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1. Argument

În centrul managementului educaţional se află procesul de determinare a obiectivelor
organizaţiei şcolare care, în mod inevitabil, sunt influenţate de un mediu educaţional mai larg. Planul
de Dezvoltare Instituţională al Liceului "Andrei Mureşanu" din Braşov evidenţiază valorile şi
viziunea echipei manageriale, ce permit individualizarea şcolii în contextul învăţământului braşovean,
şi nu numai, crearea unei personalităţi de sine stătătoare.
Planul de Dezvoltare Instituţională este elaborat pe o perioadă de cinci ani (2018-2023), fiind
rezultatul unui şir de studii. În acest context, el are ca scop definirea şi stabilirea priorităţilor privind
dezvoltarea instituţională a unităţii pentru realizarea misiunii sale.
Liceul "Andrei Mureşanu", instituţie de tradiţie şi elită, îşi recrutează populaţia şcolară din
municipiul Braşov şi zonele apropiate acestuia. Indiferent de noutăţile survenite în structura
economică, socială şi demografică, Liceul "Andrei Mureşanu" a fost şi a rămas un liceu râvnit de
elevii care doresc o formare vocaţională (profil pedagogic şi teologic) sau o formare profesională
ulterioară prin studii universitare de lungă durată.
Liceul "Andrei Mureşanu" are la bază ca obiective în demersul educaţiei: promovarea
educaţiei centrate pe elev, performanţa şcolară, asigurarea de şanse egale de educaţie, promovarea
interculturalităţii, susținerea învăţământului incluziv și implicarea comunităţii şi a părinţilor în viaţa
şcolii.
Elevii Liceului "Andrei Mureşanu" Braşov sunt formaţi în spiritul valorilor globale, al
autonomiei personale, al raportării creative şi flexibile la grupuri şi organizaţii din cadrul societăţii.
Asumarea calităţii constituie o prioritate absolută. Principalul deziderat propus este performanţa,
percepută drept obligaţie datorită tradiţiei şi istoriei şcolii, de peste 70 de ani.
Aşadar, Liceul "Andrei Mureşanu" este o instituţie care asigură garanţia unui sistem
educaţional de calitate şi o dimensiune europeană a actului educaţional.
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2. Context legislativ



Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;



Legea 53 din 2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



Legea nr. 87 din 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;



Legea 153 din 2017 privind salarizarea în sistemul bugetar;



Legea nr. 29 din 2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 35 /2007 privind
creșterea siguranței în unitățile de învățământ;



Ordinul 5079 din 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar



Ordinul 5561 din 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic
din învăţământul preuniversitar;



Ordinul nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar;



Ordinul nr. 5488 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru
pentru organizarea și funcţionarea consorțiilor școlare;



Ordinul nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a
unităților de învățământ preuniversitar;



Ordinul nr. 3638 din 27 martie 2012 Aprobarea standardelor de formare continuă a
persoanelor cu funcții manageriale;



Ordinul nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului ,,A doua Şansă”;



Ordinul nr. 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic
în vederea ocupării unei funcţii didactice;



Ordinul nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ;



Ordinul nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învățământul preuniversitar;



Ordinul nr. 5562 din 7 octombrie 2011, pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul
de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile;



Ordinul nr. 5565 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
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Ordinul nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la
reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată
prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 și Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007;



Ordinul nr. 4619 din 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;



Ordinul nr. 6141 din 19 noiembrie 2011 privind aprobarea structurii și a Regulamentului
de organizare și funcționare a Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar;



Ordinul MECS nr. 5557 din 27 octombrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei și a
criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar;



Ordinul nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe
educaţionale speciale integrați în învățământul de masă;



Ordinul nr. 5567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcționare a unităților care oferă activitate extraşcolară;



Ordinul nr. 4576 din 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de
personal în învățământul preuniversitar de stat;



Ordinul nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare
anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar;



Ordinul M.Ed.C. nr. 4464 din 7 septembrie 2000, Regulamentul de organizare și
funcţionare a învățământului preșcolar;



Ordinul nr. 5575/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la
domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe /clase în spitale, publicat în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 797, din 10 noiembrie 2011;



Ordinul MECS nr. 5559 din 2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul
şcolar 2015-2016;



Ordinul comun MECTS - MMFPS nr. 4469 din 12.06.2012 privind aprobarea
Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a Metodologieicadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;



Ordinul MECTS nr. 3545 din 2012 privind Adoptarea politicii în managementul
educațional preuniversitar;



Ordinul MECTS nr. 4390 din 7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
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Ordinul MEN nr. 4959/2013 privind Metodologia de organizare și desfășurare a
concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe
parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat;



H.G. nr. 21 din 10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de
acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar;



H.G. nr. 22 din 25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în
vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de
educaţie; Standarde de referință și indicatori de perfomanță pentru evaluarea și
asigurarea calității în învățământ;



H.G. nr. 1274 din 29 decembrie 2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea
costului standard pe elev/ preşcolar / an şi finanţarea unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev /
preşcolar pentru anul 2012 privind finanţarea unităților din bugetele locale, pe baza
standardelor de cost pe elev/ preşcolar pentru anul 2012, aprobate prin hotărâre de
Guvern;



Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV, Educație;



O.U.G. nr. 75 din 2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și
completările ulterioare;



O.U.G. nr. 75 din 2005 privind asigurarea calității educatiei, aprobată cu completări și
modificări prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare;



H.G. nr. 49 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea și
intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea, în situațiile de violență asupra copilului
și de violență în familie și a metodologiei de intervenție multidisciplinară și
interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin
muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți,
victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;



Instrucțiunea MECTS nr. 6 din 2011 privind funcţionarea formaţiunilor de studiu în
învăţământul preuniversitar;
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3. Date generale de prezentare a unității de învățământ

3.1.

