
Liceul  Teoretic  CALLATIS  Mangalia 

 

 

1 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA 

       LICEUL TEORETIC “CALLATIS” MANGALIA 

 

 

 

 

2017 -2021 

 
Avizat în Consiliul Profesoral din 23.11.2017 

Aprobat în Consiliul de Administraţie din 23.11.2017 

PPRROOIIEECCTT  DDEE 

DDEEZZVVOOLLTTAARREE 

IINNSSTTIITTUUŢŢIIOONNAALLĂĂ 



Liceul  Teoretic  CALLATIS  Mangalia 

 

 

2 

 

LICEUL TEORETIC “CALLATIS” 

MANGALIA 

(GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ȘI 

CLASELE CP-XII) 

 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

 
Proiectul de dezvoltare instituţională este expresia unei analize, a 

unei gândiri Ģi decizii colective, respectiv a unui efort de echipă aflată într-

un permanent proces de inovare. 

 

 COMPONENŢA ECHIPEI: 

 Prof. Mihalache Iuliana- Corina - director 

 Prof. Bechir Ghiulnar – director adjunct 

 Ed. Radu Victoria - coordonator structura GPN Nr. 2 

 Prof. Buzea Ramona – responsabil CEAC 

 Prof. Pilat Mihaela - CPPE 

 Prof. înv. primar Neculăeş Maria – responsabil comisia de 

perfecţionare 

 Prof. Costache Maria Livia 

 Prof. Avădănei Vianora 

 Prof. Tudor Lakme 

 

 

 

 

 

 



Liceul  Teoretic  CALLATIS  Mangalia 

 

 

3 

 

 

                           CUPRINS 

 

I. DIAGNOZA 

1. Expunere de motive – argument ...................................................................... 4 

2.  Context legislativ ............................................................................................... 5 

3. Date generale de prezentare a unităţii de învăţământ ................................... 6 

 a. Prezentarea Liceului Teoretic “Callatis” .................................................... 6 

 b. Scurt istoric al şcolii ...................................................................................... 8 

 c. Cultura organizaţională ................................................................................ 10 

 d. Promovarea unei educaţii incluzive ............................................................. 13 

 e. Curriculum ..................................................................................................... 15 

 f. Analiza viabilităţii unităţii de învăţământ ................................................... 15 

4. Analiza mediului extern .................................................................................... 38 

5. Analiza mediului intern .................................................................................... 39 

II. COMPONENTA STRATEGICĂ 

6. Viziunea şcolii .................................................................................................... 44 

7. Misiunea şcolii ................................................................................................... 44 

8. Ţinte şi opţiuni strategice, direcţii de acţiune, priorităţi ............................... 45 

III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 

9. Plan operaţional ................................................................................................. 56 

10.. Programe de dezvoltare .................................................................................... 73 

11. Rezultate aşteptate ............................................................................................ 78 

12. Mecanisme şi instrumente de monitorizare şi evaluare a implementării 

PDI ...................................................................................................................... 

79 

 

 

 

 



Liceul  Teoretic  CALLATIS  Mangalia 

 

 

4 

 

I. DIAGNOZA 

1. EXPUNERE DE MOTIVE - ARGUMENT 

 

Politica educaţională a Liceului Teoretic „Callatis” Mangalia respectă legile Ģi principiile 

care guvernează învăţământul preuniversitar românesc, strategiile Ģi priorităţile Ministerului 

Educaţiei Naţionale: reconstrucţia, eficientizarea, recredibilizarea învăţământului preuniversitar; 

implementarea unui cadru legislativ cu elemente noi, care să asigure modernizarea, stabilitatea Ģi 

coerenţa sistemului de învăţământ, precum Ģi adaptabilitatea la toate schimbările din societate; o 

educaţie captivantă, continuă Ģi coerentă; precum Ģi obiectivele Strategiei Europa 2020  - 

dobândirea de competenţe Ģi aptitudini de care economia Ģi societatea europeană au nevoie pentru a 

rămâne competitive Ģi inovatoare, promovarea coeziunii Ģi incluziunii sociale.  

Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională, elaborate pentru un ciclu de 4 ani, este 

realizat pe baza condiţiilor sociale, economice Ģi tehnologice, aĢa cum reies ele din analiza PESTE, 

precum Ģi pe baza rezultatelor analizei SWOT. 

PDI este documentul care reflect personalitatea Liceului Teoretic “Callatis” Ģi este construit 

după evaluarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională implementat anterior, cu viabilitate 2013-

2017. Prin noul PDI ne propunem menţinerea Ģi dezvoltarea unităţii de învăţământ din punct de 

vedere calitativ Ģi cantitativ, creĢterea calităţii procesului instructive-educativ, astfel încât liceul 

Teoretic “Callatis” să rămână un reper în cadrul comunităţii locale. 

Pornind de la premisa fundamentală a PDI – rolul important al învăţământului în 

consacrarea unei economii globale, a unei societăţi bazate pe cunoaĢtere Ģi pe învăţare pe tot 

parcursul vieţii – PDI are în vedere un set de standarde, criterii Ģi valori care configurează un model 

coerent al unui învăţământ performant care să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă 

pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în comunitate.Astfel, 

Ģcoala va devein un spaţiu public cu funcţii multiple, cu rol hotărâtor în dezvoltarea individual Ģi 

social a persoanei, un spaţiu socio-cultural, professional, o instituţie legată de familie, de 

comunitatea locală, de societate ca întreg. 
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2. CONTEXT LEGISLATIV 

Proiectul de Dezvoltare Instituţională este conceput în conformitate cu: 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările Ģi completările ulterioare; 

2. Programul de Guvernare, aprobat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 496/29.06.2017; 

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările Ģi completările ulterioare; 

4. Regulamentul de organizare Ģi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, OMENCġ 

nr. 5079/2016, cu modificările Ģi completările ulterioare; 

5. Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificările Ģi completările ulterioare; 

6. OMECTS nr. 6143/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic Ģi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, cu modificările Ģi 

completările ulterioare; 

7. OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei formării continue a cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar, cu modificările Ģi completările ulterioare; 

8. OMENCġ nr. 3844/2016 pentru aprobarea regimului actelor de studii Ģi al documentelor Ģcolare 

gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

9. OMENCġ nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea Ģi intervenţia integrată 

în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării Ģcolare Ģi profesionale a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum Ģi în vederea abilitării Ģi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi Ģi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

10. Alte ordine, note, notificări Ģi precizări ale MEN. 
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3. DATE GENERALE DE PREZENTARE A UNITĂŢII 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

a. Prezentarea Liceului Teoretic “Callatis” 

Tipul şcolii: Liceu cu clasele CP-XII Ģi structura GPN Nr. 2 Ģi următoarele niveluri de învăţământ: 

preĢcolar, primar, gimnazial Ģi liceal 

Adresa unităţii de învăţământ: str. Rozelor, nr. 42, Mangalia, jud. Constanţa; Telefon/fax: 0241 

75 40 00; e-mail: teoretic_callatis@yahoo.com 

Felul unităţii: cu personalitate juridică 

Forma de învăţământ: zi 

Forma de proprietate: de stat 

Limba de predare: limba română 

 

Populaţia şcolară în perioada 2013-2017: 

 

Anul 

şcolar 

Nivel 

preşcolar 

Nivel primar Nivel gimnazial Nivel liceal Total 

2013-2014 
157 294 211 539 1191 

2014-2015 
163 284 222 523 1192 

2015-2016 
149 295 233 488 1165 

2016-2017 
151 300 255 490 1196 

 

Pentru anul Ģcolar 2017-2018, Liceul Teoretic “Callatis” are următorul Plan de şcolarizare: 

GPN Nr. 2 - structură a Liceului Teoretic “Callatis” – nivel preşcolar: 7 grupe  

Număr de elevi - 146 elevi, distribuiţi astfel: 

 Grupa mică – 36 elevi 

 Grupa mijlocie – 44 elevi 

 Grupa mare – 66 elevi 

mailto:teoretic_callatis@yahoo.com
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Liceul Teoretic “Callatis”: 45 clase 

Număr de elevi – 1064, distribuiţi astfel: 

Ciclul primar –321 elevi 

Ciclul gimnazial –271 elevi 

Ciclul liceal – 472 elevi 

I. Învăţământ primar – 12 clase: 

 Clasa pregătitoare (A, B, C) – 3 clase 

 Clasa I (A, B, C) – 3 clase 

 Clasa a II-a (A, B) – 2 clase 

 Clasa a III-a (A, B)  – 2 clase 

 Clasa a IV-a (A, B) –2 clase 

II. Învăţământ gimnazial – 10 clase: 

 Clasa a V-a (A, B, C) - 3 clase 

 Clasa a VI-a (A, B, C)   - 3 clase 

 Clasa a VII-a (A, B)  - 2 clase 

 Clasa a VIII-a (A, B) – 2 clase 

III. Învăţământ liceal – 16 clase cu următoarele specializări: 

 Clasa a IX-a (A – Real - matematică-informatică, intensiv limba engleză; Real - B – 

matematică-informatică, intensiv informatică; Real - C – Ģtiinţe ale naturii; Uman - D – 

filologie) – 4 clase 

 Clasa a X-a (Real - A – matematică-informatică, bilingv limba engleză; Real - B – 

matematică-informatică, intensiv informatică; Real - C – Ģtiinţe ale naturii; Uman - D – 

Ģtiinţe sociale, intensiv limba engleză) – 4 clase 

0
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36
44

66

NUMĂRUL ELEVILOR REPARTIZAŢI
PE GRUPE
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 Clasa a XI-a (Real - A – matematică-informatică, intensiv limba engleză; Real - B – 

matematică-informatică, intensiv informatică; Real - C – Ģtiinţe ale naturii; Uman - D – 

Ģtiinţe sociale, intensiv limba engleză) – 4 clase 

 Clasa a XII-a (Real - A – matematică-informatică, bilingv limba engleză; Real - B – 

matematică-informatică, intensiv informatică; Real - C – Ģtiinţe ale naturii; Uman - D – 

Ģtiinţe sociale, intensiv limba engleză) – 4 clase 

 

 

 

b. Scurt istoric al şcolii 

Situată în sud-estul Dobrogei pe ruinele vestitei cetăţi Callatis, Mangalia încearcă, după 

2500 de ani, să redevină un important port economic Ģi cultural, pe coasta de vest a Mării Negre.  

Descoperirile arheologice atestă că această zonă a fost locuită încă din preistorie, dar istoria  

acestor meleaguri a fost puternic influenţată de amplul proces al marii colonizări greceĢti din 

secolele VII-VI î.Hr. cu efecte directe Ģi în secolele următoare.  

Începând cu secolul al XI-lea cetatea este cunoscută sub numele de „Pangalia” Ģi este alături 

de Constanţa Ģi Varna unul din cele mai importante porturi din Dobrogea, iar în anul 1417 

Dobrogea va intra sub stăpânire otomană. În 1877 oraĢul are de suferit de pe urma războiului ruso-

româno-turc, iar din 1878 face parte integrantă din Statul Român.   

În 1905, oraĢul avea două Ģcoli, cu doi învăţători Ģi 95 de elevi, două biserici Ģi două geamii. 

Treptat reţeaua Ģcolară se diversifică, în perioada interbelică funcţionând un gimnaziu comercial. În 

prezent funcţionează cinci Ģcoli generale Ģi trei licee cu profiluri diferite care acoperă necesităţile 

Mangaliei.  

0
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Nivelul economic al comunităţii locale este mediu, pe raza acesteia existând ġantierul Naval 

“Daewoo-Mangalia Heavy Industries S.A.” care absoarbe  aproximativ  40% din forţa de muncă a 

localităţii.  

În afară de aceasta, trebuie subliniat faptul că municipiul Mangalia este staţiune turistică, în 

timpul verii fiind vizitată de foarte mulţi turiĢti care aduc venituri considerabile locuitorilor, 

facilitând crearea de noi locuri de muncă, sezoniere pe timpul verii. 

Înfiinţat în anul 1959, cu denumirea de ġcoala Medie Mixtă cu clasele I-XI, Liceul Teoretic 

are o lungă tradiţie, în învăţământul din Mangalia.În anul 1965 titulatura s-a schimbat în Liceul 

Teoretic cu clasele I-XII. DeĢi în 1977, când regimul comunist pune accent pe învăţământul 

tehnologic, liceul a fost transformat în Liceul Industrial nr. 2, învăţământul de factură real – 

umanistă a continuat în Mangalia, în incinta liceului funcţionând Ģi clase cu profil teoretic. 

În anul 1990 la propunerea Inspectorului ġcolar General, prof. Gheorghe Andrei Ģi a 

Ministrului Educaţiei Naţionale de atunci, Guvernul României a aprobat reînfiinţarea Liceului 

Teoretic, care a funcţionat timp de 8 ani în căminul Liceului Tehnologic „Ion Bănescu”, iar în 1998 

i-a fost destinat un sediu nou, pe str. Rozelor, nr. 36. Odată cu acest eveniment Ģi-a schimbat 

titulatura în Liceul Teoretic „Callatis”, iar inaugurarea noului sediu s-a făcut în prezenţa prof. 

univ. dr. Andrei Marga, ministru al MEN, a prof. Gheorghe Andrei, inspector Ģcolar general al ISJ 

Constanţa în acea perioadă Ģi a altor personalităţi. Între timp, conform noului plan de urbanizare, 

numărul străzii pe care este situate liceul a devenit nr. 42. 

Construcţia liceului a fost definitivată în anul 2000 (aripa nouă), iar a sălii de sport, în 2004. 

Dacă până în 1998 au funcţionat doar clase de liceu, profil real Ģi uman, începând cu anul 1999 s-au 

înfiinţat clase primare, iar din 2000 Ģi clase gimnaziale, câte două pe nivel, iar în septembrie 2012, 

Grădinița cu Program Normal Nr. 2 a devenit structură a liceului. Astfel, în cadrul liceului s-a 

realizat o continuitate a învăţământului, de la cel preĢcolar la cel primar, gimnazial Ģi liceal, 

crescând în mod semnificativ calitatea învăţământului Ģi diversificând opţiunile Ģcolare ale elevilor.  

Liceul Teoretic „Callatis” a avut onoarea de a fi gazda unor manifestări de amploare 

precum: Olimpiada Naţională de ġtiinţe Socio-umane – 2005 și 2015, Conferinţa Balcanică de 

ġtiinţe Matematice – 2007 și 2012, Olimpiada Naţională de Matematică – 2009, Conferinţa 

Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar – 2009, Olimpiada 

Naţională de ġtiinţe Socio-Umane 2015. 
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În cei peste 20 de ani care au trecut de la înfiinţare, liceul a fost cadrul în care au învăţat Ģi s-

au format ca oameni mii de elevi, au lucrat ca profesori Ģi învăţători peste o sută de cadre didactice 

Ģi personal didactic auxiliar. 

Răspunzând nevoii de a oferi tinerilor din Mangalia Ģi din împrejurimi o pregătire teoretică 

de calitate, instituţia a beneficiat de-a lungul timpului de un corp profesoral tânăr, entuziast Ģi de 

elevi care au reuĢit profesional în cele mai variate domenii de activitate. 

 

c. Cultura organizaţională 

Liceul Teoretic “Callatis” a luat fiinţă ca urmare a necesităţii asigurării unei integrări, pe 

plan local, a copiilor capabili de performanță, dar și a copiilor cu cerințe educative speciale (CES).                

  Liceul Teoretic “Callatis” constituie astăzi un reper în comunitate și nu numai, pentru că 

oferă spaţii atractive, dotări moderne, atenţie Ģi îndrumare psihopedagogică de cea mai înaltă 

calitate pentru copii. Toate amenajările au vizat crearea unui ambient sănătos Ģi plăcut pentru copii. 

Strategia de bază, adoptată de colectivul de manageri Ģi colectivul de cadre didactice în stabilirea 

orientării de viitor a proiectelor de dezvoltare, o reprezintă colaborarea cu organizaţii culturale, 

ONG-uri, unităţi Ģcolare din zonă Ģi alţi factori de interes local.  

O cultură organizaţională Ģcolară este puternică dacă este flexibilă, adaptabilă, orientată spre 

dezvoltare. Ea presupune orientarea spre acţiuni Ģi client, accentuarea colaborării Ģi stimularea 

competiţiei creatoare, responsabilitate individuală Ģi autoperfecţionare, conducere participativă, 

precum Ģi valorizarea partenerilor educaţionali. 

Cultura organizaţiei noastre este centrată pe exercitarea sarcinii Ģi orientată spre persoană. 

Sarcinile sunt distribuite în raport cu potenţialul indivizilor, valorificarea maximă a acestora fiind 

una din valorile de bază. Respectul reciproc este datorat competenţei profesionale, aceasta fiind mai 

importantă decât statutul ierarhic. 

