrilor comisiei a constat în  respectarea următoarele cerinţe: 

controlul documentelor necesare înregistrării progresului şcolar (teste inițiale, fișe de observație a 

elevilor, portofolii) realizarea modului de întocmire  planificărilor anuale , proiectarea unităţilor de 

învăţare, realizarea de proiecte didactice,  asistenţe la lecţii şi întocmirea fişelor de observare a 

lecţiei. 

Activităţile didactice au avut în vedere şi adoptarea unor modele instrucţionale activ-

participative ce favorizează înţelegerea şi apropierea conţinuturilor de specialitate, a conceptelor 

operaţionale specifice şi a unor informaţii culturale diverse prin metode ca modelarea, simularea, 

metoda cubului, învățarea prin cooperare etc. La clasӑ, laborator sau atelier, cadrele didactice au 

folosit echipamentul din dotare, suportul didactic fiind cât mai divers cum ar fi : videoproiector, 

machete, planṣe, truse de lucru, panou de încercări,  program AUTOCAD etc.La explicarea și 

înțelegerea conținuturilor, cadrele didactice au utilizat eficient  la orele de teorie, de laborator 

tehnologic sau de instruire practică, manualele didactice, fișele de documentare, prezentări video, 

fișe de lucru, machete, panoplii, suportul didactic existent în laboratoare sau atelierele școală. 

In cadrul activităților online cu elevii, inginerii și maiștri au adaptat conținuturile din 

programa școlară astfel încât să fie pe înțelesul elevilor, s-au folosit documente pe facebook, 
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explicații pe messenger, vizionări de filme documentare, platforma classroom , whatsapp, fișe de 

lucru etc. 

Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. 

Ca şi bancă de date au fost utilizate: portofoliul elevului ( lucrări finale, referate, lucrări practice); 

portofoliu de evaluare cadru didactic-elev ( lucrări ale elevilor, teste redactate de profesor/maistru 

instructor, fişe de lucru, caietul profesorului, sondaje de opinie); teste sumative. Evaluarea  

formativă curentă a elevilor la modulele de specialitate efectuându-se prin probe orale, probe 

practice, autoevaluarea, observarea sistematică a comportamentului elevilor. 

Notarea elevilor la modulele de specialitate, s-a făcut în conformitate cu numărul de ore pe 

săptămână la fiecare modul și cu graficul de evaluare si notare al clasei. 

Pe tot parcursul anului şcolar 2019-2020, inginerii și maiștrii s-au familiarizat cu 

conţinuturile curriculumurilor şcolare( noutate fiind la clasele a XII-a), au fost întocmite și avizate 

planificările calendaristice, au fost verificate unitățile de învățare la modulele de specialitate, s-au 

întocmit proiecte de tehnologie didactică, schițe de plan de lecții. Au fost efectuate asistențe și 

interasistențe  de către responsabilul comisiei, d-na director sau de către  alți colegi,  de la Comisia 

CEAC, întocmindu-se fișele de observație a lecției care se regăsesc la mapa comisiei. 

4.Parteneriate şi programe 

Au fost realizate  convenţii de colaborare  cu agenţii economici S.C ELEROM S.A, S.C 

TRW SRL, NET CHIT COMPUTERS, P.F.A Bulai G. Ciprian   și  APASERV S.A, SC ANDBAS 

SRL în vederea desfăşurării orelor din stagiile de pregătire practică. 

Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei, aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membrii 

comisiei preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului instructiv-educativ la orele 

de specialitate. 

 

5.Analiza SWOT a Comisiei metodice Discipline tehnice 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Cadre didactice calificate cu o bună pregătire 

profesională; 

-  Baza materială foarte bună, adaptată cerințelor 

domeniilor/specializărilor în care se realizează 

atingerea competențelor din Standardele de 

Pregătire Profesională; 

- Bunele relaţii ale membrilor catedrei cu toate 

colectivele de elevi atât în plan şcolar clasic cât 

și online;  

- Asigurarea conditiilor din normativele SSM si 

PSI pentru elevi, cadre didactice, personal 

auxiliar si nedidactic; 

- Cadre didactice interesate pentru auto-

perfecṭionare continuӑ prin C.C.D sau ISJ etc. 