Prezentarea generală a școlii

Date de identificare ale unităţii de învăţământ
Denumirea unităţii de învăţământ: LICEUL “ANDREI MUREŞANU”
Unitate de învăţământ din sistemul de stat
Judeţ/localitate: Braşov/ Braşov
Telefon: 0268472993
Fax:0268472993
Email: a_muresanu@yahoo.ro
Adrese:

Corpul A: Strada Bisericii Sf. Nicolae, nr. 1

Corpul B: Strada Prundului, nr. 45
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Sala de sport: Strada Prundului, nr. 2 Bis

Internatul: Strada Democraţiei, nr. 11 B

Seminarul Teologic Ortodox ,,Dumitru Stăniloae”: Strada Egalităţii, nr. 27
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Localizarea geografică a şcolii: Cartierul Schei, din Braşov

3.2.

Istoric - evoluția în timp

Situat în vatra spirituală a Braşovului, Cartierul Şchei, Liceul ,,Andrei Mureşanu” este o
unitate de învăţământ reletiv tânără, comparativ cu alte licee prestigioase din judeţul nostru,
numărând “doar” 72 de ani de existenţă. Înfiinţat în 1946, ca liceu pedagogic, el a cunoscut o primă
perioadă înfloritoare, în care a dat multora din judeţele dimprejur, din toate cele trei provincii istorice,
dascăli foarte bine pregătiţi.
Din motive independente de viaţa şcolii, începând cu anul 1957, activitatea a fost întreruptă
până în 1969, când, odată cu inaugurarea actualului local, a reapărut ca liceu vocaţional. Din acel
moment viaţa Liceului “Andrei Mureşanu” a trecut prin câteva etape distincte, suferind modificări
atât în privinţa diversificării numărului de clase, a profilurilor, cât şi a denumirii:
a) 1969-1976 a funcţionat numai cu clase liceale şi cu clase primare, respectiv grupele de
învăţământ preşcolar pentru aplicaţie;
b) între 1976-1982, acestora li s-au adăugat şi clase liceale de artă plastică şi muzică;
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c) după înfiinţarea Liceului de Artă, ca unitate cu personalitate juridică, în perioada 19821992, funcţionează ca unitate de profil pedagogic, cu toate nivelurile de învăţământ
preuniversitar, de la grădiniţă până la clasele liceale;
d) după Revoluţie, din 1992 până în 1998, dar şi din anul 2010 până în prezent funcţionează
în cadrul şcolii noastre şi clase de seminar teologic.
e) începând cu anul 2003, date fiind noile orientări ale şcolii româneşti, apar şi se dezvoltă în
mod deosebit - afirmăm noi cu mândrie - profilurile matematică-informatică şi ştiinţele
naturii.
f) din luna mai a anului 1992, la propunerea noastră, Ministerul Învăţământului a aprobat ca
şcoala să poarte numele “Andrei Mureşanu”, în semn de înaltă preţuire faţă de marele poet
şi revoluţionar braşovean.
De-a lungul timpului, Liceul Pedagogic, Şcoala Normală şi, acum, Liceul „Andrei Mureşanu”
s-a situat permanent între unităţile de elită ale învăţământului braşovean şi, îndrăznim s-o spunem,
chiar ale celui românesc. Dovadă stau rezultatele obţinute de elevii noştri la concursurile de admitere
în liceu, la examenele de bacalaureat şi admitere în învăţământul superior. La olimpiadele şcolare,
mai ales la cele de specialitate (psihologie, pedagogie, IBR, animatori), dar şi la concursurile de
interpretare corală, elevii noştri au obţinut de foarte multe ori locul I.
Dotările şcolii sunt pe măsura exigenţelor impuse de învăţământul actual, şcoala beneficiind
de două cabinete de informatică, laboratoare de chimie şi de fizică, cabinet polifuncţional, de cămininternat foarte modern, de bibliotecă cu un bogat şi variat fond de carte beletristică şi de specialitate.
Vreme de mulţi ani, şcoala noastră a fost centru de perfecţionare a educatoarelor şi a
învăţătorilor şi a răspuns de pregătirea candidaţilor înscrişi la examenele de definitivat, gradul II şi
gradul I, din judeţele Braşov şi Covasna. De altfel, Liceul “Andrei Mureşanu” a pregătit, numai până
în anul 1995, 1842 de dascăli, din care 727 educatoare şi 1115 învăţători.
În unele perioade ale existenţei sale, în cadrul liceului au funcţionat şi clase postliceale
pedagogice de învăţători şi educatoare cu durata de 2 ani, pentru învăţământul general precum şi
pentru şcolile speciale.
Şcoala noastră a găzduit multe schimburi de experienţă, simpozioane etc., organizate în
decursul anilor cu participarea directorilor, a profesorilor de pedagogie şi psihologie, a profesorilor de
limba şi literatura română, îndeosebi, dar şi de la alte specialităţi, precum şi cu elevii de la alte licee
pedagogice din ţară.
În vreme, liceul a fost vizitat, prin participarea la activităţile specifice sau ocazionale, de
miniştri ai învăţământului, secretari de stat în minister, Mitropolitul Ardealului, numeroşi scriitori sau
oameni de cultură.
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3.3.