Sub raport managerial se doreĢte  o conducere flexibilă Ģi stimulativă, bazată pe valori cum 

ar fi: încrederea în om, în capacităţile sale creative Ģi de autocontrol. Valorile colective precum 

cooperarea, mobilizarea sunt împletite în cele individuale - preţuirea, autonomia. Cadrele didactice 

este bine să se simtă implicate stimulativ în procesul educaţional, având totodată încredere în 

organizaţie. 



Liceul  Teoretic  CALLATIS  Mangalia 

 

 

11 

 

Curriculum-ul implementat de Ģcoală va fi realizabil pe baza programului de colaborare 

dintre colectivele de elevi, profesori Ģi părinţi, ce prevede adaptarea ofertei de învăţare la specificul 

local, la nevoile Ģi interesele elevilor și părinților, dar Ģi ale cadrelor didactice.   

Obţinerea de resurse extrabugetare reprezintă un element important pentru dezvoltarea 

continuă a unității de învățământ. Astfel, se caută programe menite să atragă parteneri Ģi investitori 

atât locali, cât Ģi externi. Activităţile extraĢcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în 

comun de către colectivele de elevi Ģi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii Ģi 

drumeţii Ģi alte activităţi cu scop educativ, creativ.  

Dotarea materială modernă cu tehnologie de ultimă generație, existenţa unui colectiv de 

cadre didactice bine instruite Ģi o echipă managerială de performanţă fac ca instruirea copiilor, ce 

urmează cursurile acestei școli, să corespundă tuturor exigenţelor impuse de standardele de calitate 

educaţională.             

  Păstrarea tradiţiilor Ģcolii reprezintă o preocupare permanentă a colectivului managerial Ģi a 

colectivului de cadre didactice. O analiză pertinentă a oricărei culturi organizaţionale trebuie să ţină 

cont de elementele de suprafaţă, de tipul simbolurilor, sloganurilor, ritualurilor, ceremoniilor, 

miturilor, eroilor, modelelor comportamentale, a celor vestimentare, a atitudinilor fizice Ģi chiar de 

jargonul utilizat, luând aceste elemente de suprafaţă drept puncte de reper pentru identificarea Ģi 

reconstituirea părţii invizibile a culturii organizaţionale. Aceasta parte invizibilă este reprezentată de 

normele, valorile, reprezentările, credinţele conducătoare, înţelesurile împărtăĢite de membrii 

organizaţiei. 

              Normele urmate de Liceul Teoretic “Callatis” sunt la nivel formal sistemul legislativ, 

regulamentul intern de organizare Ģi funcţionare iar la nivel informal există o serie de coduri morale 

Ģi profesionale nescrise precum punctualitatea, respectul faţă de cei cu experienţă, promovarea 

oamenilor în funcţie de competenţele dovedite Ģi recunoaĢterea valorilor Ģi a meritelor lor în 

progresul liceului nostru. Structura de adâncime a liceului nostru presupune, de asemenea, 

încrederea într-o serie de valori acceptate, în general, de toţi membrii grupului, precum: respectul 

reciproc, dreptul la opinie, toleranţă, interculturalitate, colaborare. 

 Valorile Ģcolii se produc, susţin Ģi impun prin ritualuri Ģi ceremonii, de integrare, de 

diferenţiere, de încurajare precum Ģi prin poveĢti, legende Ģi mituri. 
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ELEMENTE ALE CULTURII ORGANIZAŢIONALE 

DIN LICEUL TEORETIC ”CALLATIS” 

 

 Festivităţi de începere Ģi încheiere a anului Ģcolar  

 Premierea elevilor 

 Serbarea abecedarului 

 „Rămas bun, doamna învăţătoare/ doamna dirigintă/domnule diriginte!” 

 Festivităţi cu ocazia absolvirii a 4 clase, 8 clase Ģi 12 clase 

 Sărbătorirea zilelor onomastice ale elevilor la nivelul claselor 

 Sărbătorirea pensionării cadrelor didactice 

 Sărbătorirea zilelor de 5 octombrie – Ziua Educaţiei, 1 Decembrie, 1 iunie, 8 martie 

 Serbări de Crăciun, PaĢte 

 Expoziţii de artă plastică Ģi decorativă 

 Excursii tematice 

 Tabere 

 Editarea revistei Ģcolii Ģi a revistelor pe specialităţi din cadrul proiectelor educative 

 Activităţi ecologice de “Ziua Mării Negre, 31 Octombrie ” 

 Activităţi dedicate Zilei Mondiale HIV- SIDA, 1 Decembrie 

 Activităţi dedicate Zilei Mondiale a Apei, 22 Martie 

 Activităţi dedicate Zilei Mondiale a Mediului, 5 Iunie 

 Activitatea Consiliului ġcolar al Elevilor 

 Întreceri sportive  

 Activităţi de colaborare cu Poliţia Municipală Ģi cu Centrul Antidrog Constanţa CPECA 

 Întâlniri cu reprezentanţii liceelor din Mangalia Ģi Constanţa pentru orientarea socio-

profesională a elevilor de clasa a VIII-a Ģi a XII-a 

 Întâlniri cu reprezentanţii instituţiilor de învăţământ superior pentru orientarea socio-

profesională a elevilor de clasa a XII-a 

 Întâlniri cu foĢti absolvenţi 
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d. Promovarea unei educaţii incluzive 

În Liceul Teoretic “Callatis” Ģi în GPN Nr. 2, din punctul de vedere al unei educații 

incluzive putem sintetiza următoarele:  

 Unitatea de învățământ are porțile deschise pentru toți cei interesați Ģi dezvoltă relaţiile cu 

comunitatea;  

 În școală Ģi în sălile de clasă sunt promovate, prin practici cotidiene, valori precum 

respectul, toleranţa, grija, atenţia faţă de celălalt, cooperarea, implicarea comună, co-

responsabilitatea;  

 Se ține seama de nevoile Ģi interesele copiilor Ģi ale familiilor acestora. Din punct de vedere 

al unor practici incluzive, se urmăreĢte:  

 participarea activă a tuturor copiilor la activităţi;  

 valorificarea experienţelor tuturor copiilor Ģi valorizarea diferenţelor dintre experienţele 

lor;  

 explicaţii clare, astfel încât să înţeleagă Ģi să înveţe toţi copiii;  

 adaptarea activităţilor în funcţie de nevoile Ģi disponibilităţile copiilor.  

În învăţământul primar se pune puternic accentul pe abordarea integrată a copilului Ģi a 

educaţiei sale, pe principiul nediscriminării - adică un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi. 

Integrarea/incluziunea trebuie să fie susţinută de interesul Ģi disponibilitatea noastră, bazată pe 

empatie, toleranţă Ģi respect faţă de toţi copiii, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, nivel de 

dezvoltare sau statut socio-economic.       

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei Ģcolare, 

având ca scop valorificarea optimă a resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a 

susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi.  

Practica a demonstrat că integrarea presupune adaptare, deci instrumentele de lucru propuse 

Ģi proiectele de intervenţie unitară corectiv-compensatorie trebuie să ofere idei flexibile, uĢor 

adaptabile la situaţii concrete. Capacitatea de relaţionare, profesionalismul, exemplul de dăruire, 

perseverenţa cu care cadrele didactice  îĢi vor  desfăĢura activitatea impulsionează Ģi obligă: „Din 

suflete formate, pentru suflet în formare”.             

ConĢtient de această realitate, educatorul/învăţătorul/profesorul va avea în vedere realizarea 

umătoarelor obiective:  

 Încurajarea relaţiilor naturale de sprijin;  
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 Promovarea interacţiunilor copiilor de aceeaĢi vârstă prin stategii de tipul „învăţarea în 

cooperare Ģi parteneriat între elevi”;  

 Dezvoltarea prieteniei prin cunoaĢtere reciprocă;  

 Consilierea părinţilor copiilor.  

   Introducerea în clasa integratoare a elevului cu dizabilităţi nu se va face întâmplător, 

prezentarea acestuia trebuie pregătită în prealabil, printr-un proces de sensibilizare Ģi informare a 

factorilor implicaţi. Această activitate este necesară pentru ca integrarea să nu se facă brutal, iar 

învăţătorul/profesorul Ģi copiii să fie pregătiţi, să cunoască ce poate Ģi ce nu poate să ofere, să 

realizeze ce reprezintă un copil cu nevoi speciale, cât, cum Ģi unde trebuie ajutat Ģi, nu în ultimul 

rând, să conĢtientizeze faptul că este copil, un copil ca toţi ceilalţi.   

Modalităţi de depăĢire a barierelor:  

 Informarea eficientă în Ģcoala publică Ģi în comunitate;  

 Cursuri specifice pentru cadrele didactice din Ģcolile publice ce urmează a fi 

integratoare;  

 Metodologie adecvată;  

 Motivarea personalului;  

 Activităţi preintegrative;  

 Team-building-uri;  

 Set de materiale Ģi instrumente de evaluare. 

 În complexul proces de integrare a copiilor cu dizabilităţi în Ģcoala publică, luarea 

deciziilor asupra conţinutului Ģi a strategiilor de instruire cele mai potrivite constituie inima predării 

strategice. Conceptul de predare strategică se conturează în principal pe rolul profesorului ca model 

Ģi ca mediator.  
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e. Curriculum 

           În Liceul Teoretic “Callatis” Ģi în GPN Nr. 2, procesul instructiv-educativ va funcționa pe 

baza Curriculumului Național și prin Curriculumul la decizia școlii. Disciplinele de studiu se vor 

realize într-o manieră integrată. Vor fi abordate elemente de interculturalitate, de educație 

antreprenorială și de cetățenie democratică.                      

Curriculum-ul la decizia școlii este elaborat cât mai divers, ținând cont de dorințele elevilor 

și ale părinților: limba Ģi literatura română, limba engleză, limba spaniolă, fizică, Ģtiinţe socio-

umane, istorie, geografie, arte Ģi sport etc. Activitățile instructiv–educative se susțin în limba 

română.        

În unitatea noastră de învățământ, elevii își vor desfășura activitatea între orele 8.00 - 15.00.  

Având în vedere efectele de comunicare urmărite ne propunem următoarele mijloace de promovare 

și advertising:   

 publicarea de anunţuri sau communicate pe site-ul Ģcolii, pe forumul ISJ Ģi în presa locală; 

 actualizarea paginii web proprii;  

 editarea de pliante ale școlii și distribuirea lor;  

 reclama directă prin poĢtă electronică;  

 proiecte naţionale Ģi internaţionale;  

 obiecte promoţionale.  

 

f. Analiza viabilităţii unităţii de învăţământ 

1. INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

Program de funcţionare 

GRĂDINIŢA CU 

PROGRAM NORMAL 

CLASELE I-IV CLASELE V-XII 

8.00-12.00 8.00-13.00 8.00-15.00 
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2. POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

Proveniență:  

 Urban – 88 % 

 Rural – 12 % 

    

 

TOTAL 

NUMĂR 

ELEVI 

TOTAL 

NUMĂR 

GRUPE/CLASE 

PREŞCOLAR PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

1210 45 7 12 10 16 

 

 

Total înscrişi la începutul 

anului şcolar, nivel de 

învăţământ, sexe 

Anul şcolar 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Pe sexe Masculin 78 104 122 76 

Feminin 79 85 83 75 

Total în învăţământul 

preşcolar 

157 163 149 151 

0%

50%

100%

Urban Rural

PROVENIENȚA ELEVILOR
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Pe sexe Masculin 145 140 156 158 

Feminin 149 144 139 142 

Total în învăţământul primar 294 284 295 300 

Pe sexe Masculin 108 109 116 133 

 Feminin 103 113 117 122 

Total în învăţământul 

gimnazial 

211 222 233 255 

Pe sexe Masculin 229 227 203 208 

 Feminin 310 296 285 282 

Total în învăţământul liceal 539 523 488 490 
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DINAMICA POPULAŢIEI ŞCOLARE ÎN PERIOADA 2013-2017 

Anul şcolar Număr 

preşcolari 

Număr elevi 

primar 

Număr elevi 

gimnaziu 

Număr elevi 

liceu 

2013-2014 157 294 211 539 

2014-2015 163 284 222 523 

2015-2016 149 295 233 488 

2016-2017 151 300 255 490 

 

 

 

3. FORMATIUNILE DE STUDIU 

NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

GRUPA/CLASA NUMĂR 

GRUPE/CLASE 

NUMĂR ELEVI 

Preşcolar Mică/mijlocie/mare 7 145 

Primar Clasa pregătitoare 3 80 

Clasa I 3 77 

Clasa a II-a 2 61 

Clasa a III-a 2 48 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Nr. elevi liceu

Nr. elevi gimnaziu

Nr. elevi primar

Nr. preşcolari
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Clasa a IV-a 2 55 

Total CP-I-IV 12 321 

Gimnazial Clasa a V-a 3 76 

Clasa a VI-a 3 81 

Clasa a VII-a 2 60 

Clasa a VIII-a 2 54 

Total V-VIII 10 271 

Liceal Clasa a IX-a 4 114 

Clasa a X-a 4 122 

Clasa a XI-a 4 118 

Clasa a XII-a 4 118 

Total IX-XII 16 472 

 

 Indicatori de evaluare a performanţei: 

 Nr. elevi în 2016-2017: 1045 elevi - clasele CP-XII, funcţionează într-un singur schimb. 

 Rata abandonului Ģcolar: 0,19 % 

 Ponderea elevilor cu rezultate: 

           - foarte bune (medii între 9 - 10) – 77,05 % 

           - bune (medii între 7 – 8,99) – 21,21 % 

           - slabe (medii între 5 – 6,99) – 0 %     

           Promovabilitate în anul Ģcolar 2016-2017 – 99,62 %   

 

 Comportamentul  social  se remarcă prin implicarea în activităţi de voluntariat în cadrul 

SNAC (Strategia Naţională de Acţiune Comunitară), derulate în colaborare cu „Crucea RoĢie”, 

ONG-uri, societăţi caritabile etc. 

 

 Disciplina şi absenteismul – s-a constatat o creĢtere a numărului de absenţe în anul Ģcolar 

2016-2017 faţă de anul anterior, impunându-se monitorizarea atentă a elevilor pentru a găsi cauzele 

acestui fenomen, dar Ģi pentru a întocmi strategia de reducere a acestuia, în strictă colaborare cu 

părinţii Ģi personalul specializat (consilier educativ, diriginţi).    
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Absenteismul rămâne o problemă în special pentru clasele mari a XII-a Ģi  a XI-a. Se impune 

pentru anul Ģcolar viitor o mai bună colaborare între diriginţi, care trebuie să propună măsuri pentru 

micĢorarea numărului de absenţe. 

Diriginţii ar trebui să manifeste mai multă exigenţă atunci când motivează absenţele elevilor 

Ģi să analizeze împreună cu părinţii cauzele absenteismului. Dirigintelui îi revine responsabilitatea 

organizării unui ansamblu de acţiuni educative menite să sintetizeze Ģi să completeze influenţele 

educative asupra elevilor. Rezultă, deci, că sarcina profesorului diriginte este una destul de 

complexă Ģi implică eforturi suplimentare adăugate la cele de ordin profesional. În plus, trebuie avut 

în vedere faptul că elevii, atât în gimnaziu, cât Ģi în liceu, traversează o perioadă de profunde 

transformări biologice Ģi comportamentale. Diriginţii ar trebui să reflecteze mai mult la aceste 

rezultate, să le comunice părinţilor la Ģedinţele cu părinţii Ģi împreună să găsească situaţiile 

adecvate fiecărui caz în parte. 

 

 Recomandări pentru ameliorarea fenomenului de absenteism 

 Renunţarea la etichete Ģi stereotipuri în tratarea elevilor; 

 Considerarea adolescentului ca un personaj aflat pe calea schimbării, căutării, descoperirii Ģi 

construirii personale; 

 Acceptarea acolo unde este posibil a diversităţii în manifestare. „Rebelii” au Ģi ei rolul lor în 

colectiv cu condiţia să nu depăĢească limita bunului simţ;  

Nr. total absenţe
Nr. absenţe motivate

Nr. absenţe nemotivate
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 Ţinerea sub control de către cadrul didactic a orgoliului profesoral, evitarea relaţiilor 

conflictuale cu elevii, dezvoltarea tactului pedagogic Ģi raţional, renunţarea la ironii gratuite, 

sarcasme, cuvinte jignitoare etc.; 

 Încercarea de structurare la orele de curs a unei autorităţi bazată pe pregătire Ģtiinţifică, tact 

pedagogic, înţelepciune Ģi carismă, Ģi renunţarea la autoritatea care generează teama; 

 Structurarea unui sistem de evaluare eficient Ģi corect, în care elevii să nu se simtă notaţi pe 

baza relaţiilor de simpatie-antipatie sau pe trecutul lor Ģcolar. Nu trebuie pierdut din vedere faptul 

că în procesul de evaluare sunt incluse măsurarea Ģi aprecierea. Dacă măsurarea constă în aplicarea 

unor tehnici sau a unor probe pentru a cunoaĢte efectele actului educaţional, aprecierea este 

procesul care presupune formularea unor judecăţi de valoare, asupra rezultatelor măsurării (note sau 

calificative). Aprecierea se realizează ţinând cont de cerinţele programei, de profilul Ģi nivelul 

clasei, Ģi mai ales de posibilitatea elevului, luând în considerare progresul integrat de acesta în 

raport cu nivelul existent la începutul programului.  