- Preocupări permanente privind participarea la  

concursuri ṣcolare, simpozioane,etc; 

 

- -Lipsa motivaţiei şi a interesului unui 

număr mare de elevi privind însuşirea 

cunoştinţelor stabilite prin programele 

şcolare; 

- Manualele de specialitate la clasele a X-

a, a XI-a și a XII-a lipsesc; 

- -Sunt utilizate preponderent, strategiile 

didactice tradiţionale și mai puțin 

metodele de învățare prin cooperare, activ- 

participative; 

- - Lipsa abordărilor interdisciplinare a unor 

conținuturi la clasele de nivel inferior; 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Locuri de muncă solicitate pe piaţa forţei de 

muncă (din zonӑ, ţară, străinătate); 

- Existența unui număr suficient de mare de 

concursuri școlare, olimpiade sau simpozioane 

pe domeniul de pregătire de specialitate; 

- Cursuri de specializare si de formare continuӑ 

la nivel  de CCD sau ISJ. 

- Interesul tot mai scăzut al părinţilor 

privind activitatea şcolară a copiilor – 

lipsa de colaborare cu şcoala; 

-Desfășurarea orelor de laborator și de 

instruire practică în contextul distanțării 

sociale  se va face cu dificultate; 

- Situatia financiarӑ precarӑ a elevilor, 

care duce la nefinalizarea studiilor sau la 

abandon ṣcolar; 

-  Populaţia şcolară în scădere; 

- Materiale consumabile scumpe. 
 
 

                                                                                        Responsabil Comisia metodică Discipline tehnice, 

                                                                                                      ing.Ploşniţă Traian 
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Anexa 10 

Raportul Consilierului educativ 

 

Raportul Consilierului educativ  

Anul şcolar 2019-2020  

 

I. Consilierul educativ 

 

Consilierul educativ şi Coordonatorul de proiecte şcolare al Liceului Tehnologic „Sfântul 

Ioan de La Salle” din Pildeşti, judeţul Neamț, şi-a propus ca în anul şcolar 2019-2020  să desfăşoare, 

cu participarea şi implicarea activă atât a tuturor cadrelor didactice ale liceului, cât şi a elevilor şi a 

părinţilor o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să implice 

afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicați  în 

educație (familie, Biserică, Politie, Dispensar, factori economici etc.). Pentru aceasta, au fost 

întocmite la începutul anului şcolar o serie de planuri, atribuţii, responsabilităţi, proceduri la nivelul 

tuturor comisiilor şcolare. De asemenea, au fost studiate principalele documente juridice, ordinele 

MECTS, regulamentele etc. 

Dosarul Consilierului educativ cuprinde: curriculum vitae; fişa postului, decizia de numirea 

a Consilierului educativ, precizările ROFUIP cu privire la Consilierul educativ, Ordinul 

3337/08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de coordonatorul de proiecte şi programe şcolare şi 

extraşcolare, planul managerial al Consilierului educativ, documente specifice primite de la ISJ 

Neamţ. 

Principalele obiective urmărite în acest an şcolar sunt: 

• Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, 

în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, 

absenteism, ținută, violenţă verbală şi fizică, etc.; 

• atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi 

culturalizare; 

• motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor, organizarea activă a redacţiei revistei 

şcolii; 

• elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar; 

• angajarea în derularea unor proiecte educative a unor organizații non-guvernamentale prin 

realizarea de parteneriate; 

• Continuarea parteneriatelor şi activităţilor de voluntariat demarate şi în anii trecuţi; 

• Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii;  

• Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional;  

• Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor 

de indisciplină; 

• Diversificarea activităţii extracurriculare; 

• Implicarea și atragerea unui numar cat mai mare de elevi în activitățile școlii; 

• Eficientizarea colaborarii școlii cu alte institutii implicate in buna funcționare a societății; 

• Optimizarea relaţiei școală-familie; 
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• Diversificarea activităţii extracurriculare. 