Cultura organizațională

Cultura unei organizații se compune din totalitatea valorilor, normelor, cutumelor,
simbolurilor, din ritualurile, miturile organizației și comportamentul membrilor.
Astfel, cultura organizațională este definită ca o asumare de ideologii, valori, credințe,
așteptări, atitudini și norme, de către membrii organizației.
Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov a fost înființat în anul 1946 , ca liceu cu profil pedagogic.
În prezent, această instituție de învățământ cuprinde și o unitate structură, Seminarul Teologic
Ortodox „Dumitru Stăniloae”. În instituția noastră studiază 1003 elevi, dispuși pe trei niveluri de
învățământ, primar, gimnazial şi liceal, repartizați în 35 de clase. Instruirea acestora este efectuată de
un colectiv didactic calificat şi competent în număr de 81 de cadre didactice, dintre care 58% cu
gradul didactic I și 8% cu doctorat.
Misiunea și viziunea școlii au reprezentat puncte de reper în conturarea obiectivelor politicii
educaționale: performanța, asigurarea unor șanse egale de educație pentru toți elevii, indiferent de
etnie și statut social, promovarea interculturalității ca aspect esențial al cetățeniei europene și
susținerea învățământului incluziv.
Școala noastră promovează valori precum performanța, spiritul de echipă, perseverența,
competența, disciplina și respectul.
O dovada a seriozității, a înaltului profesionalism al cadrelor didactice și a unui mediu
educațional stimulativ este rezultatul obținut de elevii noștri, la examenele naționale: bacalaureat și
evaluarea națională. Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a depășit în fiecare an
90%. De asemenea, ultima medie de intrare în clasa a IX-a, la profilul real, este aproximativ 8,50.
Rezultatele colaborării eficiente dintre elevi şi profesori sunt ilustrate de premiile obţinute de
elevii noștri la olimpiadele școlare și diferite concursuri.
Şcoala noastră acordă o importanţă deosebită derulării unor proiecte internaţionale. Astfel, în
ultimii ani am participat la două proiecte Comenius: “Holding Hands in Europe” şi “A Path to
Sustainability”, proiecte bilaterale: “The More We Get Together, The Happier We’ll Be” cu Mehmed
Bayazyd Vocational and Technical Anarolian School, Turcia şi “Play, Learn and Grow Together”, cu
şcoli din Anglia: Chuckery Primary School Walsall, Lordswood Girls School Birmingham.
De asemenea, am participat la numeroase proiecte şi concursuri naţionale și județene,
activităţi extracurriculare: excursii în țară (București, Maramureș, Valea Oltului, Cazanele Dunării
etc.), precum și peste hotare (Milano, Budapesta, Madrid, Roma, Castelele Bavariei), activități de
voluntariat, parteneriate cu alte școli și instituții.
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În ceea ce privește normele școlii, acestea reglementează activitatea cadrelor didactice, a
elevilor, dar și a personalului auxiliar.
Vizitatorii erau notați într-un registru de către elevul de serviciu şi primeau o legitimație de
vizitator. În prezent, sarcinile elevului de serviciu sunt preluate de profesorii de serviciu și de paznicul
școlii. Elevii purtau uniformă, pe durata orelor de studiu, formată din blugi albaștri, cămașă albă și
cravată roșie, ţinută aleasă de elevii şcolii, într-un concurs de paradă a modei, organizat în cadrul unei
serbări şcolare. De puțin timp, uniforma nu mai este obligatorie, în consecință, elevii școlii dispun de
mai mare libertate în alegerea ținutei de școală, singurul criteriu fiind decența.
Structurile organizatorice care asigură coordonarea, organizarea și desfășurarea activităților,
ordinea și disciplina sunt: Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral, Comisia de Disciplină,
Consiliul Elevilor, Comitetul de părinți.
Unitatea dispune de un Regulament de Ordine Interioară în care sunt înscrise atât drepturile,
cât şi îndatoririle corpului profesoral şi ale elevilor. Aici sunt menționate modalitățile de premiere și
sancționare ale elevilor. Sancțiunile elevilor pot fi: observație individuală, mustrare în fața clasei sau
a Consiliului Profesoral, mustrare scrisă, eliminare de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile și scăderea
notei la purtare.
Referitor la ritualuri și la ceremonii, cele mai reprezentative sunt cele de început și de sfârșit
de an. Deschiderea anului școlar îi reunește pe elevi şi profesori pe terenul de sport, moment în care
directorul școlii adresează cuvinte de bun venit elevilor, le urează mult succes în noul an școlar, după
care urmează o slujbă oficiată de mai mulți preoți, profesori la Seminarul Ortodox „Dumitru
Stăniloae”, unitate structură a Liceului „Andrei Mureșanu”.
Elevii de la clasele pregătitoare trec prin “tuneluri de flori”, în aplauzele colegilor mai mari,
iar la încheierea ceremoniei sunt aşteptați de către doamnele învățătoare cu clasa frumos împodobită
și un mic cadou.
În ultima zi de școală, elevii claselor a XII-a sunt întâmpinați în curtea școlii și sunt invitați să
treacă pe sub bolta de flori formată din elevii de clasa a XI-a, în acordurile imnului Gaudeamus.
Urmează ultima oră de dirigenție, apoi sunt așteptați în cancelarie pentru a-şi lua rămas bun de la
dascălii lor.
În aceeași zi are loc și ceremonia de predare a cheii, festivitate în cadrul căreia, șeful de
promoție al anului terminal înmânează cheia şcolii, simbol al cunoașterii şi al competenței, șefului de
promoție al claselor a XI-a, rostind un scurt discurs. Urmează cuvinte de mulțumire din partea
elevilor și o alocuțiune a domnului director.
Ziua liceului se sărbătorește în fiecare an, în 30 noiembrie, de Sf. Andrei. Cu acest prilej se
desfășoară o serie de activități, devenite tradiție: moment festiv la clasele primare, sesiune de
comunicări, spectacol artistic, expoziție, concursuri pe diferite teme, la gimnaziu și liceu.
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Toate evenimentele importante: început sau sfârșit de an școlar, Ziua liceului, 8 Martie,
pensionarea unui cadru didactic, sunt sărbătorite într-un cadru informal de către profesorii școlii.
Un simbol al unităţii noastre îl reprezintă sigla şcolii, care, de-a lungul timpului, a suferit
îmbunăţiri care să ilustreze modificările survenite în cultura organizaţională a instituţiei.
Diagnosticarea culturii organizaționale din liceul nostru a servit drept premisă pentru
reevaluarea unor obiective, schimbarea modalității de abordare a unor probleme şi proiectarea unor
activități noi, bazate pe criteriile culturii organizaționale spre care tindem.

3.4.