 Nu există cazuri de elevi eliminaţi, exmatriculaţi. Problemele comportamentale sunt minore, 

încălcări ale legii nu există. Activităţile sociale Ģi culturale sunt diverse, iar satisfacerea cerinţelor 

părinţilor prezintă un  nivel bun.  

4. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

NUMĂR CADRE 

DIDACTICE  

DIN CARE CU 

BAZA ÎN ŞCOALĂ 

PERSONAL 

DIDACTIC 

AUXILIAR 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

67 61 7 16 

 

PERSONAL DE 

CONDUCERE 

Director 1 

Personal didactic Director adjunct 1 

Total 67 

Cadre didactice titulare 62 

Cadre didactice suplinitoare 5 

Personal didactic Secretar Ģef 1 
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auxiliar 
Secretar 1 

Administrator financiar 1 

Informatician 1 

Laborant 1 

Bibliotecar 1 

Administrator patrimoniu 1 

Personal nedidactic Îngrijitor 11 

 Muncitor calificat 5 

 

 Formarea profesională a personalului didactic 

 

Anul şcolar Număr norme personal didactic calificat Număr 

norme 

personal 

didactic 

Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Debutant Necalificat 

2013-2014 
1 47 9 11 3 1 

2014-2015 
1 44 13 10 1 1 

2015-2016 
1 50 8 4 4 - 

2016-2017 
1 44 11 7 1 1 

2017-2018 
1 46 10 8 1 1 

 

 Personalul didactic pe tranşe de vechime (norme didactice) 

 

Anul şcolar 0-2 

ani 

2-6 

ani 

6-10 

ani 

10-

14 

ani 

14-

18 

ani 

18-

22 

ani 

22-

25 

ani 

25-

30 

ani 

30-

35 

ani 

35-

40 

ani 

Peste 

40 

ani 

2013-2014 
1,50 3 3,75 9,81 12,07 5,55 2,72 8,62 8,84 7 1,56 

2014-2015 
0,39 2 4,62 10,01 13,85 5,50 2,33 8,73 9,23 6,45 1,45 

2015-2016 
3,72 2 3,42 5,55 9,93 10,52 3,39 7,39 10,90 4 2,56 

2016-2017 
1,11 2 5,59 8,57 7,54 12,62 6,22 5,34 10,45 5,22 - 
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5. RESURSELE MATERIALE 

Liceul Teoretic „Callatis” dispune de două corpuri de clădire, aripa veche Ģi aripa nouă; o 

sală de sport Ģi clădirea Grădiniţei cu Program Normal Nr. 2.  

În Ģcoală există laboratoare Ģi cabinete, dotate cu mobilier Ģcolar adecvat pentru fiecare 

grupă de vârstă, mijloace de învăţământ Ģi material didactic pe discipline. 

 

Nr. crt. TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR SPAŢII SUPRAFAŢA 

1. Săli de clasă 28 1841,75 m
2
 

2. Laboratoare 6 426,46 m
2
 

3. Sala de festivităţi 1 370 m
2
 

4. Sala de sport 1 1438,75 m
2
 

 

 Biblioteca: 

a. Nr. volume: 18579 

b. Nr. utilizatori înscriĢi: 767 

 Alte spaţii: 

Nr. crt. TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR SPAŢII SUPRAFAŢA 

1. Cabinet director 1 38.57 m
2 

2. Cabinet director adjunct 1 18,62 m
2
 

3. Cancelarie profesori 1 77,40 m
2
 

4. Cabinet asistenţă educaţională 1 18,62 m
2
 

5. Cabinet medical 1 17,10 m
2
 

6. Izolator 1 17,10 m
2
 

7. Secretariat 1 18,62 m
2
 

8. Bibliotecă Ģcolară 1 18,80 m
2
 

9. Birou contabilitate 1 18,40 m
2
 

10. Birou informatician 1 19,30 m
2
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11. Birou administrator patrimoniu Ģi 

laborant 

1 18,40 m
2
 

12. Spaţiul Cornul Ģi laptele 1 10 m
2
 

13. Grupuri sanitare 16 252 m
2
 

14. Spaţii de depozitare 2 48 m
2
 

15. Curtea Ģcolii 1 10.075 m
2
 

 

 Dotări: 

 

Nr. crt. DOTĂRI NUMĂR 

1. 
Videoproiector 28 

2. 
Tabla SMART 2 

3. 
Laptop 34 

4. 
Calculator 120 

5. 
Televizor 1 

6. 
Imprimantă 8 

7. 
Copiator 3 

8. 
Telefon/fax 3 

 

 SPAŢII GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2: 

 

Nr. crt. TIPUL DE SPAŢIU NUMĂR SPAŢII 

1. 
Săli de grupe/clasa pregătitoare 10 

2. 
Cancelarie 1 

3. 
Birou director 1 

4. 
Izolator 1 

5. 
Grupuri sanitare 8 

6. 
Spaţii de depozitare 5 
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ġcoala dispune de fonduri extrabugetare provenite din următoarele surse: chirii, cursuri, 

donaţii, sponsorizări, taxe copiator. Toată baza materială de care dispune unitatea Ģcolară va fi 

utilizată în vederea realizării proiectului, iar resursele financiare vor fi utilizate pentru: 

 îmbunătăţirea condiţiilor necesare desfăĢurării unui proces instructiv-educativ formativ, 

modern, european; 

 procurarea unor mijloace de învăţământ moderne; 

 atragerea Ģi stimularea elevilor competitivi pentru a participa la concursurile Ģi olimpiadele 

Ģcolare; 

 creĢterea prestigiului Ģcolii prin activităţi de parteneriat la diverse niveluri: local, judeţean, 

naţional, european. 

 

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV: 

 Nivelul de calificare al personalului didactic: 

NIVELUL DE 

CALIFICARE 

AL 

PERSONALULUI 

DIDACTIC 

CALIFICAT CU 

PERFORMANŢĂ 

ÎN ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ 

GRADE DIDACTICE 

D
o
ct

o
ra

t 

M
as

te
ra

t 

G
r.

 I
 

G
r.

 I
I 

D
E

F
. 

 

D
eb

u
ta

n
t 

98,5 % 56,36 % 1 14 46 10 8 1 

 

 Performanţa profesională: 

GRADAŢIE DE 

MERIT ÎN PLATĂ 

METODIST MEMBRU ÎN 

CONSILIUL 

CONSULTATIV 

FORMATOR COORDONATOR 

CERC 

PEDAGOGIC 
Personal 

didactic 

Personal 

didactic 

auxiliar 

30 1 7 6 4 7 
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 Nivelul de pregătire al cadrelor didactice: 

Grade 

didactice 

Număr persoane 

Total 

2013-2014 

Total 

2014-2015 

Total 

2015-2016 

Total 

2016-2017 

Total  

2017-2018 

Doctorat 1 1 1 1 1 

Gradul I 47 44 50 44 46 

Gradul II 9 13 8 11 10 

Definitivat 11 10 4 7 8 

Debutant 3 1 4 1 1 

Necalificat 1 1 - 1 1 

Total 72 70 67 65 67 

 

 Norme didactice: 

 

Norme didactice 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

64,42 64,56 63,38 64,66 64,86 

 

 Personalul didactic are o pregătire psiho-pedagogică superioară, fiind preocupat pentru 

realizarea de competenţe superioare. Participă la programe Ģi stagii de perfecţionare, iar pregătirea 

elevilor pentru concursuri Ģi olimpliade cu rezultate performante a reprezentat Ģi va fi o preocupare 

permanentă. Relaţiile interpersonale se doresc a fi bazate pe colaborare, deschidere, comunicare. 
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 PROMOVABILITATE: 

 

 Învăţământ primar: 

An şcolar Număr elevi rămaşi 

înscrişi 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

2013-2014 288 288 100 % 

2014-2015 282 282 100 % 

2015-2016 296 296 100 % 

2016-2017 302 302 100 % 

 

 

 Învăţământ gimnazial: 

An şcolar Număr elevi rămaşi 

înscrişi 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

2013-2014 208 207 99,52 % 

2014-2015 225 225 100 % 

2015-2016 230 230 100 % 

2016-2017 249 246 98,80 % 

 Învăţământ liceal: 

An şcolar Număr elevi rămaşi 

înscrişi 

Număr elevi 

promovaţi 

Procent de 

promovabilitate 

2013-2014 531 530 99,81 % 

2014-2015 522 522 100 % 

2015-2016 488 488 100 % 

2016-2017 493 492 99,80 % 
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 Rezultate anul şcolar 2016-2017: 

2016/2017  Învăţământ 

preşcolar  

Învăţământ 

primar  

Învăţământ 

gimnazial  

Învăţământ 

liceal 

Total elevi 

Înscrişi  151  300  255  490  1196  

Veniţi  - 9 1 5 15  

Plecaţi  -  7 8 3 18  

Promovaţi  151  302  246  492  1189  

Repetenţi  - - 2 - 2 

Abandon 

şcolar 

- - 1 1 2 

Promovabilitate 99,41% 

 

 

 REZULTATE EVALUAREA NAŢIONALĂ – CLASA A VIII-A: 

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

AN 

ŞCOLAR 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2013-2014 0 2 1 1 8 7 14 15 9 0 

2014-2015 0 0 0 4 4 6 13 18 7 0 

2015-2016 0 0 1 1 6 5 9 17 19 1 

2016-2017 0 0 0 0 2 8 13 14 14 0 
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MATEMATICĂ 

AN 

ŞCOLAR 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2013-2014 0 0 1 6 8 4 5 9 16 7 

2014-2015 0 1 2 2 9 10 5 8 15 0 

2015-2016 0 0 4 5 6 5 10 14 15 0 

2016-2017 0 1 0 5 13 6 5 10 9 2 
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 ADMITERE – clasa a VIII-a 

 

AN ŞCOLAR 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

2012-2013 1 1 8 10 17 19 

2013-2014 3 6 11 4 10 8 

2014-2015 1 1 8 9 15 14 

2015-2016 1 4 7 10 18 18 

2016-2017 0 3 10 14 11 13 

 

 

 

 BACALAUREAT 2014-2017: 

 

SESIUNEA  IUNIE - IULIE  2014 

PROMOVAT NEPROMOVAT ABSENT TOTAL 

107 14 1 122 

 

SESIUNEA  AUGUST - SEPTEMBRIE  2014 

PROMOVAT NEPROMOVAT ABSENT TOTAL 

5 9 0 14 
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SESIUNEA  IUNIE - IULIE  2015 

PROMOVAT NEPROMOVAT ABSENT TOTAL 

148 14 1 163 

 

SESIUNEA  AUGUST - SEPTEMBRIE  2015 

PROMOVAT NEPROMOVAT ABSENT TOTAL 

10 5 0 15 

 

SESIUNEA  IUNIE - IULIE  2016 

PROMOVAT NEPROMOVAT ABSENT TOTAL 

106 14 0 120 

 

SESIUNEA  AUGUST - SEPTEMBRIE  2016 

PROMOVAT NEPROMOVAT ABSENT TOTAL 

6 4 1 11 

 

SESIUNEA  IUNIE - IULIE  2017 

PROMOVAT NEPROMOVAT ABSENT TOTAL 

135 9 3 147 

 

SESIUNEA  AUGUST - SEPTEMBRIE  2017 

PROMOVAT NEPROMOVAT ABSENT TOTAL 

2 6 2 10 
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 REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE – anul 

şcolar 2016-2017: 

 Învăţământ primar: 

 Concursul judeţean “Comorile condeiului” – 3 premii I, 7 premii II, 3 premii III, 2 menţiuni; 

 Concursul judeţean “Euxin Math” – 4 premii I, 6 premii II, 1 premiu III, 2 menţiuni; 

 Concursul judeţean “Amicii isteţi” – 6 premii I, 3 premii II, 2 premii III.  

 Învăţământ gimnazial: 

 Faza naţională: 1 medalie de bronz la olimpiada de TIC 

 Faza regională: 1 premiu III la Olimpiada de Ģah mixt; 6 diplome Procopiu la Concursul de 

fizică creativă “ġtefan Procopiu” 

 Învăţământ gimnazial - Faza judeţeană:  

 Olimpiada de limba Ģi literatura română – 1 menţiune, 5 premii speciale 

 Olimpiada de lingvistică – 1 menţiune 

 Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă” – 5 premii II, 3 premii III, 1 menţiune 

 Olimpiada de limba engleză – 2 premii I, 6 premii II, 1 premiu III, 3 menţiuni 

 Olimpiada de fizică – 1 menţiune 

 Olimpiada de Ģah mixt – 1 premiu I 

 Concursul de chimie “Raluca Râpan” – 1 menţiune 

 Concursul de biologie “G. E. Palade” – 2 menţiuni 

 Concursul “Educaţie pentru sănătate” – 1 menţiune  

 Învăţământ liceal - Faza naţională:  

 Olimpiada de TIC – 1 medalie de aur, 1 participare 
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 Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă” – 1 menţiune 

 Olimpiada de lingvistică – 1 participare 

 Olimpiada de istorie – 1 participare  

 Învăţământ liceal - Faza regională:  

 Olimpiada de Ģah mixt – 1 premiu III 

 Concursul de fizică creativă “ġtefan Procopiu” – 6 diplome Procopiu 

 Învăţământ liceal - Faza judeţeană: 

 Olimpiada de limba Ģi literatura română – 1 premiu II, 1 premiu III, 1 menţiune, 3 premii 

speciale 

 Olimpiada de lingvistică – 3 menţiuni 

 Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă” – 1 premiu I, 5 premii II, 10 premii III, 4 menţiuni 

 Olimpiada de limba engleză – 1 premiu I, 2 premii II, 3 premii III, 5 menţiuni 

 Olimpiada de limba franceză – 2 premii II, 1 menţiune 

 Olimpiada de biologie – 1 premiu III, 2 menţiuni 

 Olimpiada de istorie – 1 premiu I, 1 premiu III, 3 menţiuni 

 Olimpiada de religie – 2 menţiuni 

 Olimpiada de TIC – 2 premii I, 1 premiu III 

 Olimpiada de Ģah mixt – 1 premiu I  

 

 Rezultate la concursuri înscrise în calendarul activităţilor educative: 

 Concursul cercurilor tehnico-aplicative “Prietenii pompierilor – 1 premiu I 

 Concursul cercurilor tehnico-aplicative “Cu viaţa mea apăr viaţa” – 1 premiu I 

 Concursul “Călători prin istorie” – 3 menţiuni 

 Concursul “My Space” – 2 premii II, 1 premiu III, 2 menţiuni 

 Concursul “Festivalul Toamnei” - 4 menţiuni  

 Concursul de reviste Ģcolare – 1 premiu I 

 

 Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte şi activităţi extraşcolare: 

 “Respectă natura! TrăieĢte sănătos” – 250 participanţi 

 “Istorie, cultură, responsabilitate civică” – 150 participanţi 

 “Elevul în centrul Ģcolii” – peste 300 participanţi 
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 “Minte sănătoasă în corp sănătos” – 25 participanţi  

 Festivalul judeţean al grădiniţelor 

 Concursul “În aĢteptarea sărbătorilor de iarnă” 

 Concursul naţional de creaţie plastică “Feeria iernii” 

 Proiectul judeţean “Natura în culori Ģi versuri” 

 Concursul judeţean “Alter ego” 

 Concursul “Bogăţiile toamnei” 

 Concursul judeţean “Lumea lui Făt-Frumos” 

 Concursul judeţean “Descoperă România” 

 Concursul regional “Martor la tradiţii” 

 Concursul regional “Uniţi în diversitate” 

 Concursul regional “Copiii Ģi marea” 

 Concursul regional “Marea Neagră digitală” 

 Concursul naţional “Soft Bazar”  

 Concursul naţional “Comper – competenţă Ģi performanţă la limba română Ģi matematică” 

 Concursul regional “Proeducaţia” 

 Concursul naţional de ecologie Ģi protecţia mediului 

 Concursul naţional “Calculatorul, joc Ģi educaţie” 

 Concursul regional “Detectiv în misiune literară”  

 

 Activităţi în cadrul SNAC: 

 Săptămâna ,,Legumelor Ģi a fructelor donate”   

 Campania ,,Zâmbete pentru toţi copiii” 

 Campania ,,O rază de soare pentru  trei copii orfani” 

 Campania ,,Români pentru români” 

 Campania ,,A venit MoĢ Nicolae” 

 Campania ,,Dăruim zâmbete” 

 Târgul de prăjituri 

 Campania ,,O mână întinsă la distanţă” 

 

 Programe, proiecte, activităţi derulate prin cabinetul de asistenţă educaţională: 

 Emoţiile, prieten sau duĢman?  
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 Înţelege diferenţa, respectă egalitatea! 