 

Coordonatorul de proiecte şi programe educative, Florin Dorcu, la începutul anului şcolar 

2019-2020, a întocmit următoarele documente: 

- Dosarul Consilierului educativ; 

- planul managerial al Consilierului educativ; 

- programul activităţilor educative şi extraşcolare/extracurriculare; 

- proiectarea activităţii comisiei diriginţilor; 

- regulamentul Consiliului elevilor; 

- graficul lectoratelor cu părinţii;  

- lista acordurilor de parteneriat încheiate; 

- planul pentru prevenirea şi diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

- planul pentru prevenirea şi combaterea violenţei; 

 

De asemenea, coordonatorul de proiecte a mai realizat: 

- Coordonarea şi sprijinirea activităţii desfăşurată în cadrul Consiliului Reprezentativ al 

Elevilor. 

- Informarea diriginţilor cu privire la noile prevederi privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor specifice funcţiei de diriginte conform anexei 1 din Ordinul MECI nr. 

5132/10.09.2009. 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari 

• Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative; 

•  Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

•  Majoritatea profesorilor diriginți s-a implicat în derularea activităților școlare și 

extrașcolare; 

• Relaţia bună dintre diriginţi şi majoritatea elevilor; 

• Multitudinea și diversitatea activităților extrașcolare  în vederea afirmării personalității 

școlii în plan comunitar; 

• Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor 

extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii ); 

• Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

• Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delincvenţei juvenile; 

• Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare introduc 

elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 

Puncte slabe 

• Slabă implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul și preocupările copiilor lor  

• Existenţa absenteismul şcolar  

• Neimplicarea elevilor și a părinților în activitățile desfășurate online în perioada martie-iunie 

• Neimplicarea în proiecte internaţionale  

 

Oportunităţi 

• Disponibilitatea autorităților locale de a se implică în viața școlii  
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• Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

• Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri. 

 

Ameninţări 

• Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componenței 

educative. 

 

 

II. Activităţile educative şcolare şi extraşcolare  

 

 Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.  

Responsabilul Comisiei de activităţi şcolare şi extraşcolare, Florin Dorcu, a întocmit în acest 

semestru un dosar care cuprinde:  

 

A. COMPONENTA MANAGERIALĂ 

1. Programul Activităţilor şcolare şi extraşcolare 
2. Rapoartele privind activităţile şcolare şi extraşcolare efectuate 

3. Planul de măsuri pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenului de 

Bacalaureat 

Activitățile educative desfăşurate în acest an şcolar au fost variate şi pot fi grupate astfel: 

3. Activități de voluntariat – ce au avut ca obiective sensibilizarea elevilor şi a 

cadrelor didactice faţă de nevoile celorlalţi; promovarea valorilor umane şi creştine printre elevii 

liceului; consolidarea abilităţilor elevilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi 

solidară; Cunoaşterea de către elevi liceului nostru a Casei de bătrâni şi de bolnavi „Sfântul Ioan 

Paul al II-lea” şi a Centrului de plasament aflate în grija Congregaţiei Surorilor Misionare ale 

Pătimirii lui Isus de la Butea, jud. Iaşi; educarea elevilor în spiritul creştin lasallian, promovarea 

virtuţilor creştine şi umane.  

d) „Hrană pentru toţi” –  activitatea s-a desfăşurat în decursul lunii octombrie şi a constat în 

organizarea campaniei umanitare de strângere de legume, fructe, alimente etc. pentru Casa de 

bătrâni şi de bolnavi „Sfântul Ioan Paul al II-lea” şi Centrul de plasament, ambele aflate în grija 

Congregaţiei Surorilor Misionare ale Pătimirii lui Isus de la Butea, jud. Iaşi.  

e) „Dăruind, îţi dăruieşti” – campanie ce a avut loc în luna decembrie, având ca principal 

scop strângerea de fonduri pentru copii şi tinerii din Centrul „La Salle” din Iaşi. Elevii s-au implicat 

activ în strângerea de fonduri, au realizat diferite activităţi în şcoală şi nu numai, au realizat un 

termometru al generozități în care erau trecuţi banii adunaţi la fiecare clasă etc. pe lângă donarea 

directă a diferitelor sume de bani, unii elevi au vândut în cadrul târgurilor organizate ad-hoc, în 