Promovarea educației incluzive

Egalitatea de șanse este prezentă în toate documentele legislative și programatice care se
referă la educație. Un învățământ de calitate, orientat spre valori, pe sensibilizarea tinerilor în raport
cu problemele semenilor lor, trebuie să constituie o direcție importantă a procesului de educare a
elevilor din țara noastră. Copiii cu probleme speciale sunt o realitate a lumii în care trăim, fac parte
din viața noastră, din societatea actuală. Și ei au dreptul la educație, au dreptul să se bucure de viață,
să se bucure de prieteni, de recunoaștere din partea celor din jur, de integrarea în colectivitate, și,
desigur, de o educație adecvată, adaptată nevoilor și capacităților acestora. Școala noastră a fost și
rămâne un spațiu deschis educației, pentru includerea în structurile învăţământului de masă a copiilor
cu cerinţe educative speciale, pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai
echilibrate a personalităţii acestora, pentru a le asigura acestor copii șanse reale de integrare în
societate, printr-o educație adaptată aptitudinilor și capacităților acestor copii.
Cadrele didactice din școala noastă, consilierul școlar, cu sprijinul CJRAE Brașov, depun
toate eforturile privind activitatea de recuperare a elevilor cu CES și pun în practică Procedura de
sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES, orientaţi şcolar şi profesional.
Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, realizată în special de
consilierul școlar și de dirigintele clasei, care contribuie la crearea unor stări afectiv-emoţionale
corespunzătoare. Raportul relației socializare, integrare, incluziune are în vedere implicațiile practice,
teoretice ce privesc evoluția sistemului de organizare a educației speciale și a pregătirii copiilor
pentru integrarea și incluziunea în activitățile profesionale și în colectivitățile sociale.
Educația specială din școala noastră are în vedere să sprijine toți copiii cu nevoi speciale. În
acest sens, au fost identificate diferite categorii de elevi cu nevoi speciale: elevi orfani, elevi ai căror
părinți lucrează în străinătate, elevi cu dificultăți de integrare socială, emoțională sau de
comportament, elevi care nu au ca limbă maternă, limba română, elevi cu dificultăți de învățare, elevi
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cu tulburări senzoriale sau motrice, elevi care nu frecventează regulat școala, elevi care au probleme
în familie.
Pentru viitor se impune elaborarea unor programe speciale de pregătire adaptate la nevoile
fiecărei categorii de elevi și chiar la nevoile fiecărui elev. Pentru obținerea unor rezultate bune ne
vom folosi de experiența și expertiza CJRAE Brașov. Profesorii de sprijin și profesorii itineranți vor
îndruma cadrele didactice, care predau la clasele care au elevi cu nevoi speciale, pe baza procedurii
stabilite de CJRAE Brașov.
Activități specifice profesorilor de sprijin și itineranți
- realizarea activităților de învățare, stimulare și recuperare precum şi formarea deprinderilor
de scris, citit, socotit pentru copiii/elevii cu CES;
- desfășurarea de activități specifice în cabinetul psihopedagogic sau în clasă alături de
copilul/elevul cu CES;
- consilierea cadrelor didactice în problematica copiilor cu CES;
- consilierea părinților/tutorilor legali în luarea celor mai bune decizii pentru copiii cu
dificultăți de învățare;
- realizarea de PIP-uri (Program de Intervenție Personalizat) pentru toți elevii cu CES;
- realizarea, împreună cu cadrele didactice de la clase, a adaptărilor curriculare pentru
copiii/elevii cu CES;
- realizarea de PSI - uri (Plan de Servicii Individualizat) pentru elevii cu CES;
- monitorizarea și realizarea de rapoarte pentru elevii cu CES;
- participarea elevilor cu CES la activități extracurriculare ale şcolii (vizite, excursii, drumeții
etc.)
Activități specifice profesorilor care predau la clasele care au elevi cu nevoi speciale
Rolul esențial în educația integrată îl deține cadrul didactic de la clasă care devine principalul
factor de acțiune și de coordonare a realizării programului pedagogic individual pentru elevii cu CES.
Acesta trebuie:
- să-și îmbogățească pregătirea pedagogică cu elemente care să-i faciliteze includerea optimă
în clasă a elevilor cu CES și asigurarea de șanse egale la educație pentru aceşti copii;
- să manifeste interes continuu pentru identificarea, evaluarea și reprogramarea periodică a
conținuturilor învățării pentru fiecare elev;
- să coopereze cu profesorul de sprijin şi cu ceilalți membri ai echipei educaționale, dar și cu
familia elevului;
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- să participe la elaborarea programului pedagogic individualizat pentru fiecare elev cu CES și
să țină evidența rutei curriculare a acestuia.
Procesul de integrare educațională a elevilor cu CES include elaborarea unui plan de
intervenție individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalități eficiente de adaptare curriculară
joacă rolul esenţial.
Adaptarea curriculumului realizată de cadrul didactic la clasă pentru predarea, învățarea,
evaluarea diferențiată se va realiza prin:
- adaptarea conținuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ, cât și aspectul calitativ,
planurile și programele școlare fiind adaptate la potențialul de învățare al elevului prin extindere,
selectarea obiectivelor și derularea unor programe de recuperare și remediere școlară
suplimentare;
- adaptarea strategiei didactice având în vedere mărimea și gradul de dificultate al sarcinii,
metodele de predare (metode de învățare prin cooperare, metode activ participative, jocul
didactic), materialul didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin;
- adaptarea mediului de învățare fizic, psihologic şi social;
- adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate dezvoltarea unor capacitați individuale
ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale).
Nevoile de sprijin pot apărea ca urmare a oricărui factor care dă naștere unei bariere de
învățare, factor legat de tulburări sociale, emoționale, cognitive, lingvistice, fizice sau senzoriale, de
situația familială sau a asistenţei medicale de care beneficiază.
Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare
care să dezvolte potențialul fizic și psihic pe care îl are. Vom urmări valorificarea la maximum a
disponibilităților subiectului deficient în scopul formării de abilități care să înlesnească integrarea
eficientă în comunitatea școlară și în societate.
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3.5.