 Încotro? Ai nevoie de o busolă ?  

 O dulceaţă de caracter 

 Invitaţie la sănătate 

 Povestea nu e doar un text 

 Studiu opţiuni Ģcolare clasa a VIII-a  

 Concurs  ,,Drepturile copilului”, Ziua universală a drepturilor copilului, partener org. Salvaţi 

copiii 

 Dezbatere ,,Mândru să fiu român”, Ziua Naţională a României 

 Dezbatere ,,Traficul de persoane”, Ziua Europeană de Luptă împotriva traficului de 

persoane, partener ANTIP 

 Concurs “Mesajul meu antiviolenţă”, Ziua Internaţională a Nonviolenţei în mediul Ģcolar, 

partener org. Salvaţi copiii 

 Informare Educaţie STEM, partener Junior Achievement 

 Informare  HOUR  OF  CODE 

 Informare programul FLEX, schimb de experienţă în America pentru liceenii români 

 Crăciun ECO, partener Mare Nostrum 

 

 Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor: 

- Campionatul de fotbal al claselor IX-XII 

- Concurs de istorie “Împreună pentru România” 

- “Hai să dăm mână cu mână” 

- “Mănâncă ceva bun cu specific de Crăciun” 

- ”Poveste de Crăciun” 

- “Împarte iubirea cu o floare” 

- ”Callatis Youth League” 

- ”Târgul primăverii” 

- ”Dincolo de copertă”  

 

 Activităţi ecologice: 

- “Let’s do it, Romania!” 

-“Coast Watch” 



Liceul  Teoretic  CALLATIS  Mangalia 

 

 

36 

 

-“Salvaţi delfinii” 

-“ġcoala mea de nota 10” 

-“4 octombrie – Ziua animalelor” 

-“31 octombrie – Ziua Mării Negre” 

- “Ziua Internaţională a munţilor – Parcuri naturale Ģi arii protejate” 

-“Crăciunul eco” 

-“Tradiţii urbane” 

-“Ziua Internaţională a zonelor umede” 

-“Luna Pădurii - martie” 

-“Un trandafir în curtea Ģcolii” 

-“Eco MărţiĢor” 

-“Ziua Mediului”  

-“Patrula de reciclare” 

 

 PROIECTELE/CONCURSURILE ŞCOLII INCLUSE ÎN CAEJ/ CAER/ CAEN ÎN 

PERIOADA 2013-2017 

 „Martor la tradiţii”  

 „Marea Neagră Digitală”  

 „Copiii Ģi marea”  

 „Uniţi în diversitate” 

 „Alter ego” 

 „Să vorbim...gramatică” 

 „Challenging English” 

 

 PROIECTE ETWINNING: 

 ”Eye Witness to Traditions” – school exchange, în parteneriat cu ”Gurlek Nakipoglu 

Lisesi”, Istanbul, Turcia, octombrie 2012 

 ”My European School” – school exchange, în parteneriat cu “Tepecik Hüsnü M. 

ÖZYEĞĠN” Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia, aprilie 2014 

 ”Student in Europe” – school exchange, în parteneriat cu I.I.S.“Via Copernico” High School 

science and technology, Pomezia, Italia, octombrie  2013  

javascript:navTo('dt.prof_institution',177444);
javascript:navTo('dt.prof_institution',177444);
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 Proiect school exchange ”Let`s show my school”  în parteneriat cu ”Julie-Victoire Daubie” 

Lycee, Argenteuil,  Franța, aprilie 2013 Ģi 2015 

 ”Student life” cu Liceul ”Menderes Fatma Ramazan BüküĢoğlu Anadolu Lisesi”, Izmir, 

Turcia, 2015 

  “Our mates from  abroad”  cu Liceul “Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi”, Karesi-

Balikesir, Turcia, 2017 

 

 PROIECTE ERASMUS+ 

 “A treasure chest of family traditions” – Letonia - 2016-2017 

 “AnaliĢti Ģi programatori români formaţi pe piaţa europeană a muncii” – Spania, Cipru - în 

derulare 

 

 RELAŢII DE PARTENERIAT 

 Primăria Mangalia 

 ONG “Mare Nostrum”  

 ONG “Salvaţi Copiii” 

 Crucea RoĢie  

 Fundaţia “Callatis” 

 Clubul Rotary 

 Clubul Artelor “Solteris” 

 Radio Constanţa 

 CCD Constanţa 

 Centrul Cultural ”Callatis” 

 Consulatul Turc 

 Poliţia Mangalia 

 Biblioteca Franceză „Arthur Rhimbaud” 

 Arhiepiscopia Tomisului 

 Universitatea “Ovidius” Constanţa 

 Universitatea “Tomis” Constanţa 

 Muzeul de Arheologie “Callatis” Mangalia 

 Palatul Copiilor Constanţa 

 Licee Ģi Ģcoli gimnaziale din Mangalia, din judeţul Constanţa Ģi din ţară 

 Asociaţia părinţilor din Liceul “Callatis” 

 Agenția Națională Antidrog 

 ”Gurlek Nakipoglu Lisesi”, Istanbul, Turcia 

 “Tepecik Hüsnü M. ÖZYEĞĠN” Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia 

 I.I.S.“Via Copernico” High School science and technology, Pomezia, Italia 

javascript:navTo('dt.prof_institution',177444);
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 ”Julie-Victoire Daubie” Lycee, Argenteuil,  Franța 

 ”Menderes Fatma Ramazan BüküĢoğlu Anadolu Lisesi”, Izmir, Turcia 

 “Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi”, Karesi-Balikesir, Turcia 

 Doga Koleji Izmir, Turcia 

 BEKĠR SAMĠ DEDEOĞLU PRIMARY SCHOOL Istanbul, Turcia 

 Mehmetcik Ilkokulu Merzifon-Amasya, Turcia 

 Emlak Kredi Bankasi Ortaokulu Istanbul, Turcia 

 

 

4. ANALIZA MEDIULUI EXTERN (P.E.S.T.E.) 

 

Pentru a realize o bună diagnoză Ģi prognoză a complexităţii, diversităţii Ģi amplitudinii 

activităţilor Ģcolare, pentru a obţine o reflecţie critic asupra situaţiei de fapt Ģi pentru satisfacerea 

nevoilor organizaţiei Ģi comunităţii am apelat la analiza P.E.S.T.E. care reliefează: 

 Contextul politic (P). Politica educaţională propusă de Ģcoala noastră este pe deplin în 

concordanţă cu politica educaţională naţională Ģi se manifestă prin: colaborarea cu comunitatea 

locală implicată activ în viaţa Ģcolii; dialog constructiv cu reprezentanţii sindicatelor. 

 Contextul economic (E). Prezenţa în comunitatea locală a unor societăţi/instituţii 

importante influenţează menţinerea populaţiei Ģcolare, dar Ģi orientarea Ģcolară Ģi profesională a 

absolvenţilor, precum Ģi anumite standarde educaţionale. 

În contextul situaţiei economice actuale, al situaţiei materiale a familiei, Ģcolii îi revine un 

rol dificil în procesul de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii, o ameninţare putând fi scăderea 

interesului pentru învăţătură al tinerilor cu situaţie materială precară. 

 Contextul social (S). Din punct de vedere social, poziţia în care sunt situate Ģcoala Ģi 

grădiniţa este favorabilă instruirii, familia Ģi comunitatea locală putând sprijini eforturile Ģcolii 

pentru educarea elevilor.  

Se remarcă mentalitatea de a acorda o mare valoare pregătirii generale a elevilor, de aici Ģi 

opţiunea pentru specializările liceului nostru. De asemenea, instituţiile abilitate trebuie să se implice 

activ în contrabalansarea efectelor, uneori nocive, ale mass-mediei, motivarea educabilului având 

loc Ģi prin implicarea susţinută a familiei. 

 Contextul tehnologic (T). Pentru creĢterea calităţii procesului instructive-educativ o 

activitate de mare importanţă o constituie formarea continuă a resurselor umane în vederea aplicării 

celor mai modern metode de predare-învăţare-evaluare prin utilizarea mijloacelor IT. 
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Instituţia deţine spaţii Ģcolare dotate corespunzător pentru desfăĢurarea procesului instructiv-

educativ, există laboratoare de informatică în care se implementează programele educaţionale: 

AEL, TIC, ECDL etc., reţeaua de calculatoare fiind conectată la Internet. 

 Contextul ecologic (E). Prin activitatea desfăĢurată Ģcoala noastră contribuie la păstrarea 

unui mediu sănătos Ģi curat. Astfel, anual, cadrele didactice Ģi elevii se implică în derularea unor 

proiecte ca: “Patrula ECO-ġCOALA”, “COASTWACH”, “Let’s do it, Romania”; plantează arbori 

Ģi flori în curtea Ģcolii, în spiritual educaţiei ecologice Ģi estetice, contribuind la crearea unui spaţiu 

educaţional cât mai plăcut. 

 

 

5. ANALIZA MEDIULUI INTERN (ANALIZA S.W.O.T.)  

 

 

 

 

 

A. PUNCTE 

TARI 

B. PUNCTE 

SLABE 

 

ANALIZA 

SWOT 

C. 

OPORTUNITĂŢI 

 

D. 

AMENINŢĂRI 

 

MEDIUL INTERN 

MEDIUL 

EXTERN 



Liceul  Teoretic  CALLATIS  Mangalia 

 

 

40 

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei Ģcolare, am apelat la metoda (tehnica) 

S.W.O.T.,  analizând atât mediul intern, cât Ģi mediul extern, pe următoarele domenii:  

 curriculum 

 resursele umane 

 resursele materiale Ģi financiare 

 relaţiile Ģcolii cu mediul comunitar 

a. CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

 Pentru fiecare nivel de Ģcolarizare, Ģcoala 

dispune de documente curriculare în 

vigoare: planuri de învăţământ, programe 

Ģcolare, programe Ģcolare pentru CDġ 

aprobate de inspectorii de specialitate, 

manuale,  ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare, softuri 

educaţionale etc.); 

 Programele CDġ sunt concepute Ģi 

elaborate de cadrele didactice ale Ģcolii, 

oferta CDġ fiind o modalitate de 

ameliorare a fenomenului de absenteism 

Ģcolar Ģi contribuind la dezvoltarea unei 

motivaţii intrinseci pentru învăţare; 

 Pentru elevii cu CES profesorul de sprijin 

realizează curriculum adaptat, în funcţie de 

particularităţile fiecărui elev; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 

examenele naţionale vizează obţinerea 

performanţei, dar Ģi reducerea diferenţelor 

Ģi ameliorarea rezultatelor pentru elevii cu 

un ritm mai lent de învăţare; 

 Editarea revistelor Ģcolii. 

PUNCTE SLABE  

 Lipsa manualelor de clasa a V-a, conform 

noilor programe, la început de an Ģcolar, 

presupune un effort suplimentar al cadrelor 

didactice de la aceste clase; 

 Oferta CDġ nu satisface nevoile tuturor 

elevilor; 

 Opţiunile se fac în funcţie de decizia 

majorităţii elevilor clasei; 

 Abilităţi insuficiente ale cadrelor didactice 

în raport cu solicitările beneficiarilor 

(elevilor Ģi părinţilor). 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Participarea cadrelor didactice la programe 

de formare în vederea dezvoltării 

competenţelor profesionale ; 

 Existenţa posibilităţilor de formare în 

domeniul curriculumului; 

 Tehnologia informaţiei (conectarea la 

AMENINŢĂRI 

 Insuficienta diversificare Ģi adecvare a CDġ 

la cerinţele Ģi solicitările părinţilor Ģi 

elevilor poate scădea motivaţia acestora 

pentru învăţare precum Ģi interesul pentru 

această unitate de învăţământ; 

 Baza materială existentă nu permite 
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internet)  poate oferi posibilitatea 

satisfacerii dorinţei de informare Ģi 

cunoaĢtere în diferite domenii de activitate; 

 Identificarea nevoilor de formare continuă 

profesională a cadrelor didactice. 

realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) 

beneficiarilor. 

 

b. RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI 

 Personal didactic calificat în proporţie de 100 %;  

 Ponderea mare a cadrelor didactice titulare (peste 

95%) Ģi cu grade didactice; 

 Personal cu o bună pregătire profesională, cu 

competenţe, dovedite în îndeplinirea cerinţelor 

specifice posturilor ocupate; 

 Participarea, în ultimul an, la seminarii, conferinţe, 

colocvii judeţene, naţionale a cadrelor didactice din 

liceu; 

 Ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul 

Consiliului ġcolar al Elevilor Ģi Asociaţia Părinţilor 

cu personalitate juridică;  

 Existenţa în Ģcoală a unui consilier psihopedagog;  

 Convieţuirea bună cu elevii Ģi profesorii care aparţin 

diferitelor etnii. 

PUNCTE SLABE 

 Participare la cursuri de formare Ģi 

perfecţionare deficitară din cauza 

accesului la aceste cursuri prin 

achitare de taxe; 

 Conservatorismul Ģi rezistenţa la 

schimbare a unor cadre didactice, 

superficialitate în activităţile 

specifice din fiĢa postului Ģi 

rezolvarea deficitară a atribuţiilor; 

 Personal nedidactic insuficient, din 

cauza reducerii numărului de 

posturi bugetare. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Dezvoltarea relaţiei între cadrele didactice Ģi 

comunitatea locală: părinţi, fundaţii Ģi ONG-uri, 

Consiliul Local, Poliţie, biserică etc.; 

 Proiectarea unor evenimente specific Ģcolii, având ca 

scop promovarea imaginii Ģcolii; 

 Numărul de întâlniri Ģi activităţi comune ale cadrelor 

didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăĢirea experienţei, creĢterea coeziunii 

grupului, o comunicare mai bună 

 Varietatea programelor de formare Ģi perfecţionare 

oferite de CCD/instituţii de formare abilitate; 

 Întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între 

cadrele didactice Ģi părinţii elevilor (Ģedinţele cu 

părinţii la nivelul clasei / Ģcolii, lectoratele, 

consultaţiile); 

 Stabilizarea cadrelor didactice Ģi a elevilor prin 

AMENINŢĂRI 

 Migrarea personalului didactic spre 

alte domenii de activitate mai bine 

retribuite; 

 Deprecierea statutului cadrelor 

didactice în societate, diluarea 

rolului său în faţa beneficiarilor 

direcţi Ģi indirecţi; 

 Atitudinea negativă a unor părinţi 

faţă de Ģcoală; 

 Rezistenţa membrilor comunităţii la 

formare Ģi informare;  

 Migrarea elevilor la liceele 

teoretice echivalente din Constanţa 

în cadrul competiţiei 

interinstituţionale.  

 



Liceul  Teoretic  CALLATIS  Mangalia 

 

 

42 

 

decontarea parţială a transportului, conform legii; 

 Selectarea cadrelor didactice responsabile, cu o bună 

pregătire profesională pentru unitatea de învăţământ.  

 

c. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

PUNCTE TARI 

 Existenţa autorizaţiilor de funcţionare: 

sanitară, PSI;  

 Baza materială bună, existenţa cabinetelor Ģi 

a laboratoarelor, a sălii de sport, a 

cabinetului medical, a bibliotecii; 

 Dotarea cu mobilier modern pentru sălile de 

clasă Ģi pentru laboratoare; 

 Conectarea la internet a tuturor 

calculatoarelor din Ģcoală;  

 Clădirea liceului, grădiniţa Ģi sala de sport au 

sistem de supraveghere video Ģi de alarmă; 

 Realizarea unor venituri extrabugetare din 

contribuţiile Asociaţiei Părinţilor, taxele de 

copiator Ģi din închirierea unor săli de clasă 

Ģi a sălii de sport. 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa unor terenuri de sport marcate 

corespunzător; 

 Lipsa unor spaţii corespunzătoare 

amenajate recreării în timpul pauzelor; 

 Spaţiu verde insuficient amenajat; 

 Săli de clasă în număr insuficient faţă de 

cererile de înscriere la Ģcoala noastră; 

 Locul de joacă de la grădiniţă prezintă 

deficienţe, impunându-se corectarea 

urgent a acestora;   

 Lipsa medicului Ģcolar. 