şcoală, produse de patiserie. Cele două activităţi au fost coordonate de Fr. Vicenţiu Ghirca. 

f) Campanie de solidaritate pentru școlile din Filipine:  atenuarea efectelor catastrofale ale 

pandemiei asupra funcționării multor școli La Salle mai ales din India, Filipine și Africa. Proiectul 

s-a materializat prin strângerea de fonduri prin ONG-ul lasallian: De La Salle Solidarietà 

Internazionale ONLUS. 

 

4. Activităţile extraşcolare – s-au derulat după următorul program: 

l) Imaginația… având ca principal scop în formarea copiilor şi tinerilor în dezvoltarea valorii 

creativității. Activitatea a avut loc în lunile octombrie - noiembrie şi a fost coordonată de fr. 

Daniel Ciobanu ajutat de diriginții claselor. Fiecare clasă a avut o zi de comuniune în care 

au aprofundat motoul anului şcolar şi au participat la diverse activităţi educative şi sportive.  
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m) Balul bobocilor – a avut loc 16 noiembrie şi a fost organizat de elevii claselor a XI-a, 

îndrumaţi de domnii diriginţi. Scopul acestui proiect a fost  organizarea Balului Bobocilor 

sub formă de concurs şi spectacol şcolar, în vederea formării competenţelor specifice 

domeniilor extraşcolare şi definirea talentelor, aptitudinilor de tip artistic. 

n) Cursul de fotografie – are loc sâmbăta şi este organizat de fr. Jose Maria Barcos. La acest 

proiect participă mai mulţi elevi, scopul principal al proiectului fiind iniţierea elevilor în 

tainele fotografiei. Participanţii au posibilitatea de a învăţa să facă fotografii cu aparate 

performante, dar şi să prelucreze aceste imagini în diferite programe. 

o) Peace is possible – o luna de rugăciune pentru pace. Activitatea s-a desfășurat între 21 

septembri-21 actombrie și a fost coordonată de Fr. Daniel Ciobanu. 

p) Bullingul – campanie de prevenire a bullingului în școală organizată de prof. Florin Dorcu. 

Au fost invitați membrii Asociației Dăruiește viața din Piatra Neamț care ai prezentat 

diferite materiale copiilor. 

q) Expoziție africană – a avut ca scop prezentarea realităților și culturii din Africa elevilor și 

profesorilor. Activitatea a fost organizată de Fr. Daniel Ciobanu. 

r) Încheierea tricentenarului lasallian – activitate desfășurată în data de 28 noiembrie 2019. 

s) Zile de formare pedagogico-lasalliene – organizate în cadrul Liceului de către Fr. Daniel 

Ciobanu, prof. Blaj Alina și prof. Florin Dorcu. Prima întâlnire a avut loc pe 29 noiembrie 

şi a avut ca temă „Lucruri mari sunt posibile”. 

t) Spectacolul de Crăciun – desfăşurat în sala de sport la care au participat elevii şcolii, 

părinţii, diferiţi invitaţi. Fiecare clasă, coordonată şi îndrumată de către diriginte, a pregătit 

diverse momente tradiţionale, culturale, muzicale etc. 

u) Realizarea revistei liceului Şcoala de la răscruce – Elevii au contribui cu articole şi au 

ajutat la redactarea revistei, coordonată de prof. Florin Dorcu și de fr. Vicențiu Ghiurca. 

v) Devino parte al proiectului fotografic lasalllian #LaSalleCovid19! Acest proiect, care s-a 

materializat printr-un desen personalizat, a avut drept scop exprimarea unui semn de 

solidaritate și de apropiere față de toți elevii și profesorii din marea familie La Salle din 

întreaga lume, care traversează aceleași dificultăți ca și noi. Impresionantă a fost atmosfera 

de vitalitate, prietenie, creativitate și încurajare care s-a degajat din acest proiect, prezentat 

în toate rețelele noastre de comunicare. Proiectul a fost coordonat de fr. Daniel Ciobanu. 