Curriculum

Activitatea curriculară a constat în aplicarea corectă a curriculum-ului naţional la nivelul
şcolii, catedrelor, al fiecărui cadru didactic, promovarea activităţii instructiv-educative bazate pe
metode, activităţi transdisciplinare (facilitarea transferului de informaţii şi competenţe de la o
disciplină la alta), organizarea predării, a învăţării şi a evaluării conform standardelor de calitate.
În proiectarea didactică a fost respectată forma şi structura documentelor specifice, în
elaborarea planificărilor s-a ţinut cont de cerinţele programelor şcolare şi s-au respectat
particularităţile de vârstă ale elevilor precum şi specificul colectivului fiecărei clase. Planificările
anuale şi pe unităţi de învăţare au fost elaborate ulterior aplicării şi interpretării testelor predictive,
respectând programele şcolare, având ca scop fundamentarea acestora pe achiziţiile anterioare ale
elevilor.
La ciclul primar, proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării interdisciplinare şi transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de
MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă cu
programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive,
participative, fiind orientate spre formarea competenţelor generale şi specifice.
În cadrul orelor de curs s-au utilizat diferite auxiliare curriculare şi alte mijloace didactice
(planşe, fişe, CD-uri, DVD-uri), mijloace TIC; de asemenea, s-au susţinut şi lecţii AEL. În urma
inspecţiilor realizate la clasă s-a constatat că activitatea este centrată pe elev, pentru a realiza progres
în învăţare şi chiar obţinerea de performanţe. Rezultatele testărilor inițiale şi sumative au confirmat
calitatea actului didactic.
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, cadrele didactice au adoptat strategii de provocare şi dirijare a
gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia
flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri flexibile, analitice, critice
şi autocritice.
Curriculum la Decizia Şcolii a fost proiectat conform procedurii elaborate de şcoală, pornind
de la realizarea unei analize de nevoi şi a oportunităţilor specifice contextului cultural, social şi
economic local.
O atenţie deosebită a fost acordată îndrumării practicii pedagogice de la clasele cu profil
vocaţional, specializările: învățător-educatoare, educator-puericultor. Practica pedagogică s-a efectuat
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în şcoala de aplicaţie a liceului şi la grădiniţe şi creşe din oraş. Elevii din ciclul inferior au realizat
activități de asistenţă la activităţi/lecţii la grădiniţă şi la şcoală (practică observativă), iar elevii din
ciclul superior al liceului, filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare,
au efectuat, în cadrul practicii pedagogice, activități de predare şi evaluare, de proiectare, organizare
şi autoevaluare a activităţilor/lecţiilor.
Profesorii coordonatori de practică pedagogică au întocmit planificările pentru fiecare clasă,
au organizat, monitorizat și au evaluat participarea elevilor la activităţile de practică, asigurând
legătura şi comunicarea optimă dintre profesorii metodişti şi unitatea de aplicaţie. Clasele a XII-a au
susţinut lecţiile în vederea obţinerii atestatului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului
liceal, filiera vocaţională.
La Seminarul Teologic Ortodox, activitatea duhovnicescă se desfăşoră după programul stabilit
de noului duhovnic, conform rânduielilor liturgice.
Au fost utilizate toate tipurile de evaluare. Testele predictive au fost elaborate la nivel de
catedră şi aplicate la clase. Notarea a fost realizată ritmic, aşa cum reiese din raportul Comisiei de
notare ritmică. Părinţii au fost informaţi cu privire la rezultatele obţinute de elevi în urma
administrării probelor de evaluare (la şedinţele cu părinţii şi prin notarea calificativelor şi a notelor în
carnetele de elev).
În evaluarea elevilor, pe lângă metodele obişnuite de evaluare, s-au întocmit referate şi
portofolii, iar elevii au fost îndrumaţi să elaboreze şi lucrări ştiintifice.
În cadrul unui program aprobat de conducerea şcolii, s-au efectuat ore de pregătire
suplimentară, atât pentru elevii care au participat la diferite concursuri şi olimpiade, cât şi pentru cei
care au susţinut Examenul de Bacalaureat şi Evaluare Naţională.
În semestrul al II-lea, s-au organizat şi desfăşurat simulări, la clasele a XI-a, a XII-a şi la
clasele a VIII-a, la disiciplinele de examen. Având în vedere punctele slabe identificate la fiecare
disciplină de examen, s-au stabilit următoarele măsuri: elaborarea planului de recuperare, cu accent pe
pregătirea elevilor care au obţinut rezultate slabe şi testarea periodică a acestora prin folosirea unor
subiecte şi bareme asemănătoare cu cele de la examene.
Pentru implemetarea corectă a curriculumului în şcoală au fost înfiinţate catedrele şi comisiile
metodice. Întrucât corpul profesoral al liceului nostru este numeros, pentru eficientizarea activităţii sa optat pentru organizarea catedrelor pe discipline: Catedra de limba şi literatura română, Catedra de
limbi moderne, Catedra de socio-umane, Catedra de geografie-biologie, Catedra de istorie- religie,
Catedra de arte, Catedra de educaţie fizică şi sport, Catedra de dicipline teologice, Catedra de
tehnologii, Catedra ciclului primar.
Alături de aceste comisii metodice, în şcoală funcţionează şi alte comisii: Comisia de evaluare
şi asigurare a calităţii, Comisia de perfecţionare şi formare continuă,
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Comitetul de sănătate şi

securitate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă, Comisia de control managerial intern, Comisia
pentru prevenirea şi reducerea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi
promovarea interculturalităţii, Comisia pentru programe şi proiecte educative, Comisia internă de
evaluare continuă, Comisia diriginţilor, Comisia pentru combaterea absenteismului şi abandon şcolar,
de prevenire a consumului de plante etnobotanice, Comisia pentru promovarea imaginii unităţii de
învăţământ, Comisia pentru activităţi extraşcolare şi extracurriculare, Comisia de implementare a
strategiei naţionale „Acţiunea comunitară”, Comisia pentru asigurarea serviciului şi disciplină pe
şcoală, Comisia pentru asigurarea ritmicităţii notării şi frecvenţei şi verificarea completării corecte a
documentelor şcolare şi a actelor de studii.