 

 OPORTUNITĂŢI 

 Parteneriatele cu comunitatea locală 

(primărie, părinţi), ONG-uri, firme etc; 

 Existenţa unor sponsorizări; 

 Existenţa unor spaţii ce pot fi folosite în 

scopul obţinerii de finanţare extrabugetară 

(închirierea laboratorului de informatică 

pentru desfăĢurarea de cursuri de iniţiere - 

operare computer), închirierea sălii de sport, 

investiţiile Consiliului Local Ģi ale Primăriei. 

AMENINŢĂRI 

 Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente; 

 ConĢtiinţa morală a elevilor privind 

păstrarea Ģi întreţinerea spaţiilor Ģcolare. 

 

d. RELAŢIILE ŞCOLII CU MEDIUL COMUNITAR 

PUNCTE TARI 

 Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-

părinţi prin lectoratele, consultaţiile cu 

părinţii Ģi prin intermediul activităţilor 

extraĢcolare (serbărilor Ģcolare; Gala 

Olimpicilor Callatieni); 

PUNCTE SLABE 

 Legăturile insuficiente cu instituţii de 

învăţământ superior în vederea realizării unei 

orientări profesionale Ģi  vocaţionale adecvate; 

 Organizarea defectuoasă a activităţilor de 

parteneriat poate conduce la diminuarea sau 
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 Contactele cu diverse instituţii pentru 

realizarea unor activităţi 

extracurriculare (excursii, vizite la 

muzee, vizionări de spectacole, acţiuni 

caritabile cu cămine de bătrâni, 

orfelinate etc.); 

 Iniţierea, organizarea Ģi desfăĢurarea 

unor proiecte locale, judeţene, 

regionale, naţionale Ģi internaţionale 

care contribuie la socializarea elevilor. 

întâlniri semestriale cu Comitetul 

consultativ al părinţilor, suplimentate 

de consultaţii individuale cu părinţii; 

 Colaborarea bună cu diferitele instituţii 

Ģi organizaţii implícate în viaţa Ģcolii 

(biserica, poliţia, ONG-uri, fundaţii 

etc.) 

chiar inversarea efectelor scontate; 

 Lipsa parteneriatelor cu agenţi economici. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Disponibilitatea Ģi responsabilitatea 

unor instituţii de a veni în sprijinul 

Ģcolii (Primărie, ONG-uri, Biserică, 

Poliţie, instituţii culturale etc.); 

 Activităţi de voluntariat; 

 Disponibilitatea altor Ģcoli, instituţii 

omoloage pentru schimburi de 

experienţă; 

 Derularea proiectelor iniţiate între 

Ģcoală Ģi alte instituţii 

 

AMENINŢĂRI 

 Nivelul de educaţie Ģi timpul limitat al 

părinţilor poate conduce la slaba implicare a 

părinţilor în viaţa Ģcolară; 

 Lipsa locurilor de muncă pentru populaţia 

tânără; 

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţătură 

din cauza unor conjuncturi locale (posibilitatea 

de angajare în turism sezonier, fără o pregătire 

superioară); 

 Disponibilitatea minimă a unor cadre didactice, 

din cauza timpului limitat Ģi a slabei stimulări 

financiare. 
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II. COMPONENTA STRATEGICĂ 

6. VIZIUNEA ŞCOLII 

”Şanse egale la educaţie şi formare europeană” 

 

Liceul nostru este orientat spre valori Ģi este deschis tuturor celor care au nevoie de educaţie, 

indiferent de etnie sau religie, într-o lume a globalizării Ģi a interferenţelor culturale. 

Pornind de la acest deziderat, în următorii ani avem în vedere concertarea eforturilor pentru 

ca elevii să dobândească o pregătire generală bună, cunoĢtinţe aprofundate în domeniile legate de 

viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale Ģi deprinderii de muncă intelectuală pentru a 

putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aĢa manieră, încât să se 

creeze în Liceul Teoretic ,,Callatis” un mediu educaţional profesionist, la standarde educaţionale Ģi 

morale înalte. 

 

 

7. MISIUNEA ŞCOLII 

Liceul Teoretic ,,Callatis” are misiunea de a pregăti generaţii competitive de elevi, capabile 

să se alinieze cerinţelor tot mai exigente ale pieţii internaţionale a muncii din spaţiul european.  

ġcoala fiind văzută ca centru de resurse Ģi servicii educaţionale pentru comunitate, misiunea 

liceului nostru este : 

 de a da posibilitatea elevilor să fie beneficiarii unui învăţământ deschis Ģi la standarde 

ridicate ; 

 de a fi locul unde fiecare elev îĢi atinge maximum de capacităţi intelectuale, morale, civice 

Ģi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial ; 

 de a funcţiona într-un proces al „transparenţei” Ģi al „transferabilităţii” competenţelor în 

parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie. 

ġcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare 

evoluţiei socio-profesionale. 

Deschiderea sufletului elevilor spre lumea exterioară, solicitarea lor sistematică în activităţi 

bine dozate Ģi motivate în cadrul Ģcolii reprezintă un dublu succes: pentru elevi, ca viitori membri ai 

comunităţii, Ģi pentru societate care aĢteaptă valorificarea implicită a acestora. 

Implementarea unor metode moderne de predare, centrate pe elev va duce, în final, la 

responsabilizarea celor aflaţi acum pe băncile Ģcolii faţă de propria lor pregătire Ģi îi va ajuta să 

devină specialiĢtii bine pregătiţi ai mileniului al III-lea. 
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8. ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE, DIRECŢII DE 

ACŢIUNE, PRIORITĂŢI 

 

ŢINTELE formulate mai jos reprezintă intenţiile dezirabile ale Ģcolii Ģi grădiniţei noastre pe 

o perioadă de 4 ani.  

  

Ț1: Asigurarea calităţii educaţiei prin aplicarea noilor reglementări legislative şi prin 

corelarea politicilor educaţionale cu acţiunile promovate la nivel european şi mondial.  

  

Ț2: Formarea continuă a managerilor şi a personalului didactic în concordanţă cu 

previziunile de evoluţie a cadrului legislativ şi a politicilor educaţionale.  

  

  Ț3: Diversificarea și dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare 

pentru eficientizarea procesului de învățământ, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale 

părinților.  

  

Ț4: Implicarea, responsabilizarea şi antrenarea factorilor din mediul comunitar în 

procesul complex al derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare, al proiectelor și programelor 

educative.  

  

  Ț5:  Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Liceului Teoretic “Callatis” la 

nivel local, judeţean și național. 
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MOTIVAREA STABILIRII ȚINTELOR STRATEGICE 

  

Ț1:  Asigurarea calităţii educaţiei prin aplicarea noilor reglementări legislative şi prin corelarea 

politicilor educaţionale cu acţiunile promovate la nivel european şi mondial.  

  

Motivare:  

 Respectarea reglementărilor legislative privind asigurarea spațiului școlar corespunzător și 

dotărilor specifice nivelului de vârstă al elevilor  

 Sălile de clasă actuale nu sunt suficiente în raport cu cererea de înscrieri la clasa 

pregătitoare, aceste clase învaţă în clădirea GPN Nr. 2 

 Formațiunile de studiu sunt organizate peste numărul maxim prevăzut de lege  

 

Ț2: Formarea continuă a managerilor şi a personalului didactic în concordanţă cu previziunile 

de evoluţie a cadrului legislativ şi a politicilor educaţionale.  

  

Motivare:  

 Resursa umană este un factor deosebit de important în dezvoltarea unității de învățământ și 

menținerea imaginii acesteia.  

 Cadrele didactice responsabile, competente și implicate activ în organizația școlară trebuie 

motivate și apreciate.  

 Învățarea pe tot parcursul vieții constituie un principiu de bază al legislației actuale din 

domeniul educației.  

  

Ț3: Diversificarea și dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare pentru 

eficientizarea procesului de învățământ, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților.  

  

Motivare:  

 Liceul Teoretic “Callatis” își propune să răspundă opțiunilor beneficiarilor direcți și indirecți 

ai procesului instructiv-educativ printr-o ofertă educațională atractivă  

 Performanța rămâne un obiectiv principal al unității noastre de învățământ, de aceea va fi 

obținută printr-o activitate susținută 
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 Fiecare copil, de la preșcolari până la clasa a XII-a, trebuie să se simtă în siguranță în mediul 

școlar, să fie antrenat în activități educative motivante.  

  

Ț4: Implicarea, responsabilizarea şi antrenarea factorilor din mediul comunitar în procesul 

complex al derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare, al proiectelor și programelor educative.  

  

Motivare:  

 Realizarea unui număr mare de proiecte și programe educative înseamnă un accent deosebit 

pe linia educării copiilor conform dezideratelor promovate la nivel național și european  

 Derularea proiectelor/programelor/parteneriatelor educative constituie o oportunitate în 

antrenarea tuturor factorilor comunitari: familie, școală, primărie, biserică, poliție, agenți 

economici etc.  

 Elevii au șansa de a participa la diferite proiecte, cunosc realitatea educațională și din alte 

școli, din alte regiuni, din alte ţări.  

  

 Ț5:  Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Liceului Teoretic “Callatis” la nivel 

local, judeţean și național.  

  

Motivare:  

 Imaginea școlii în cadrul comunității, construită an de an printr-un efort susținut, se impune 

a fi menținută și dezvoltată în interesul beneficiarilor 

 Educația reprezintă o prioritate cu impact la nivel local, judeţean și național 
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OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCŢIONALE 

 

Nr. 

crt.  

Domeniul funcţional Obiective specifice 

I. Management 

instituţional 

I.1. Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul Ģcolii, prin 

raportarea la documentele de analiză Ģi diagnoză, proiectarea 

managerială anuală / semestrială  

I.2. Eficientizarea activităţii compartimentelor, 

catedrelor/comisiilor Ģi a relaţiilor specifice dintre acestea prin 

aplicarea unor reglementări, proceduri Ģi instrumente de lucru, 

pe domenii de activitate  

I.3. Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale Ģi 

financiare în vederea atingerii scopurilor educaţionale stabilite. 

II. Curriculum II.1. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui 

învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate 

dobândirea competenţelor cheie  

II.2. Motivarea participării elevilor la programe de pregătire 

pentru performanţă Ģcolară, educaţie formală Ģi nonformală  

II.3. Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii 

specifice de consiliere educaţională, orientare Ģcolară Ģi 

profesională  

II.4. CreĢterea gradului de integrare Ģcolară a elevilor cu cerinţe 

educative speciale sau provenind din medii/grupuri sociale 

dezavantajate 

II.5. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de 

educaţie care să satisfacă aĢteptările beneficiarilor, Ģi standardele 

de calitate 

III. Resurse umane III.1. Asigurarea accesului personalului din Ģcoli la formarea 

corespunzătoare aplicării cerinţelor sistemului de învăţământ Ģi 

adaptării acestuia la cel european 

III.2. Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea 

cu personal didactic de predare calificat, de  conducere, auxiliar 

Ģi nedidactic 
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IV. Resurse materiale Ģi 

financiare 

IV.1. Modernizarea Ģi conservarea infrastructurii Ģcolare, 

realizarea dotărilor specifice acesteia 

IV.2. Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu 

standardele demersurilor curriculare 

V. Relaţii comunitare, 

programe Ģi proiecte 

educative 

V.1. Participarea competentă Ģi operativă a reprezentanţilor 

autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în 

activităţile Ģcolii 

V.2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea 

unor servicii educaţionale specifice Ģcolii  

V.3. Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale 

interinstituţionale locale, regionale, naţionale Ģi internaţionale  

V.4. Stimularea echipelor de proiect din Ģcoală cu scopul 

realizării unor aplicaţii pentru accesarea fondurilor europene  

V.5. Cooperarea cu mass-media locală, actualizarea permanent a 

site-ului Ģcolii în vederea unei informări eficiente Ģi rapide a 

comunităţii locale cu privire la procesul instructiv-educativ din 

Ģcoală 

 

OPŢIUNI STRATEGICE ADECVATE ŢINTELOR 

 
Ț1:  Asigurarea calităţii educaţiei prin aplicarea noilor reglementări legislative şi prin corelarea 

politicilor educaţionale cu acţiunile promovate la nivel european şi mondial.  

 

Nr. 

crt. 

Domenii 

funcţionale 

Opţiuni strategice Perioada 

I. Management 

instituţional 

Optimizarea spațiilor școlare, modernizarea acestora în 

concordanță cu legislația în vigoare și cu nevoile de 

dezvoltare a comunității  

  

Eficientizarea activității tuturor comisiilor din unitate, în 

special CEAC, printr-o colaborare permanentă care să 

vizeze coerența, flexibilitatea și, implicit, calitatea 

 

 

 

 

2017-2021 
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managementului școlar  

 

II. Curriculum Studierea Curriculum-ului Național prin stategii 

didactice atractive, dar, mai ales, în spații școlare 

corespunzătoare domeniului/disciplinei 

 

Îmbunătățirea ofertei CDȘ în funcție de particularitățile 

zonei, de opțiunile părinților și ale elevilor, de cerințele 

societății 

 

 

 

 

2017-2021 

III. Resurse umane Formarea continuă, dezvoltarea profesională a 

personalului didactic și didactic auxiliar, adaptarea 

acestuia la noile schimbări ale societății moderne  

  

Integrarea elevilor cu CES Ģi a celor proveniţi din 

medii/grupuri sociale dezavantajate 

 

 

 

2017-2021 

IV. Resurse 

materiale Ģi 

financiare 

Elaborarea unui plan de buget și a unui plan de achiziții 

adecvate, în vederea asigurării nevoilor de dezvoltare a 

instituției pe termen mediu și scurt  

 Atragerea de fonduri extrabugetare Ģi utilizarea lor în 

funcţie de priorităţi 

 

 

2017-2021 

V. Relaţii 

comunitare, 

programe Ģi 

proiecte 

educative 

CreĢterea numărului proiectelor educative Ģi 

programelor în parteneriat cu factori ai comunității 

locale, instituții abilitate, cu impact regional, naţional, 

european 

 

2017-2021 

 
Ț2: Formarea continuă a managerilor şi a personalului didactic în concordanţă cu previziunile 

de evoluţie a cadrului legislativ şi a politicilor educaţionale.  

 

Nr. 

crt. 

Domenii 

funcţionale 

Opţiuni strategice Perioada 

I. Management 

instituţional 

Asigurarea unui management al calităţii pe linia 

formării profesionale 

2017-2021 
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II. Curriculum Valorificarea eficientă și oportună a strategiilor 

didactice care să îmbine cele mai noi tehnologii de 

predare- învățare-evaluare  

2017-2021 

III. Resurse umane Valorificarea oportunităților create prin cursuri de 

formare și/sau perfecționare 

2017-2021 

IV. Resurse 

materiale Ģi 

financiare 

Alocarea fondurilor necesare pentru participarea 

cadrelor didactice la programele de formare  

Dotarea ritmică a tuturor spațiilor școlare cu 

echipamente moderne  

 

2017-2021 

V. Relaţii 

comunitare, 

programe Ģi 

proiecte 

educative 

Parteneriate cu instituțiile abilitate în domeniul formării 

și/sau perfecționării resursei umane 

2017-2021 

 

Ț3: Diversificarea și dezvoltarea ofertei educaționale curriculare și extracurriculare pentru 

eficientizarea procesului de învățământ, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților. 

  

Nr. 

crt. 

Domenii 

funcţionale 

Opţiuni strategice Perioada 

I. Management 

instituţional 

Adecvarea CDġ-urilor Ģi a ofertei extracurriculare / 

extraĢcolare ţinând seama de nevoile, aptitudinile 

elevilor, de competenţa profesorului Ģi de cerinţele 

părinţilor 

2017-2021 

II. Curriculum Elaborarea unui curriculum la decizia Ģcolii / grădiniţei 

ofertant, în concordanţă standardele de calitate 

2017-2021 

III. Resurse umane Implicarea cadrelor didactice în diversificarea Ģi 

dezvoltarea ofertei educaţionale 

2017-2021 

IV. Resurse 

materiale Ģi 

financiare 

Crearea bazei materiale adecvate unei oferte 

educaţionale cât mai atractive Ģi mai eficiente 

 

2017-2021 

V. Relaţii 

comunitare, 

programe Ģi 

proiecte 

educative 

Mediatizarea permanentă a ofertei educaţionale a Ģcolii 2017-2021 
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Ț4: Implicarea, responsabilizarea şi antrenarea factorilor din mediul comunitar în procesul 

complex al derulării activităţilor şcolare şi extraşcolare, al proiectelor și programelor educative. 

 

Nr. 

crt. 