 

5. Activităţi şcolare  

g) Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2019-2020 – activităţile au început dimineaţa cu 

liturghia de la ora 8.00 şi a continuat în şcoală cu întâlnirea generală din sala de sport a 

liceului, prezidată de dna. dir. Iştoc Cristina.  

h) Ziua Bacovia – Proiectul şcolar a fost organizat de Florin Dorcu şi desfăşurat în cadrul 

Liceului Tehnologic „Sfântul Ioan de La Salle”, cu ocazia împlinirii a  138 de ani de la 

naşterea poetului băcăuan. Cu această ocazie, elevii au realizat desene, portrete cu poetul 

sau inspirate din opera acestuia. Scopul proiectului a fost promovarea imaginii şi a operei 

poetului George Bacovia.  

i) Ziua europeană a limbilor – proiect coordonat de profesorii de spaniolă și engleză pe 26 

septembrie 2019. 

j) Ziua Voiculescu – proiectul a fost coordonat de prof. Florin Dorcu cu ocazia împlinirii a 

125 de ani de la naşterea scriitorului, iar scopul proiectului a fost promovarea imaginii și a 

operei poetului Vasile Voiculescu. Cu această ocazie, elevii au avut posibilitatea de a afla 

mai multe despre viaţa şi opera scriitorului, au aprofundat temele operei sale, au realizat de 

sene cu acesta. 

k) Ziua mondială a mersului pe jos – educație pentru sănătate organizată de prof. Polak 

Bogdan 
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III. Consiliul şcolar al elevilor 

 

Principalele obiective ale Consiliului elevilor pentru anul şcolar 2019-2020 sunt: 

• informarea elevilor cu privire la activitățile extracurriculare; 

• implicarea elevilor în activitățile extracurriculare; 

• încurajarea echipelor sportive ale liceului:  

• promovarea activității C.Ş.E.; 

• activităţi de conştientizare în legătură cu problemele mediului şi găsirea soluțiilor; 

• realizarea unui cadru propice informării elevilor. 

În luna septembrie, fiecare clasă şi-a ales liderii care, în mod automat, vor face parte din CŞE. 

Consilierul educativ, în septembrie,  a alcătuit consiliul elevilor, a convocat consiliul, iar la 

prima şedinţă elevii şi-au ales Preşedintele (Ciobanu Cristina din clasa  XI-a B), vicepreşedintele 

(Cojocaru Ancuța, a X-a B), secretarul (Iştoc Carla, clasa a XII-a B.), precum şi responsabilii cu 

activităţi educative, extraşcolare (Mărtișcă Cristian, clasa a XII-a B), culturale (Dămoc Cătălin, a 

XI-a B) şi sportive (Sescu Dragoș, a XII-a A). Fiecare membru al Consiliului a primit atribuţiile pe 

care le are în cadrul Consiliului şi al liceului. 

De asemenea, elevii s-au întâlnit pentrua stabili activităţile şcolare şi extraşcolare, pentru a 

implica ceilalţi colegi în activităţi.  

Principalele activităţi organizate şi propuse de CŞE au fost: 

- proiecte de voluntariat – Hrană pentru toţi, Voluntarii carităţii 

- Balul bobocilor – noiembrie  

- Spectacolul de Crăciun 

- Zile de reculegere 

- Revista şcolii 

Membrii Consiliului şcolar al elevilor s-au implicat în realizarea activităţilor şcolare şi 

extraşcolare care au avut loc în cadrul liceului.  

 

 

IV. Comisia de prevenire şi combaterea violenţei în şcoală 

 

Fenomenul de violenţă, privit în ansamblu, este unul complex, având caracteristici 

particulare specifice tipului de violenţă despre care este vorba. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a 

unorcomportamente violente precum”: 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, 

imitare,ameninţare, hărţuire; 

-bruscare, împingere, lovire, rănire; 

-comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de 

droguri,vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt); 

-ofensa adusă statului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasăfaţă de 

cadrul didactic); 

-comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul 

în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 

La nivelul liceului nostru există o permanentă preocupare pentru rezolvarea încă din stadiu 

incipient a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-

educativşi nu numai. Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol înrezolvarea 
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conflictelor (elevi-părinţi-cadredidactice-poliţie-biserică-primărie). Pentru amenţine aceste 

interacţiuni permanente între factorii prezentaţi lucrează membrii comisiei deprevenire şi combatere 

a violenţei, legal constituită la nivelul şcolii noastre.De monitorizarea tuturor cazurilor de violenţă 

s-au ocupat membrii comisiei de prevenire aviolenţei care au acţionat după o planificare a 

activităţilor. 