Activităţile extracurriculare
Comisia de activităţi extraşcolare şi extracurriculare este coordonată de consilierul educativ.
La începutul fiecărui an școlar s-a întocmit calendarul activităților extrașcolare și extracurriculare
care a fost dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.
Activităţile extraşcolare şi extracurriculare au fost proiectate în concordanţă cu obiectivele
curriculare, nevoile şi interesele educabililor şi cu planul managerial al unităţii.
Dintre activităţile extraşcolare amintim cercurile organizate la mai multe discipline: Cercul
Rezolvitorilor de probleme din Gazeta Matematică, Cercul de fizică «Aplicaţii ale informaticii în
studiul fizicii», Cercul de chimie - nivel gimnazial, Cercul de istorie, Cercul de biologie de la nivel
gimnazial, Cercul de educaţie civică - nivel primar. Cercul de fizică «Aplicaţii ale informaticii în
studiul fizicii» coordonează realizarea site-ului www.digitflux.wordpress.com în scopul promovării şi
popularizării activităţilor ştiintifice ale elevilor liceului nostru în comunitate, iar Cercul de istorie își
propune realizarea sub forma unor jocuri board games de tipul turn-based strategy, a unor evenimente
semnificative din Istoria Românilor şi din Istoria Universală.
Alte activităţi: Clubul de educaţie rutieră, Clubul de Lectură “Prietenii Cărţii”, Trupa de teatru
“Zâmbete pe cortină”, Târgul de Ştiinţe organizat de profesorii catedrei de fizică şi chimie, unde
elevii au prezentat lucrări cu caracter aplicativ, Corul Seminarului Teologic Ortodox „Dumitru
Stăniloae”, Formația de muzică populară a Seminarului Teologic Ortodox Brașov.
De asemenea, au fost organizate: workshopuri şi expoziţii, excursii tematice, ateliere de
creaţie, sesiuni ştiinţifice, vizite la muzee, vizionări de spectacole, activităţi de voluntariat, acţiuni de
ecologizare.
Cadrele didactice şi elevii ciclului primar au desfășurat activități extracurriculare la nivel de
comisie, în care au fost implicate mai multe sau chiar toate clasele ciclului primar, cum ar fi:
Trenulețul de lectură - activitate pentru toate clasele ciclului primar, desfășurată în colaborare cu
biblioteca şcolii, Traffic Snake Game - proiect european derulat pentru eficeintizarea traficului din
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localitate, activitate de impact care a antrenat elevii şi în desene pe asfalt, parada bicicletelor și a
trotinetelor; aceste activităţi au fost difuzate prin mass media locală - Mix TV, RTT, Prima TV. De
asemenea, s-au realizat activităţi caritabile, de vizionare de spectacole de teatru la Centrul Cultural
“Reduta” sau Teatrul “Arlechino”; s-au organizat serbări sau ateliere de lucru cu prilejul unor
evenimente importante, cum ar fi: “Ziua Eminescu”, “Unirea Mică”, expoziții cu tematică diferită,
activităţi de ecologizare sau plantare de flori în grădina școlii.
La nivelul Seminarul Teologic Ortodox s-au organizat activităţi precum: Sărbătorirea
patronului spiritual al școlii - Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, sesiuni de referate și comunicări
științifice dedicate părintelui Dumitru Stăniloae, convorbiri duhovnicești cu preoți invitați în perioada
posturilor, implicare și slujire a grupurilor de elevi la diferite ocazii speciale din viața comunității
locale (Ziua Armatei, Vânătorii de Munte-100 de ani de la înființare, sfințirea steagului ISU, slujbe
arhierești etc.), colectarea de ajutoare și daruri și sesiuni de voluntariat, îndeosebi la Cantina
„Mulțumesc” din cartierul Bartolomeu, liturghia festivă a absolvenților, participări la activităţile
organizate de comunitatea locală (Comemorarea Zilei Holocaustului, 1 Decembrie - Ziua Naţională,
24 Ianuarie - Ziua Unirii, activităţi organizate de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici).
Ziua liceului este sărbătorită în fiecare an în ziua de 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, printr-o
serie de activităţi culturale şi ştiinţifice: lansarea revistei "Excelsior", ateliere de creație literară şi
folclor, sesiuni de comunicări, participare la slujba de comemorare şi depunerea coroanei de flori la
mormântul lui Andrei Mureşanu, expoziţii de pictură şi desene, serbare, vizite la Muzeul Casa
Mureşenilor, prezentări tematice.
Rezultate la olimpiade cu concursuri şcolare
Competiții internaţionale
An şcolar
2016-2017

Premiul I

Concursul NASA AMES SPACE SETTELMENT
Participare la Conferinţa internaţională în S.U.A, St. Loius, Missouri

An şcolar
2014-2015

Menţiune

Olimpiada de Limba Rromani

Olimpiade şcolare
An şcolar
2016-2017

An şcolar
2015-2016

An şcolar
2014-2015

An şcolar
2013-2014

Premii naţionale

4 premii

4 premii

2 premii

4 premii

Premii judeţene

17 premii şi

10 premii şi

7 premii şi

12 premii şi
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menţiuni

menţiuni

menţiuni

menţiui

Concursuri organizate la nivel naţional, judeţean, local
An şcolar
2016-2017

An şcolar
2015-2016

An şcolar
2014-2015

An şcolar
2013-2014

Liceal şi
gimazial

65 de premii şi
menţiuni

45 de premii şi
menţiuni

31 premii şi
menţiuni

15 premii şi
menţiuni

Nivel
primar

375 de premii şi
menţiuni

317 de premii şi
menţiuni

289 de premii şi
menţiuni

278 de premii şi
menţiuni

Nivelul

Rezultate la învățătură
a) Nivel primar

Situația mediilor
Clasa I
35

Număr de elevi

30
25
20

Foarte bine

15

Bine

10

Suficient

5
0
An școlar
2016-2017

An școlar
2015-2016

19

An școlar
2014-2015

Situația mediilor
Clasa a II-a
35

Număr de elevi

30
25
20

Foarte bine

15

Bine

10

Suficient

5
0
An școlar
2016-2017

An școlar
2015-2016

An școlar
2014-2015

Situația mediilor
Clasa a III-a
35

Număr de elevi

30
25
20

Foarte bine

15

Bine

10

Suficient

5
0
An școlar
2016-2017

An școlar
2015-2016

An școlar
2014-2015

Situația mediilor
Clasa a IV-a
35

Număr de elevi

30
25
20

Foarte bine

15

Bine

10

Suficient

5
0
An școlar
2016-2017

An școlar
2015-2016

20

An școlar
2014-2015

La nivel primar ponderea elevilor cu rezultate slabe este nesemnificativă, astfel:
-