Domenii 

funcţionale 

Opţiuni strategice Perioada 

I. Management 

instituţional 

Realizarea de schimburi de experienţe prin implicarea 

mediului comunitar 

2017-2021 

II. Curriculum Diversificarea ofertei educaţionale adaptate nevoilor 

comunităţii 

2017-2021 

III. Resurse umane Încurajarea implicării elevilor, personalului didactic Ģi 

părinţilor în activităţile comunitare 

2017-2021 

IV. Resurse 

materiale Ģi 

financiare 

Realizarea de parteneriate cu agenţi economici pentru a 

spori dimensiunea antreprenorială a Ģcolii 

 

2017-2021 

V. Relaţii 

comunitare, 

programe Ģi 

proiecte 

educative 

Încurajarea schimburilor culturale cu Ģcoli din ţară Ģi din 

străinătate   

 

2017-2021 

 

 

Ț5:  Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii Liceului Teoretic “Callatis” la nivel 

local, judeţean și național.  

 

Nr. 

crt. 

Domenii 

funcţionale 

Opţiuni strategice Perioada 

I. Management 

instituţional 

Desemnarea unei comisii de lucru care să identifice 

strategii de marketing Ģi publicistică 

2017-2021 

II. Curriculum Realizarea unei reţele de comunicare eficientă Ģcoală –                 

comunitate 

2017-2021 

III. Resurse umane Responsabilizarea Ģi motivarea resursei umane pentru 

promovarea imaginii Ģcolii 

2017-2021 

IV. Resurse 

materiale Ģi 

financiare 

Atragerea de resurse pentru realizarea unor materiale de 

promovare a imaginii unităţii de învăţământ 

 

2017-2021 
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V. Relaţii 

comunitare, 

programe Ģi 

proiecte 

educative 

Implicarea factorilor mediului comunitar în strategii de 

promovare a imaginii Ģcolii 

2017-2021 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE, PRIORITĂŢI  

2017-2021 

 
Planul de Dezvoltare Instituţională al Liceului Teoretic “Callatis” pentru perioada 2017-

2021 are la bază strategia Ģi priorităţile Ministerului Educaţiei Naţionale - reconstrucţia, 

eficientizarea, recredibilizarea învăţământului preuniversitar; implementarea unui cadru legislativ 

cu elemente noi, care să asigure modernizarea, stabilitatea Ģi coerenţa sistemului de învăţământ, 

precum Ģi adaptabilitatea la toate schimbările din societate -, precum Ģi priorităţile prevăzute în 

politicile educaţionale de la nivel naţional – o educaţie captivantă, continuă Ģi coerentă – Ģi 

obiectivele Strategiei Europa 2020  - dobândirea de competenţe Ģi aptitudini de care economia Ģi 

societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive Ģi inovatoare, promovarea coeziunii Ģi 

incluziunii sociale. 

 Dezvoltarea în Ģcoală a unor practici didactice care să promoveze interactivitatea  

 Utilizarea Ģi aplicarea informaţiilor în contexte diverse, corelate cu experienţa elevilor 

 Plasarea elevului în centrul actului educativ 

 Eficientizarea instruirii Ģi educaţiei 

 Armonizarea funcţionării Ģi organizării activităţii Liceului Teoretic „Callatis” cu sistemul 

naţional de educaţie, performanţa didactică, promovarea calităţii în actul educativ, 

extinderea integrării Ģi incluziunii elevilor defavorizaţi 
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PRIORITĂŢILE MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

 Implementarea principiului egalităţii de Ģanse în educaţie; 

 Îmbunătăţirea performanţelor educaţionale, abilităţilor Ģi competenţelor tuturor copiilor Ģi 

tinerilor, prin accesul la un sistem de educaţie de calitate, relevant Ģi incluziv; 

 Reducerea abandonului Ģcolar; 

 Dezvoltarea competenţelor profesionale Ģi a spiritului antreprenorial; 

 Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; 

 Valorificarea potenţialului domeniului educaţiei Ģi cercetării, prin sprijinirea tinerilor care 

pot face performanţă. 
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III. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 

 

9. PLAN OPERAŢIONAL 
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PLAN OPERAŢIONAL 2017-2018 
 

1. Eficientizarea conducerii operaţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

1.1. Realizarea analizei Ģi a diagnozei 

activităţii desfăĢurate în anul Ģcolar 2016-

2017 

Directori 

 

Responsabili 

catedre/comisii 

metodice/comisii 

de lucru 

 

CA  

 

 

Legislaţia în 

vigoare 

 

 

 

 

Raport privind 

starea 

învăţământului 

 

Sept – Oct 2017 

 

Studiu de impact intern 

Ģi extern 

 

Rezultate punctuale ale 

analizei SWOT 

 

Lista de priorităţi 

manageriale pentru anul 

Ģcolar 2017-2018  

 

Planuri manageriale ale 

Rapoarte de 

activitate/ 

sintetice 

 

Decizii interne 

 

Procese verbale 

ale C.A 

 

Îmbunătăţirea Ģi 

dinamizarea 

comunicării 

1.2. Elaborarea strategiei de dezvoltare a 

unităţii de învăţământ, privind organizarea 

activităţilor, gestionarea resurselor umane, 

materiale Ģi financiare. 

1.3. Elaborarea documentelor de planificare 

Ģi organizare a activităţii la nivelul 

compartimentelor Ģi serviciilor 

inspectoratului, al unităţilor conexe Ģi 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

1.4. Organizarea formală, la nivel de unitate 

de învăţământ: 
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- compartimente funcţionale, comisii; 

- comunicare, interrelaţionare; 

- monitorizare, evaluare a 

compartimentelor. 

 

 

 

 

Proceduri  

 

Grafic de 

asistenţă 

compartimentelor 

 

Grafic unic de 

monitorizare Ģi control 

 

FiĢe ale postului, 

reactualizate 

 

Regulament intern de 

organizare Ģi 

funcţionare, reactualizat 

interne Ģi externe 

 

Rapoarte 

 

 

1.5. Delegarea autorităţii manageriale 

pentru membrii compartimentelor din cadrul 

unităţii de învăţământ, respectiv al 

consiliilor de sprijin/comisiilor de lucru de 

la nivelul unităţii Ģcolare 

1.6. Proiectarea activităţii de 

asistenţă/interasistenţă pentru anul Ģcolar 

2017-2018 

 

 

2. Optimizarea învăţării prin diversificarea strategiilor de evaluare  

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

2.1. Organizarea evaluărilor iniţiale ca reper 

pentru adaptarea procesului de învăţare la 

particularităţile elevilor. 

 

 

 

Legislaţia în 

vigoare 

Septembrie - 

Octombrie 2017 

 

Existenţa Ģi aplicarea 

testelor validate, pe 

Procese verbale 

ale catedrelor, 

comisiilor, CP, 

CA 
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Directori 

 

Catedre/comisii 

metodice 

 

Responsabil 

CEAC 

 

CA, CP 

 

 

 

Curriculum 

Naţional 

 

Programele 

Ģcolare 

 

Grafic de 

asistenţă 

 

 

discipline 

2.2. Analiza rezultatelor obţinute la testările 

iniţiale pe discipline Ģi comunicarea 

confidenţială a acestora către beneficiarii 

actului educaţional. 

Octombrie - 

Noiembrie 2017 

Centralizatoare Ģi 

grafice statistice 
Rapoarte sintetice 

2.3.  Proiectarea unor planuri operaţionale 

privind evaluarea elevilor în scopul 

remedierii deficienţelor, asigurării 

progresului Ģcolar Ģi stimulării 

performanţelor. 

Octombrie - 

Noiembrie 2017 

Existenţa planurilor de 

acţiune în toate 

compartimentele 

unităţii Ģcolare  

Rapoarte scrise 

2.4. Organizarea evaluărilor finale Ģi analiza 

comparativă a rezultatelor de la cele două 

testări (iniţială Ģi finală). 

Iunie 2018 

Existenţa Ģi aplicarea 

testelor validate, pe 

discipline 

Procese verbale 

ale catedrelor, 

comisiilor, CP, 

CA 

2.5. Analiza comparativă între rezultatele 

evaluărilor Ģi cele obţinute la examenele 

naţionale. 

Periodic  
Centralizatoare Ģi 

grafice statistice 
Rapoarte sintetice 

2.6. Organizarea activităţii de 

asistenţă/interasistenţă pentru anul Ģcolar 

An Ģcolar 2017-

2018 

Grafic unic de asistenţă 

la ore 

Rapoarte scrise, 

procese verbale 

ale asistenţelor, 
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2017-2018 fiĢe de observare 

a lecţiilor 

 

 

3. Centrarea curriculum-ului pe formarea de competenţe cheie, în acord cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

3.1.  Aplicarea documentelor de politică 

educaţională în domeniul curriculum-ului Ģi 

a finalităţilor pe nivele de Ģcolarizare, 

respectând legislaţia în vigoare. 

 

 

Directori 

 

Catedre/comisii 

metodice 

 

Responsabil 

CEAC 

 

CA, CP 

 

Legislaţia în 

vigoare 

 

Grafic de 

asistenţă la ore 

 

Curriculum 

Naţional 

 

Programele 

Ģcolare 

An Ģcolar 2017-

2018 

 

Existenţa planurilor 

cadru, a programelor 

Ģcolare în unitatea de 

învăţământ 

Procese verbale, 

rapoarte scrise 

3.2. Monitorizarea derulării programelor 

naţionale, privind aplicarea noului 

curriculum pentru Educaţie timpurie. 

An Ģcolar 2017-

2018 

Respectarea noului 

curriculum, în 

grădiniţa-structură a 

liceului  

Rapoarte sintetice 

3.3. Monitorizarea planificării, organizării Ģi 

derulării procesului didactic cu respectarea 

Curriculum-ului Naţional. 

Conform 

graficelor  

Existenţa Planurilor 

operaţionale în toate 

compartimentele 

funcţionale ale Ģcolii Ģi 

a proiectării didactice, 

Rapoarte scrise, 

procese verbale  
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Ofertele de 

CDġ 

 

la nivelul specialităţilor 

3.4. Monitorizarea programelor educative 

speciale: educaţie pentru sănătate, educaţie 

rutieră, educaţie ecologică, educaţie prin Ģi 

pentru media, educaţie pentru cetăţenie 

democratică. 

An Ģcolar 2017-

2018 

Număr de activităţi prin 

care se deruleză aceste 

programe 

Opţiunile 

beneficiarilor, 

rapoarte, 

respectarea 

graficelor Ģi a 

planificărilor  

3.5. Dezvoltarea spiritului antreprenorial al 

elevilor, prin utilizarea metodelor 

interactive de învăţare, prin participarea la 

programele Junior Achievement 

 

An Ģcolar 2017-

2018 
Număr de activităţi  

Participarea  

echipelor de 

proiect la 

competiţii 

judeţene, 

naţionale sau 

internaţionale 
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4. Personalizarea ofertei curriculare în funcţie de nevoile comunităţii 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

4.1.  Analiza modului în care unitatea 

Ģcolară îĢi fundamentează oferta curriculară, 

pe nevoile educaţionale ale elevilor Ģi  pe 

interesele comunităţii. 
Directori 

 

Catedre/comisii 

metodice 

 

Responsabil 

CEAC 

 

CA, CP 

 

Documentaţie 

 

Metodologii 

 

Planuri cadru 

 

Analiză de 

nevoi 

 

Strategii locale 

 

 

Ianuarie-

Februarie 2018  

 

 

Perioada de 

întocmire a 

planurilor de 

Ģcolarizare   

 

 

Perioada de 

întocmire a 

noilor oferte 

educaţionale 

Respectarea legislaţiei 

specifice în unitatea de 

învăţământ 

 

Programe avizate 

 

Număr de CDġ-uri care 

răspund acestor cerinţe 

Opţiunile 

beneficiarilor 

Rapoarte scrise 

Documente de 

proiectare Ģi 

planificare  

Documente 

specifice din 

Ģcoală  

Corelarea cu 

direcţiile de 

acţiune Ģi 

obiectivele  ISJ Ģi 

strategiile locale 

Rapoarte sintetice 

4.2.  Respectarea metodologiilor referitoare 

la ofertele de CDġ Ģi fundamentarea 

acestora, pe rezultatele analizei de nevoi. 

 

4.3.  Corelarea curriculum-ului local cu 

strategiile locale de dezvoltare Ģi cu cerinţele 

socio - economice (elevi, părinţi, parteneri). 

4.4.  Diversificarea conţinuturilor prevăzute 

prin curriculum opţional Ģi utilizarea 

metodelor de instruire, bazate pe experienţa 

personală a elevilor. 
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5. Dezvoltarea sistemului de control managerial intern şi asigurarea calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

 

5.1. Implementarea Ģi dezvoltarea sistemului 

de control managerial intern. 

   Directori 

 

  Catedre/comisii         

metodice/comisii   

de lucru 

 

  CA 

 

  Comisia de   

implementare a 

SCMI 

 

  CEAC 

 

 

Legislaţie 

specifică 

 

 

 

 

An Ģcolar 2017-

2018 

 

 

Conform 

termenelor de 

proiectare 

 

 

 

 

Conform 

graficelor 

 

Program de dezvoltare 

a SCMI,  

proceduri 

 

Reducerea numărului 

de sesizări Ģi reclamaţii 

privind respectarea 

reglementărilor legale 

în vigoare 

 

Programe manageriale 

întocmite cu respectarea 

normelor 

 

Componenţa CEAC 

conform legislaţiei 

 

Raportare conform 

termenelor ARACIP 

 

Proceduri 

 

Rapoarte sintetice 

 

Rapoarte de 

monitorizare  

 

Evaluarea internă 

anuală - rapoarte 

de evaluare 

internă  

 

 

 

5.2. Proiectarea activităţilor manageriale, pe 

baza unei diagnoze specifice, realiste, cu 

obiective care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii Ģi de dezvoltarea a 

sistemului de control managerial intern 

(SCMI). 

 

 

5.3. Monitorizarea activităţii comisiei de 

evaluare Ģi  de asigurare a calităţii. 
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6. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale  

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

8.2.  

8.3. 6.1. Accentuarea dimensiunii formative a 

învăţării/evaluării, vizând competenţele cheie, 

adoptate la nivel european. 

Directori 

 

Catedre/comisii 

metodice/comisii 

de lucru 

 

CA 

 

Comisia de 

implementare a 

SCMI 

 

CEAC 

 

 

Legislaţia 

specifică 

 

 

 

 

Tematici 

adecvate 

 

 

 

Soft-uri 

educaţionale 

 

 

Programele 

AEL 

An Ģcolar 2017-

2018 

 

 

 

 

Conform 

graficelor 

Număr de elevi 

promovaţi la final de an 

Ģi la examene 

 

Număr de elevi care au 

competenţele cheie 

formate la nivel 

corespunzător 

 

Respectarea 

standardelor  

 

Îmbunătăţirea 

climatului educaţional 

din Ģcoală prin 

diminuarea numărului 

de conflicte 

 

Număr de persoane 

consiliate 

Rapoarte statistice 
 

6.2. Modernizarea practicilor didactice Ģi 

centrarea demersului didactic pe elev. 

6.3. Generalizarea metodelor de evaluare ce 

vizează dezvoltarea creativităţii, 

adaptabilităţii Ģi a transferabilităţii 

cunoĢtinţelor, în situaţii noi. 

Proceduri de 

evaluare Ģi 

autoevaluare 

 
6.4. Verificarea periodică a formării 

competenţelor cheie, prin aplicarea 

Standardelor Naţionale de Evaluare. 

6.5. Asigurarea educaţiei timpurii, prin 

crearea progresivă a condiţiilor de cuprindere 

semnificativă a copiilor, în învăţământul 

preĢcolar. 

Plan de 

Ģcolarizare 

învăţământ 

preĢcolar 

6.6. Evaluarea obiectivă a prestaţiei 

profesionale a cadrelor didactice,  conform 

noilor norme metodologice. 

Evaluare conform 

legislaţiei 

6.7.  Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între profesori, elevi Ģi 

părinţi, în scopul realizării unei diagnoze reale 

Ģi a unei motivări pozitive. 

Rapoarte  
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6.8. Optimizarea activităţii cabinetului de 

asistenţă psihopedagogică, pentru furnizarea 

serviciilor de consiliere Ģi orientare Ģcolară Ģi 

profesională 

Rapoarte 

periodice Ģi 

anuale 

 

 

7. Cultivarea respectului pentru performanţa înaltă şi excelenţă 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

 

7.1. Organizarea etapelor locale, judeţene, 

regionale, naţionale ale concursurilor Ģi 

olimpiadelor Ģcolare. 