A fost întocmit Planul operaţional al activităţilor destinate prevenirii violentei şi a 

influentei celorlalți factori de risc, în şcoală. 

De asemenea, la dosarul comisiei sunt ataşate atribuţiile comisiei, o fişă de înregistrare a 

actelor de violenţă şi un model pe proces-verbal în urma înregistrărilor actelor de violanţă.  

Prin tematica orelor de dirigențieşi a celorlalte activităţi educative, zilele de convieţuire, prin 

proiectele educative se acționeazăîn sensul prevenirii şi al reducerii incidenţei factorilor de risc. 

Problemele legate de comportamentul civilizat şi factorii de risc sunt prezente şi în dezbaterile 

şedințelorşi lectoratele cu părinții.  

In vederea prevenirii unor riscuri şi a comportăriicorespunzătoareîn situații de risc au fost 

prelucrate normele NTS şi PSI, norme de folosire a laboratoarelor şi cabinetelor şi sunt proiectate o 

serie de exerciţii de evacuare, coordonate atât de responsabilul şcolii, mais. Eugen Bulgagiu, cât şi 

de partenerii de la ISU.  

Din fericire, în anul școlar 2019-2020 nu s-au înregistrat acte de violenţă de nici un fel în 

cadrul Liceului nostru. 

Prof. Florin Dorcu a organizat o activitate interesantă pentru elevii liceului: Bullingul – o 

campanie de prevenire a bullingului, de conștientizare a acestuia, de informare a elevilor atât asupra 

formelor de bulling, cât și asupra modalităților de rezolvare a conflictelor. Au fost invitați membrii 

Asociației Dăruiește viața din Piatra Neamț care au prezentat diferite materiale, au dialogat cu ei și 

le-au împărțit pliante elevilor. 

 

 

 
 

 

V. Comisia de prevenire şi combatere a abandonului şcolar şi a absenteismului şcolar 

 

 

În anul şcolar 2019-2020, Comisia pentru prevenirea şi diminiarea absenteismului şi a 

abandonului şcolar are următoarea componenţă: prof. Florin Dorcu (responsabil), prof. Traian 

Ploşniţă, prof. Cercel Teofilia, prof. Eugen Bulgagiu şi prof. Blaj Alina, prof. Ifrim Cătălin, fr. Jose 

Maria Barcos, prof. (membri).  

Atribuţiile Comisiei de monitorizare a frecvenţei elevilor sunt următoarele: urmăreşte 

aplicarea ROFUIP pentru absenţe, cu aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii; are 

ca scop, de asemenea, cunoaşterea de către elevi şi profesori a ROFUIP (articolele referitoare la 

frecvenţa elevilor); monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea 

absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare, identifică din timp elevii cu un număr mare de 

absenţe, identifică cauzele care favorizează absenteismul şcolar, implică elevii in tot felul de 

competiţii şi concursuri şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea abilităţilor culturale, sociale, 

artistice, de comunicare etc. 

Responsabilul comisiei, Dorcu Florin, a întocmit un plan de acţiuni privind prevenirea şi 

combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar, un raport al activităţii comisiei pentru anul 

şcolar 2017-2018, un proces verbal după şedinţele de evaluare din luna noiembrie în care s-au 

precizat elevii cu probleme de absenteism, s-a decis acordarea unor mustrări scrise, discuţii cu 
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părinţii şi cu elevii. De asemenea, a fost întocmit un tabel în care, lunar, diriginţii claselor 

completează numărul de absenţe efectuate/motivate. 