în anul şcolar 2016-2017 un procent de 8,22% au avut calificativul suficient, 21,55%

calificativul bine si 70,03% calificativul foarte bine
-

în anul şcolar 2015-2016 un procent de 3.68% au avut calificativul suficient, 27,60%

calificativul bine si 68,72% calificativul foarte bine
-

în anul şcolar 2014-2015 un procent de 3,14% au avut calificativul suficient,

43,29%calificativul bine si 53,3% calificativul foarte bine
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b) Nivel gimnazial
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La nivel gimnazial ponderea elevilor cu medii sub nota 7 este într-un procent foarte mic, o
pondere însemnată o au mediile de peste 9.00
-

în anul şcolar 2016-2017 un procent de 4,58% au avut medii între 5-6.99, între 7-8.99 ,

46,94%, iar 47,7% cu medii între 9-9.99 şi 2% media 10.
-

în anul şcolar 2015-2016 un procent de 6,61% au avut medii între 5-6.99, între 7-8.99 ,

47,52%, iar 44,87% au avut medii între 9-9.99 şi 1,8% media 10.
-

în anul şcolar 2014-2015 un procent de 7,87% au avut medii între 5-6.99, între 7-8.99 ,

40,08%, 51,37% au avut medii între 9-9.99 şi 1% au avut media 10

c) Nivel liceal
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La nivel liceal, ponderea elevilor cu medii între 5.00 şi 6.99 este nesemnificativă, majoritatea
elevilor având medii peste nota 8.00:
-

în anul şcolar 2016-2017 un procent de 1% au avut medii între 5-6.99, între 7-8.99 , un

procent de 49,77%, iar 49, 23 % au avut medii între 9-9.99;
-

în anul şcolar 2015-2016 un procent de 4,40% au avut medii între 5-6.99, între 7-8.99 un

procent de 53,5% iar 42,3% au avut medii între 9-9.9;
-

în anul şcolar 2014-2015 un procent de 3% au avut medii între 5-6.99, între 7-8.99 un

procent de 65,5%, iar 31,5% cu medii între 9-9.99.

Promovabilitatea
Nivelul
învăţământ

de An şcolar 2016-2017

An şcolar 2015-2016

An şcolar 2014-2015

nivelul primar

99,7%

100%

99,6%

nivel gimnazial

98,5%

96,7%

92,1%

nivel liceal

100%

99,7%

98,4%

Comportamentul social al elevilor noştri este adecvat vârstei, în general toţi cunosc şi respectă
prevederile Regulamentului Intern al şcolii. În utimii ani nu s-au înregistrat încălcări grave ale
regulamentului.
Rata abandonului şcolar este de 0%
Evaluări naţionale şi Bacalaureat
An şcolar An şcolar An şcolar An şcolar
2016-2017 2016-2015 2015-2014
2013-2014
Evaluare Naţională

98,36%

94,56%

94,78%

95,6%

Bacalaureat

94,17%

100%

97,22%

95,9%

În fiecare an, elevii şcolii noastre obţin rezultate bune şi foarte bune la evaluările externe, Bacalaureat
şi Evaluare Naţională.
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Admiterea în liceu (media minimă de admitere)
Specializarea

2017

2016

2015

2014

Ştiinţe ale naturii

8.80

8.62

8.46

8.35

Matematică informatică

8.75

8.59

8.78

8.44

Învăţător educatoare

7.82

7.28

7.50

7.34

Teologie ortodoxă

5.94

6.03

6.30

5.19

Inserţia absolvenţilor de liceu
Referitor la inserţia absolvenţilor ultimelor patru promoţii s-a constatat că 99% dintre
absolvenţi sunt înscrişi la diferite forme de învăţământ superior, majoritatea dintre ei studenţi ai
„Universităţii Transilvania”, Braşov. Un procent important dintre absolvenţii înscrişi într-o formă de
învăţământ superior au mers pe principiul continuităţii profilului şi specializării studiate în liceu,
astfel:
- absolvenţii cu profil pedagogic specializările învăţător- educatoare, educator peuricultor s-au
orientat către specializări precum: ştiinţele educaţiei, litere, sociologie şi comunicare, drept,
psihologie;
- absolvenţii cu profil real, specializarea matematică-informatică s-au orientat către
specializări precum: Ştiinţe economice, informatică economică, mecatronică, inginerie electrică şi
calculatoare, robotică, informatică, contabilitate şi informatică de gestiune, construcții, aeronautică;
- absolvenţii cu profil real, specilaizarea Ştiinţe ale naturii s-au orientat către specializări
precum: medicină, mecatronică, inginerie mecanică, farmacie, afaceri internaţionale, inginerie
biochimică, tehnică dentară, ingineria produselor alimentare.
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3.6 Resurse umane
3.6.1 Populaţia şcolară

Număr de elevi
a) Nivel primar
An şcolar
2016-2017

An şcolar
2015-2016

An şcolar
2014-2015

An şcolar
2013-2014

pregătitoare

58

82

63

55

I

79

66

62

48

a II-a

66

62

45

60

a III-a

59

52

64

57

a IV-a

54

63

57

49

an şcolar
2016-2017

an şcolar
2015-2016

an şcolar
2014-2015

an şcolar
2013-2014

V

73

65

58

52

VI

66

60

55

56

VII

60

63

54

50

VIII

61

54

49

45

Clasa

an şcolar
2016-2017

an şcolar
2015-2016

an şcolar
2014-2015

an şcolar
2013-2014

a IX -a

96

109

116

134

a X -a

110

139

132

104

a XI -a

115

107

103

107

a XII-a

121

99

107

115

Clasa

b) Nivel gimnazial
Clasa

c) Nivel liceal

Se constată o creștere ușoară a numărului de elevi.