 
Directori 

 

 

 

 

Catedre/comisii 

metodice 

 

 

 

CA 

 

 

 

 

 

Legislaţie 

specifică 

 

Elevi, cadre 

didactice 

 

Resurse 

financiare 

extrabugetare 

Conform 

graficului 

Rezultate la olimpiade 

Ģi concursuri 

 

Număr de participanţi 

 

Existenţa unui punct de 

vedere unitar privind 

modalităţile de 

recompensare 

Respectarea 

metodologiei 

 

7.2. Stimularea participării elevilor la 

concursurile Ģi olimpiadele pe discipline de 

învăţământ – indicator al calităţii actului 

didactic.   

 

 

 

An Ģcolar 2017-

2018 

Rapoarte de 

activitate 

 

7.3. Mediatizarea Ģi diseminarea  exemplelor 

de bună practică Ģi a performanţei înalte, cu 

accent pe relaţia Ģcoală – familie - autorităţi 

locale. 

 

 

An Ģcolar 2017-

2018 
Evidenţele 

acţiunilor 

specifice 

 

7.4. Recompensarea performanţei, la nivel de 

Ģcoală.  

 

 

An Ģcolar 2017-

2018 

 

Premiere  
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8. Asigurarea egalităţii şi echităţii în educaţie, integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale  

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

8.1.  Derularea unor programe educaţionale 

de promovare a valorilor interculturale în 

scopul diminuării fenomenului de 

discriminare/segregare. 

Directori 

 

Catedre/comisii 

metodice 

 

CA 

 

Psihologul Ģcolar 

 

 

 

 

Legislaţie 

specifică, 

 

Programe 

locale, 

naţionale  

 

Programe cu 

finanţare 

europeană 

 

C.J.R.A.E.  

An Ģcolar 2017-

2018 

 

 

 

 

Conform 

graficului de 

monitorizare 

 

 

Număr de acţiuni 

organizate 

 

Grafice ale activităţilor 

 

Număr de participanţi 

 

Număr CDġ-uri 

specifice 

 

Număr de beneficiari 

 

Rapoarte 

specifice 

 

 

Raport statistic 

 

 

Graficul 

lectoratelor cu 

părinţii 

 

8.2. Flexibilizarea ofertei curriculare, pentru a 

răspunde principiului educaţiei incluzive.  

8.3.  Asigurarea respectării drepturilor 

copiilor Ģi tinerilor, în mediul Ģcolar Ģi 

familial, precum Ģi consilierea părinţilor,  în 

acest sens. 

 

 

9. Monitorizarea activităţilor educative şi extraşcolare în vederea formării complete a personalităţii elevilor 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare   

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

 

9.1. Educarea elevilor în spiritul cunoaĢterii Ģi 

al conservării specificului naţional, în 

contextul globarizării. 
 

Directori 

 

 

 

 

Catedre/comisii 

metodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform 

calendarului 

naţional Ģi 

judeţean 

Număr de proiecte 

educative structurate pe 

principalele 

componente ale 

educaţiei 

 

Număr de activităţi de 

diseminare a 

 

Rapoarte 

evaluative din  

Ģcoli  

 

Respectarea 

structurii unui 

proiect educativ 

 

9.2. Proiectarea activităţii educative formale 

Ģi nonformale, în concordanţă cu calendarul 

M.E.N. Ģi cu principiile educaţiei pentru o 
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dezvoltare durabilă.   

 

CA 

 

Parteneri 

interesaţi 

 

Consiliul ġcolar 

al Elevilor 

 

C.J.R.A.E. 

Planuri 

operaţionale 

 

 

 

 

 

Resurse 

bugetare Ģi 

extrabugetare 

exemplelor de bune 

practici 

 

Număr de ateliere de 

lucru într-un spaţiu 

non-formal 

 

Număr întâlniri Ģi 

activităţi derulate de 

consiliul elevilor  

 

Frecvenţa elevilor 

 

Numărul de elevi care 

beneficiază de 

programul „Bani de 

liceu” 

 

Rapoarte de 

monitorizare a 

frecvenţei elevilor 

 

Rapoarte de 

monitorizare a 

programului 

„Bani de liceu” 

din unitatea 

Ģcolară 

 

Rapoarte de 

monitorizare 

 

 

9.3. Diversificarea activităţilor 

extracurriculare,  în concordanţă cu interesele 

Ģi aptitudinile elevilor, în cadrul  unor 

parteneriate educaţionale, cu toţi factorii care 

pot influenţa, în mod pozitiv, educaţia tinerei 

generaţii. 

9.2.  

9.3. 9.4. Stimularea participării elevilor la 

activităţi culturale, Ģtiinţifice, sportive.  

9.4.  

9.5. Realizarea, în parteneriat, a acţiunilor de 

informare cu privire la situaţiile de risc Ģi a 

formelor de agresivitate, monitorizarea Ģi 

prevenirea acestora.  
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10. Evaluarea periodică a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, conform fişelor de evaluare, în vederea 

obţinerii performanţelor 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 
Resurse necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

 

10.1. Respectarea prevederilor legale pentru 

evaluarea cadrelor didactice.  
  Directori 

 

 

 

 

  Catedre/comisii   

metodice 

 

  CEAC 

 

  CA 

 

CP 

Metodologii 

de evaluare 

 Conform  

graficului de 

evaluare 

Evaluarea obiectivă 

conform criteriilor din 

fiĢele de evaluare, pe 

baza comparării 

raportului de 

autoevaluare cu situaţia 

concretă  

 

Număr de calificative 

FB/B/S/NS 

Rapoarte de (auto) 

evaluare 

 

 

 

 

Rapoarte statistice 

 

 

10.2. Activităţi de (auto)evaluare realizate la 

nivelul unităţii, de către directori Ģi consiliul 

de administraţie al unităţii Ģcolare. 
FiĢe de 

evaluare 

10.3. Acordarea calificativelor anuale pentru 

activitatea desfăĢurată 
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11. Dezvoltarea formării şi perfecţionării personalului didactic  

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

 

11.1. Identificarea nevoilor de formare a 

personalului didactic din unităţile de 

învăţământ,  în vederea corelării formării Ģi 

dezvoltării profesionale, cu nevoile Ģi 

interesele beneficiarilor Ģi cele ale furnizorilor 

de formare. 

 

 

 

 

 

Directori 

 

 

 

 

  Responsabil 

comisia de 

perfecţionare Ģi 

formare continuă 

 

 

  CEAC 

 

   

 

Furnizorii 

programelor de 

formare continuă 

 

  Chestionare 

   

Proceduri 

 

Legislaţie 

 

Rezultatele 

examenelor de 

obţinere a 

gradelor 

didactice  

 

Resurse 

bugetare Ģi 

extrabugetare  

Sem I 

 

 

 

 

Conform 

calendarului 

 

 

 

 

Număr de chestionare 

aplicate 

 

 

Interpretarea 

rezultatelor 

 

 

Număr solicitări 

înscrieri 

 

 

Numărul cadrelor 

didactice cu gradul 

definitiv, II, I, masterat, 

doctorat 

 

 

Oferta de cursuri de 

formare continuă  

 

 

 

 

 

Baza de date 

reactualizată   

elaborată pe baza 

analizei de nevoi 

 

 

 

Baza de date 

cuprinzând 

cadrele didactice 

înscrise la grade 

didactice 

  

 

 

 

 

Organizarea 

activităţii comisiei 

 

11.2. Diseminarea informaţiilor utile pentru 

susţinerea gradelor didactice, în vederea 

asigurării ritmicităţii Ģi continuităţii îndrumării 

metodice Ģi de specialitate. 
 

 

 

11.3. Identificarea ofertanţilor de formare Ģi 

informare a cadrelor didactice, privind oferta 

curentă de programe de formare, acreditate. 
 

Conform 

graficului 

 

11.4.. Mediatizarea ofertelor Ģi programelor de 

formare continuă  
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11.5. Formarea Ģi perfecţionarea cadrelor 

didactice Ģi a echipei manageriale în domenii 

care privesc asigurarea/evaluarea calităţii 

instituţionale. 

 

 

 

de perfecţionare Ģi 

formare continuă 

  

 

 

12. Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în domeniul asigurării siguranţei şi securităţii 

elevilor 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

12.1. Popularizarea Ģi aplicarea prevederilor 

Legii nr.35/2.03.2007 privind siguranţa în 

unităţile de învăţământ, realizarea sistemului 

cadru de asigurare a protecţiei unităţii Ģcolare, 

a siguranţei elevilor Ģi a personalului didactic. 

 

CJRAE  

 

Centrul Judeţean 

de Asistenţă 

Psihopedagogică 

 

Psihologul Ģcolar 

 

 

CA  

 

Directori 

 

Cadre didactice 

 

 

Legislaţia în 

vigoare 

 

Planuri 

operaţionale  

 

 

Proceduri 

An Ģcolar 2017 - 

2018 

 

Număr de acorduri de 

parteneriat încheiate 

 

 

Număr întâlniri Ģi 

activităţi derulate de 

consiliul elevilor  

 

 

Număr întâlniri Ģi 

activităţi derulate de 

consiliul reprezentativ 

al părinţilor 

 

 

Îmbunătăţirea 

climatului educaţional 

din Ģcoală prin 

Respectarea 

legislaţiei 

 

Evidenţele 

acţiunilor 

specifice 

 

Rapoarte sintetice 

 

Rapoarte de 

monitorizare  

 

Graficul 

lectoratelor cu 

părinţii 

 

12.2. Reactualizarea  acordurilor de 

parteneriat între unitatea Ģcolară Ģi autorităţi 

publice cu atribuţii în domeniul asigurării 

siguranţei în spaţiile Ģcolare. 

 

 

12.3. Optimizarea comunicării cu familia Ģi 

cu ONG-urile în vederea asigurării siguranţei 

în unitatea Ģcolară. 

 

 

12.4. Intensificarea Ģi diversificarea în Ģcoală 
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a măsurilor Ģi acţiunilor de organizare internă, 

prevenire Ģi educaţie privind asigurarea 

ordinii Ģi siguranţei copiilor. 

 

diminuarea numărului 

de conflicte 

 

 

12.5. Implicarea consiliului elevilor Ģi a 

consiliului reprezentativ al părinţilor în 

realizarea unor proiecte educaţionale privind 

prevenirea Ģi combaterea violenţei în unităţile 

Ģcolare. 

 

 

13. Monitorizarea fundamentării bugetului, accesării fondurilor, derulării investiţiilor, realizării achiziţiilor 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

13.1. Fundamentarea corectă a bugetului. 

  Directori 

 

 

  Serviciul 

contabilitate 

 

  Comisia de 

inventariere 

anuală 

 

  CA 

 

Resurse 

bugetare 

 

Documentaţie  

Specifică 

 

Proiectul de 

buget 

Conform 

termenelor 

legale 

 

Note de 

fundamentare în 

concordanţă  cu 

legislaţia în vigoare. 

Note de fundamentare 

 

 

13.2. Gestionarea eficientă a creditelor alocate de la 

buget, a celor din resurse extrabugetare. 

 

Execuţie bugetară 

conformă cu 

planificarea unităţii 

de învăţământ. 

 

 

Rapoarte investiţii 

13.3. Evidenţa Ģi inventarierea patrimoniului, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Inventar conform legii 
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13.4. Obţinerea finanţării pentru realizarea unor 

lucrări de reparaţii/reabilitări, pentru conservarea Ģi 

modernizarea bazei materiale. 

 

  Consiliul Local 

Licitaţii derulate 

conform prevederilor 

legale. 
 

Dosare de licitaţie 

 

Rapoarte specifice  

13.5. Raportare financiar-contabilă conform 

legislaţiei în vigoare.  

Respectarea 

graficelor stabilite. 

 

 

14. Modernizarea infrastructurii şi a bazei didactico-materiale a unităţii de învăţământ  

pentru desfăşurarea activităţii instructiv-educative la parametri optimi   

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

 

14.1. Monitorizarea lucrărilor de reparaţii curente, 

igienizare, curăţenie, obţinerea  autorizaţiei 

sanitare de funcţionare, procurarea manualelor Ģi a 

rechizitelor Ģcolare, în vederea începerii, în condiţii 

optime, a noului an Ģcolar. 

 

 

  

 

 

  Directori 

 

 

  Serviciul 

contabilitate 

 

  Comisia de 

Legislaţie 

specifică 

 

Resurse 

bugetare 

 

Resurse 

extrabugetare 

 

 

An Ģcolar 

2017-2018 

 

 

 

Note de 

fundamentare în 

concordanţă cu 

legislaţia în vigoare  

 

 

Respectarea 

normativelor privind 

Note de funamentare  

 

 

 

Rapoarte de investiţii Ģi 

reabilitări  

 

 

Rapoarte specifice 

 

 

 

14.2. Asigurarea mijloacelor didactice, dotarea cu 

mobilier Ģcolar corespunzător. 
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14.3. Continuarea programului de dotare a Ģcolii cu 

calculatoare Ģi conectare la internet; pregătirea 

cadrelor didactice pentru utilizarea calculatorului Ģi 

a soft-urilor educaţionale. 

 

achiziţii publice 

 

  CA 

 

Consiliul Local 

dotarea cu mijloace 

de învăţământ Ģi 

autorizarea sanitară  

 

 

Număr de 

calculatoare 

conectate la internet  

 

 

 

 

14.4. Realizarea unor programe de reabilitare a 

Ģcolii, a clădirilor Ģi terenurilor aflate în 

administrare. 

 

15. Comunicare instituţională şi relaţii publice 

Acţiuni/Activităţi 
Responsabili şi 

coordonatori 

Resurse 

necesare 

Termen 

orientativ 
Indicatori  Evaluare 

 

15. 1. Aplicarea principiului transparenţei 

informaţiilor de ordin public. 

Directori 

 

Comisia pentru 

promovarea 

imaginii Ģcolii 

 

 

 

 

 

 

Legislaţie 

specifică 

 

 

 

Strategii de 

implementare 

An Ģcolar 

2017-2018 

 

 

Număr de articole în 

mass-media locală 

 

 

Număr de 

comunicate Ģi 

conferinţe de presă 

 

 

 

Respectarea legislaţiei 

privind informaţiile de 

ordin public 

 

 

Rapoarte sintetice ale 

consilierului de 

imagine 

 

Revista presei 

 

 

 

15.2. Implementarea unor strategii adecvate 

privind imaginea instituţională; organizarea de 

conferinţe de presă, acordarea de interviuri, 

comunicate de presă. 

 

15.3. Cooperarea cu mass-media, cu privire la 

activitatea Ģcolară Ģi extraĢcolară a unităţii de 

învăţământ  
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10. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

I. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

 

ACŢIUNI   ŞI   

UNITĂŢI DE   

COMPETENŢĂ 

 

TERMEN GRUP ŢINTĂ 

 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

 

Aplicarea riguroasă a 

legislaţiei specifice  

(LEN 1/ 2011, 

Regulamentul de ordine 

interioară, Regulamentul 

de organizare Ģi 

funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, 

legea privind asigurarea 

calităţii). 

 

Acţiuni de informare, 

ajustare Ģi implementare a 

noilor reglementări în 

timp optim. 

 

Consultarea structurilor 

sistematice a factorilor 

educaţionali, corpului 

didactic, părinţilor Ģi 

elevilor, comunităţii locale 

 

Evaluare Ģi  feed-back 

 

PERMANENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENT 

 

 

 

PERMANENT 

 

 

 

ANUAL 

Cadre didactice 

Personal auxiliar 

Personal nedidactic 

 

 

 

 

 

 

Comisia de asigurare 

Ģi evaluare a calităţii 

Cadre didactice 

Personal auxiliar 

Personal nedidactic 

 

Cadre didactice 

Părinţi 

Elevi 

 

Cadre didactice, 

personal auxiliar, 

nedidactic 

părinţi, elevi  

Îndeplinirea 

standardelor de 

performanţă. 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinirea 

standardelor de 

performanţă. 

 

 

 

Îndeplinirea 

standardelor de 

performanţă. 

 

 

Îndeplinirea 

standardelor de 

performanţă. 
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II. CURRICULUM 

 

ACŢIUNI   ŞI   UNITĂŢI DE   

COMPETENŢĂ 

 

TERMEN 

 

GRUP ŢINTĂ 

 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

 

Organizare, monitorizarea Ģi 

evaluarea procesului didactic 

(aplicarea curriculumului  

obligatoriu Ģi proiectarea Ģi 

aplicarea C.D.ġ., elaborarea 

orarului, instrumentelor de 

tehnologie didactică Ģi a altor 

măsuri organizatorice). 

Susţinerea orelor din toate ariile 

curriculare în sistem informatizat. 

Folosirea sistemului AEL. 

Fundamentarea planului de 

Ģcolarizare, a  ofertei educaţionale 

Ģi realizarea lor 

 

 Pregătirea Ģi organizarea 

evaluărilor de ciclu curricular: 

evaluare naţională si bacalaureat. 