În cadrul şedinţelor de evaluare sunt discutate situațiile elevilor care au acumulat absenţe şi, 

în funcţie de numărul lor, se propun diferite sancțiuni verbale, scrise sau scăderea notei la purtare. 

Astfel, în primul raport primit de părinţii elevilor, (raport ce conţine situaţia la învăţătură, dar sunt 

semnalate şi problemele de comportament sau de absenteism), aceştia au luat la cunoştinţă măsurile 

luate împotriva celor cu probleme. 

Pe parcursul semestrului s-au verificat cu atenţie dosarele cu scutiri ale elevilor, cât şi situaţia 

cererilor de învoire acordate prin Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii şi s-au monitorizat 

demersurile întreprinse de conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru 

combaterea absenteismuluişi a abandonului şcolar. 

Instrumentele de lucru au fost următoarele: ROFUIP, Regulamentul de Ordine Interioară al 

şcolii, cataloagele, mapele diriginţilor, dosarele cu scutiri şi învoiri pentru fiecare elev în parte. 

 

FRECVENȚA LA ORELE DE CURS 

2019-2020 

Clasa      

 
 

Nr. de 

elevi 

Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ 

elev 

Absențe 

nemotivate/ 

elev 

Anul școlar 2019-2020 

IX 58 974 741 233 16,79 4,01 

X 34 1060 769 291 30,28 8,31 

XI 33 732 555 177 22,18 5,36 

XII 22 574 389 185 26,09 8,4 

TOTAL AN 

ȘCOLAR 

148 3340 2454 886 22,56 5,98 

 

 

Anul școlar 2018-2019 

Clasa Nr.elevi Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

Media 

absențe/ 

elev 

Absențe 

nemotivate/ 

elev 

IX 36 1109 921 188 30,80 5,22 

X 37 1201 853 348 32,45 9,40 

XI 24 773 629 144 32,20 6 

XII 29 808 552 256 27,86 8,82 

TOTAL AN 

ȘCOLAR 

126 3891 2955 936 30,88 7,42 
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 În ceea ce privește situația frecvenței, la nivel statistic, se observă o scădere considerabilă a 

numărului de absențe la total și nemotivate și o crestere a numărului de absențe motivate calculate 

la numărul de elevi. Acest lucru s-a datorat  numărului mare de elevi care au absentat din cauza 

stării de sănătate, muncilor agricole din lunile de toamnă. Spre deosebire de anii şcolari trecuţi când 

am avut elevi cu abandon sau elevi exmatriculaţi, în acest an școlar nu am înregistrat nici un astfel 

de caz. Prin urmare, considerăm că a scăzut, în unitatea noastră, riscul de abandon școlar, mai ales 

la clasele a IX-a și a X-a.  

 În cadrul Consiliului claselor s-a stabilit, ]n primul semestru, scăderea notelor la purtare, 

acordarea unor mustrări scrise şi a preavizelor de exmatriculare pentru elevii claselor a XII-a. Astfel, 

elevii Gherghel Florian, Mârț Adi (clasa a X-a A), Lungu Marius (clasa a XI-a A), Gheț Paul, Patachi 

Delia (a XII-a A),  au avut media 9 la purtare, iar elevii Pătăchi Alexandru Adi (clasa a X-a A),  

Farcaş Liviu, Androșcă Eduard din clasa a XII-a A au media 8 la purtare, au primit mustrare scrisă 

deoarece aveau 29, respectiv 24 de absenţe nemotivate. 

 Recomandăm Comisiei diriginților stabilirea unei strategii individualizate, care să includă: 

activități extrașcolare, colaborarea diriginților cu psihologul școlii, intervenție oficială în timp util 
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pentru cazurile de posibil abandon școlar, colaborare cu alte instituții ale statului acolo unde este 

cazul. 

 De asemenea, recomandăm stabilirea unei strategii pentru monitorizarea elevilor care participă 

la lecțiile online, atunci când este cazul, și pentru încurajarea acestora de a colabora și de a participa 

la aceste cursuri online. 

  

   

 

Întocmit, 

Consilier educativ, 

Florin Dorcu 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITĂȚILE ȘCOLII NOASTRE: 

 

 

Priorităţi pentru anul şcolar 2020-2021 



97 

 

 

➢ Compatibilizarea documentelor manageriale cu strategiile M.E.C. și politicile europene; 

➢ Utilizarea noilor tehnologii în procesele de învățare – predare – evaluare în vederea asigurării 

activității fizice dar și online cu elevii. 

➢ Strategia educaţională a liceului să fie centrată pe identificarea, analiza şi soluţionarea 

principalelor elemente care necesită ameliorare sau dezvoltare, astfel încât demersul didactic din 

unitatea noastră de învăţământ să răspundă standardelor calitative cuprinse în principalele 

documente programatice ale ministerului de resort şi cerinţelor beneficiarilor. 

➢ Asigurarea accesului elevilor la educaţie de calitate, stimularea participării şcolare şi a 

progresului academic; 

➢ Compatibilizarea învăţământului  lasallian, din punct de vedere calitativ şi structural cu 

mediul educaţional european; 

➢ Conceperea și desfășurarea unor activități personalizate, în scopul remedierii aspectelor 

teoretice lacunare identificate în rândul elevilor, la nivelul fiecărei clase de elevi; 

➢ Extinderea colaborării cu organizații / instituții a căror activitate se desfășoară la nivel 

județean/regional/național; 

➢ Intensificarea colaborării cu Consiliului Reprezentativ al părinților; 

➢ Organizarea un program de însoţire-ajutorare a elevilor cu rezultate şcolare slabe (în afara 

programului şcolar obişnuit) și colaborarea cu consilierul școlar. 

➢ Favorizarea implicării activă a Comitetului de părinţi şi a Consiliul elevilor în şcoala noastră; 

➢ Stabilirea unor măsuri concrete pentru responsabilizarea cadrelor didactice privind 

pregătirea zilnică pentru lecţie; 

➢ Completarea, diversificarea şi îmbogăţirea bazei didactico-materiale. 

➢ Utilizarea în procesul de predare-învăţare-evaluare, a unor strategii prin care să se 

concretizeze principiile învăţării active; 

➢ Prelucrarea,  a programei școlare si a programei pentru examenele naționale, atât elevilor, la 

clasă, cât și părinților în lectoratele cu părinții; 

➢ Informarea părinților în legătură cu programul de pregătire suplimentară a elevilor pentru 

examenele naționale și afișarea grafiului de pregătire la loc vizibil; 

➢ Identificarea unor metode de îmbunătățire a frecvenței elevilor, în special la clasele 

terminale, respectiv, la disciplinele de examen; 

➢ Valorificarea strategiilor didactice inovative în vederea stimulării interesului elevilor pentru 

studiul disciplinei, a cooptării acestuia într-un dialog constructiv, generator de feedback; 

➢ Familiarizarea elevilor cu structura subiectelor de examen, cu baremul de evaluare și de 

notare, în vederea dezvoltării competenței de autoevaluare obiectivă; 

➢ Popularizarea oferta educaţională în zonă printr-un marketing mai activ, enumerând: 

avantajele elevilor, dotarea şcolii, proiecte de binefacere, site… 

➢ Realizarea de parteneriate educaţionale cu şcoli din alte localităţi, judeţe şi ţări în vederea 

lărgirii orizontului de cunoaştere al elevilor; 

➢ Creşterea calităţii pregătirii manageriale, metodice şi profesionale a cadrelor didactice pentru 

realizarea calităţii în educaţie; 

➢ Creşterea prestigiului şcolii în comunitate şi validarea rolului şcolii de furnizor real şi 

eficient de servicii către comunitate.; 

➢ Conducerea şcolii, împreună  profesorii, va realiza programe riguroase cu activităţi 

suplimentare pentru toate disciplinele, în vederea eliminării problemelor de citit, scris, înţelegere a 

unui conţinut ştiinţific, atât pentru elevii cu probleme, cât şi pentru elevii capabili de performanţă 

şcolară. 

➢ Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate la nivel local, judeţean, 

naţional şi internaţional;  
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