  

Organizarea pregătirii 

suplimentare a elevilor pentru 

concursuri Ģi competiţii Ģcolare, 

pentru tezele unice, bacalaureat, 

admitere în învăţământul 

superior. 

 

 

Modernizarea actului didactic 

prin introducerea de tehnologii 

didactice asistate de calculator, 

interactive Ģi formative. 

Amplificarea activităţilor 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Anual 

 

 

Semestrial 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

Semestrul i 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

cadre didactice 

 

 

 

 

cadre didactice 

 

 

CP 

elevi 

părinţi 

 

cadre didactice 

 elevi 

 

cadre didactice 

elevi 

 

cadre didactice 

 

 

cadre didactice, 

elevi 

părinţi 

 

CP 

elevi 

părinţi 

 

cadre didactice 

Atingerea 

standardelor 

ARACIP 

 

 

 

 

Performanţele 

elevilor 

 

Planul de Ģcolarizare 

Oferta Ģcolară 

 

Promovabilitatea 

elevilor 

 

 

Nivelul rezultatelor 

Ģcolare 

 

 

 

Lecţii model 

 

Motivarea elevilor 

Produsele 

activităţilor lor 

Evaluarea obiectivă 

Dezvoltarea  

imaginii favorabile a 

liceului. 
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extracurriculare Ģi educative. 

 

 

Monitorizarea aplicării 

programelor analitice, selecţiei 

manualelor alternative, notării de 

parcurs Ģi evaluărilor sumative. 

 

Evidenţierea Ģi mediatizarea 

performanţelor Ģcolare Ģi 

întreţinerea spiritului activ de 

competiţie. 

 

Optimizarea procesului instructiv 

– educativ (studii, analize, 

programe Ģi cursuri de formare, 

proiecte didactice). 

  

Performanţele 

obtinute de cadre 

didactice Ģi elevi. 

 

III.    RESURSE UMANE 

 

ACŢIUNI   ŞI   

UNITĂŢI DE   

COMPETENŢĂ 

TERMEN GRUP ŢINTĂ REZULTATE 

AŞTEPTATE 

Asigurarea unei selecţii 

riguroase a elevilor Ģi a 

resurselor umane 

(didactic, auxiliar, 

administrativ) 

 

Formarea continuă a 

personalului didactic, 

didactic auxiliar Ģi 

nedidactic direcţionată în 

conformitate cu tendinţele 

de dezvoltare personală Ģi 

ale specificului Liceului 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

cadre didactice 

elevi 

personal auxiliar 

 

cadre didactice 

elevi 

personal auxiliar 

personal 

nedidactic 

Performanţe 

Ģcolare. 

Rezultate bune 

Ģi foarte bune. 

 

 

Personal foarte 

bine pregătit. 
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Teoretic „Callatis” 

Mangalia, întocmirea  

portofoliului profesional al 

cadrelor didactice. 

 

IV. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

ACŢIUNI   ŞI   UNITĂŢI DE   

COMPETENŢĂ 

TERMEN GRUP ŢINTĂ REZULTATE 

AŞTEPTATE 

Fundamentarea bugetului anual de venituri Ģi 

cheltuieli Ģi gestionarea bazei materiale. 

 

Elaborarea programului de venituri extrabugetare 

împreună cu contabilul Ģef. 

 

Organizarea Ģi dotarea unui centru de 

organizare a cursurilor în cadrul filialei CCD 

 

Reamenajarea spaţiului (sala de expoziţii) în 

vederea valorificării lui: săli dedicate 

activităţilor extracurriculare. 

 

Dotarea sălii de sport cu echipamente; 

Amenajarea spaţiului verde, a curţii interioare  

 

Optimizarea activităţii  serviciilor administrative, 

de contabilitate, secretariat 

 

Modernizarea Ģi dotarea cu tehnică nouă a 

laboratoarelor de informatică. 

 

Redactarea Ģi publicarea revistelor liceului.  

Anual 

 

 

Anual 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

CP  CA 

 

CA 

Comunitatea 

locală 

 

Comunitatea 

locală 

cadre didactice 

elevi 

 

Beneficiarii 

direcţi 

 

Personalul 

administrativ 

 

Beneficiarii 

indirecţi 

 

Beneficiarii 

indirecţi 

cadre didactice 

 

Comunitatea 

locală 

Buget realist 

 

 

Fonduri extrabugetare 

Filiala CCD 

Fonduri extrabugetare,  

Laborator multitouch 

 

Fonduri de la bugetul 

local sau central 

Cabinete dotate cu 

calculatoare, 

imprimante, conectate 

la internet. 

Dotarea 

laboratoarelor. 

 

Participarea revisteilor 

la concursurile de 

reviste Ģcolare. 
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V. RELAŢII COMUNITARE, PROIECTE ŞI PARTENERIATE EDUCATIVE 

 

ACŢIUNI   ŞI   UNITĂŢI DE   

COMPETENŢĂ 

TERMEN GRUP ŢINTĂ 

 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

Derularea unor proiecte  educative în 

colaborare cu: Agenţia Naţională 

Antidrog, Protecţia copilului, Poliţia 

Municipiului Mangalia, AJOFM, Mare 

Nostrum, Agenţia Naţională de Protecţia 

Mediului, Palatul Copiilor, Biblioteca 

Judeţeană, Agenţia Naţională de 

Protecţia Consumatorului 

 

Colaborarea cu: Casa Corpului 

Didactic Constanţa   Fundaţia 

Academică Alumni a CNMB prin 

participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare continuă. 

2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2021 

Comunitatea 

locală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

Participarea activă în 

derularea proiectelor. 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice 

perfecţionate. 

 

 

Stabilirea de parteneriate strategice cu 

instituţii de cultură, artă, sănătate, 

autorităţi civile, ONG-uri, autorităţi 

locale, presă. 

Amplificarea rolului de unitate Ģcolară 

cu rezultate deosebite în proiecte de 

dezvoltare locală, regională, naţională 

Ģi colaborarea strânsă cu unităţi de 

învăţământ superior   

Integrarea potenţialului creativ al 

colectivului didactic în circuitul 

valorilor cultural sociale ale oraĢului Ģi 

judeţului (manifestări culturale, 

Ģtiinţifice, sportive, expoziţii etc.). 

2017-2021 

 

 

 

2017-2021 

 

 

 

2017-2021 

 

Comunitatea 

locală 

Profesori 

Elevi  

Părinţi 

CP  

CA 

Comunitatea 

locală 

Încheierea de 

protocoale de 

parteneriat. 

 

 

Activităţi comune 

 

Proiecte 
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11. REZULTATE AŞTEPTATE 

 

 Formarea în domeniul tehnologiei informaţionale computerizate, a competenţelor lingvistice, a 

didacticilor moderne a cadrelor didactice care predau în Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia 

 Utilizarea de către cadrele didactice Ģi elevi a metodelor moderne de predare-învăţare folosind 

programul AEL (asistent educaţional pentru liceu) Ģi alte metode activ participative 

 Formarea la elevi a deprinderilor Ģi abilităţilor în utilizarea tehnologiei de vârf la toate 

disciplinele valorificând la maxim potenţialul lor creativ  

 Formarea competenţelor legate de muncă Ģi de disciplina muncii     

 Îmbunătăţirea ofertei educaţionale prin schimbarea ponderii în ceea ce priveĢte curriculumul la 

decizia Ģcolii, negociat cu părinţii Ģi comunitatea locală  

 Îmbunătăţirea rezultatelor Ģcolare la toate disciplinele 

 CreĢterea numărului de elevi care participă la concursuri Ģi olimpiade Ģcolare 

 CreĢterea numărului de premii obţinute 

 Formarea de abilităţi de comunicare Ģi lucru în echipă cadre didactice – părinţi –elevi 

 ConĢtientizarea apartenenţei la organizaţie prin participarea cadrelor didactice la manifestările  

organizate de unitatea Ģcolară. 

 Scăderea numărului de absenţe  

 Lipsa incidentelor violente 

 Implicarea părinţilor în derularea programelor educaţionale 

 Tradiţia locală multiculturală vizibilă în Ģcoală Ģi în comunitate 

 Încheierea de noi parteneriate: naţionale Ģi internaţionale 

 Formarea la elevi a unei atitudini responsabile faţă de mediu 

 Menţinerea unui mediu mai curat 

 Dezvoltarea spiritului civic, antreprenorial 

 Valorificarea oportunităţilor oferite de poziţia strategică Ģi importantă economică Ģi turistică a 

oraĢului nostrum 

 Editarea periodică a revistelor Ģcolii 

 Implicarea elevilor în redactarea materialului apărut în revistele liceului Ģi în distribuirea lor 

 Obţinerea de premii la concursurile de reviste Ģcolare 

 Îmbogăţirea bazei materiale a liceului 

 Utilizarea eficientă a laboratorului multitouch 
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12. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE A IMPLEMENTĂRII 

PLANULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 

Procesul de evaluare Ģi monitorizare va avea patru etape: 

 stabilirea indicatorilor de performanţă 

 supravegherea continuă a evoluţiei proiectului 

 compararea performanţei cu indicatorii stabiliţi pentru a verfica dacă totul se desfăĢoară 

conform planificării 

 adoptarea unor măsuri sau acţiuni corespunzătoare, în cazul în care se constată că planul 

iniţial a fost “abandonat”. 

Monitorizarea constă în supervizarea transformării “intrărilor” sistemului în “ieĢirile” 

scontate folosind: procesele de comunicare interpersonală, cât Ģi activitatea concretă legată de 

atingerea obiectivelor.  

Aceasta presupune:         

 -  decizia curentă referitoare la derularea concretă  a acţiunilor 

- rezolvarea de probleme – procedurile de generare, evaluare Ģi selecţie aplicate succesiv situaţiilor 

problematice, soluţiilor Ģi căilor de implementare a acestora. 

-  stiluri manageriale – moduri alternative de abodare a situaţiilor concrete.  

Scopul monitorizării este furnizarea unor informaţii relevante pentru evaluare. Ea va fi de tip 

sistemic, căutându-se indicatori evaluabili referitori la nevoile la care răspunde PDI-ul, caracterul 

necesar/realizabil al obiectivelor stabilite, la competenţele organizaţiei Ģi ale membrilor ei, la 

resursele materiale, financiare, de timp alocate, la reacţiile părţilor interesate, precum Ģi la 

schimbările la nivelul comportamentului de grup organizaţional Ģi cultură organizaţională.  

Monitorizarea are ca obiective: progresul (gradul de avansare în raport cu obiectivele Ģi 

termenele propuse), costurile (concordanţa: planificat-înregistrat pe domeniile finanţe, timp, dotare), 

calitatea (atingerea scopului propus), performanţa (concordanţa: obiectiv propus - obiectiv atins) 
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            Evaluarea este acţiunea finală ce constă în coroborarea rezultatelor verificărilor anterioare ale 

progresului Ģi formularea pe baza lor a unei concluzii finale. Criteriile de evaluare vor fi urmărite de 

către toţi membrii echipei de lucru. Se referă la gradul de atingere a obiectivelor propuse, gradul de 

implcarea a factorilor principali Ģi secundari, impactul asupra mediului intern/extern, nivelul 

costurilor (finanţe, timp, dotare), oportunitatea diversificării acţiunilor. 

 

Tipuri de instrumente de evaluare/ măsurare pentru atingerea indicatorilor de 

performanţă 

 

Vom folosi următoarele instrumente cuprinse în portofoliul de evaluare: 

- fiĢe de autoevaluare 

- declaraţii de intenţie ale comisiilor metodice din Ģcoală 

- chestionare 

- ghiduri pentru interviuri Ģi de observaţie 

- rapoarte scrise ale comisiilor 

- planul operaţional 

- fiĢe de analiză a documentelor Ģcolii 

- fiĢe-tip de asistenţe 

- fiĢe de apreciere 

- procese-verbale 

- aplicarea procedurilor 

- rapoarte de evaluare internă 

- baza de date a unităţii 

- planuri remediale, fiĢe de monitorizare a activităţii 

- portofoliile cadrelor didactice, comisiilor metodice Ģi de lucru 

 

Se vor face aprecieri asupra următoarelor aspecte: 

1. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi. 
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Se va evalua ce Ģtiu, ce înţeleg Ģi ce pot face elevii pe baza următoarelor surse de informare: 

rezultate la teste, discuţii cu elevii, caiete de teme Ģi de notiţe, date colectate prin observarea lecţiilor. 

2. Modul în care este spijinită şi încurajată dezvoltarea personală a elevilor. 

Se va  evalua modul în care managerul clasei acordă consiliere Ģi sprijin elevilor pentru ca 

aceĢtia să capete încredere în ei înĢiĢi, ajutându-i să se maturizeze ca adulţi echilibraţi Ģi buni cetăţeni. 

Surse de informare: planul de activitate al grupului, discuţii cu profesorii Ģi elevii, dacă 

elevilor li se acordă responsabilităţi Ģi li se dă ocazia să ia decizii, codul de conduită a elevilor, 

modul în care percep părinţii colectivul de elevi, resursele extracurriculare care să fie folosite 

pentru lărgirea experienţei elevilor. 

3. Calitatea activităţii personalului didactic. 

Se va evalua calitatea predării la nivelul Ģcolii, eficienţa muncii fiecărui cadru didactic. 

 Sursele de informare pot fi diverse documente: strategii Ģi planuri, planificări, caiete de  teme 

Ģi notiţe ale elevilor, evaluări, teste, cataloage, dovezi ale progresului Ģcolar, lucrări ale elevilor 

expuse în Ģcoală, discuţii cu Ģefii de catedre, cu profesorii, cu elevii, observarea lecţiei. 

4. Relaţiile cu părinţii. 

Se va evalua modul în care sunt încurajaţi părinţii să se implice în educaţia copiilor, felul în 

care se realizează schimbul de informaţii între părinţi Ģi Ģcoală Ģi în ce măsură răspund părinţii la 

cerinţele Ģcolii. 

Surse de informare pot fi: discuţii cu părinţii, informaţii furnizate de comitetele de părinţi, 

carnetele de note ale elevilor, măsurile disciplinare luate împotriva unor elevi, materiale 

informative trimise părinţilor. 

5. Atitudinea elevilor faţă de educaţia care le este furnizată de şcoală. 

Se va evalua atitudinea elevilor faţă de învăţătură. 

Surse de informare sunt: statistici privind frecvenţa, comportamentul Ģi notele elevilor, 

rezultatele la testările stabilite de unitatea Ģcolară, observarea comportamentului elevilor în clasa 

Ģi în afara ei, relaţiile dintre ei. 

 

În evaluarea proiectului se va studia Ģi impactul asupra: grupului ţintă la nivelul 

cunoaĢterii, al atitudinilor Ģi al comportamentelor individuale Ģi de grup; asupra resurselor 
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disponibile în sensul creĢterii acestora pentru continuarea sau multiplicarea efectelor produse de 

proiect; asupra partenerilor instituţionali ai proiectului, cooperării cu alte instituţii, cât Ģi asupra 

mediului concurenţial. 

Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii Ģi criterii: 

 Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă, din infrastructura disponibilă, 

definită prin următoarele criterii: 

- structurile instituţionale, administrative Ģi manageriale; 

- baza materială; 

- resursele umane. 

 Eficacitatea educaţională  constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele 

aĢteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: 

- conţinutul programelor de studiu; 

- rezultatele învăţării; 

- activitatea de cercetare Ģtiinţifică sau metodică, după caz; 

- activitatea financiară a organizaţiei. 

 Managementul calităţii  se concretizează prin următoarele criterii: 

- strategii Ģi proceduri pentru asigurarea calităţii; 

- proceduri privind iniţierea, monitorizarea Ģi revizuirea periodică a programelor Ģi activităţilor 

 desfăĢurate; 

- proceduri obiective Ģi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; 

- proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral; 

- accesibilitatea resurselor adecvate învăţării; 

- baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

-transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii Ģi, după caz, 

certificatele, diplomele Ģi calificările oferite; 

- funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii. 

  

La nivelul unităţii noastre şcolare s-a înfiinţat Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii. Directorul este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. Comisia pentru evaluarea Ģi 
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asigurarea calităţii din Ģcoală cuprinde: reprezentanţi ai corpului profesoral, reprezentanţi ai părinţilor, 

ai elevilor, reprezentanţi ai consiliului local.  

 

Se vor aplica chestionare pentru identificarea gradului de satisfacţie al elevilor, părinţilor Ģi 

cadrelor didactice. 

 

Evaluarea implementării PDI va cuprinde două aspecte: 

 Autoevaluarea anuală, efectuată pe baza planurilor operaţionale anuale de activitate, rezultatele 

fiind incluse în raportul anual privind starea Ģi calitatea învăţământului; 

 Evaluarea finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în raportul de 

evaluare finală. 
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