27

Număr de clase
În anul şcolar 2016-2017 liceul a funcţionat cu 36 de clase, după următoarea repartiţie:
-

la nivel primar 11 clase

-

la nivel gimnazial 8 clase

-

la nivel liceal 17 clase, din care



la clasa a IX-a:

1 clasă profil pedagogic - specializarea învăţător- educatoare,
1 clasă profil real - specializarea matematică - informatică,
1 clasă profil real specializarea ştiinţe ale naturii,
1 clasă profil teologie ortodoxă



la clasa a X-a:

1 clasa profil pedagogic- specializarea învăţător- educatoare,
1 clasă profil real - specializarea matematică - informatică,
1 clasă profil real specializarea ştiinţe ale naturii,
1 clasă profil teologie ortodoxă



la clasa a XI-a:

1 clasa profil pedagogic - specializarea învăţător- educatoare,
1 clasă profil real - specializarea matematică - informatică,
1 clasă profil real specializarea ştiinţe ale naturii,
1 clasă profil teologie ortodoxă



la clasa a XII-a:

1 clasa profil pedagogic- specializarea învăţător- educatoare,
1 clasa profil pedagogic- specializarea educator- puericultor,
1 clasă profil real - specializarea matematică - informatică,
1 clasă profil real specializarea ştiinţe ale naturii,
1 clasă profil teologie ortodoxă

Analizând dinamica structurii, constatăm că mobilitatea populaţiei şcolare de la un an la altul
nu este semnificativă, efectivele încadrându-se în aceleaşi limite: 950-1000 de elevi.
Deşi recesământul copiilor efectuat în circumscripţie indică o diminuare demografică a
populaţiei şcolare, se constată că şcoala este apreciată pentru calitatea actului didactic şi căutată din
diferite cartiere ale oraşului şi locaţităţile din zonele limitrofe.
Referitor la mediul de provenienţă în ciclul primar şi gimnazial, elevii provin din
circumscripţie, din cartierele învecinate, dar şi din mediul rural. La nivel liceal, majoritatea elevilor
provin din judeţul Braşov, dar și din judeţele învecinate (Prahova, Buzău, Covasna). De asemenea,
liceul nostru şcolarizează bursieri ai Statului Român din Republica Moldova (11 elevi). Posibilitatea
cazării în internat reprezintă un alt motiv pentru care elevi cu rezultate bune la învăţătură, din zonele
mai îndepărtate ale judeţului, optează pentru liceul nostru.
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3.6.2. Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic

Cadre didactice: 65, din care 2 manageri, 52 profesori, 11 profesori învăţământ primar;
Personal didactic auxiliar: 2 administratori financiari, 1 administrator patrimoniu, 1 secretar şef, 2 secretare, 2 bibliotecare, 1 pedagog, 2 supraveghetori de noapte, 1 informatician;
Personal nedidactic: 9 îngrijitori curăţenie, 2 muncitori de întreţinere, 5 fochişti.

Personal didactic:


cadre didactice calificate: 65



cadre didactice titulare cu gradul I: 31



cadre didactice titulare cu gradul II: 11



cadre didactice titulare cu definitivat: 4



cadre didactice suplinitoare cu gradul I: 3



cadre didactice suplinitoare cu gradul II: 4



cadre didactice suplinitoare cu definitivat: 3



cadre didactice debutante: 1



cadre didactice asociate: 8

Formare continuă
An şcolar An şcolar An şcolar
2016-2017 2015-2016
2014-2015

An şcolar
2013-2014

Cursuri de formare

10

20

25

30

Participări la simpozioane, conferinţe

9

7

13

2

Autori şi coautori de cărţi, auxiliare
şcolare

2

1

0

1

Publicaţii, articole în reviste de flux
ştiinţific naţional şi internaţional

4

5

2

2

Reviste ale şcolii

0

2

3

2

Formarea continuă


cadre didactice formatori: 9



cadre didactice mentori: 4



cadre didactice metodişti ISJ Braşov: 5
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cadre didactice care fac parte din Corpul de experţi în educaţie: 8



cadre didactice - doctor: 5



cadre didactice înscrise la doctorat: 2
Pregătirea cadrelor didactice în plan profesional este foarte bună, majoritate deţinând gradul

didactic I. Sunt absolvenţi de cursuri postuniversitare

sau cursuri de formare continuă şi au

contribuţii ştiinţifice, metodice, autori de cărţi, auxiliare. Unele cadre didactice sunt metodişti ai ISJ
Braşov, responsabili de cercuri metodice, membri în consiliile consultative.
Se constată o stabilitate a cadrelor didactice, având un procent de peste 80 % de titulari.
Totodată se remarcă interesul profesorilor pentru formare prin grade didactice și studii doctorale sau
postuniversitare.

3.7. Resurse materiale

Baza materială
Şcoala dispune de spaţii funcţionale în cinci corpuri de clădire:
Corpul A: 16 săli de clasă, cancelarie, cabinet medical, 1 laborator chimie, 1 laborator fizică,
1 cabinet geografie, 2 laboratoare de informatică cu reţea de calculatoare, din care unul AEL, sediul
CEAC, birouri (director, director adjunct, secretar şef, secretar), spaţiu special amenajat pentru arhiva
contabilităţii şi secretariatului, teren de sport;
Corpul B: 11 săli de clasă, 2 birouri pentru serviciile: administraţie, contabilitate, bibliotecă,
cantină, cabinet psihopedagocic;
Seminarul Teologic Ortodox: 7 săli de clasă, capelă de rugăciune, sală de sport, 1 birou
director, 1 laborator de fizică, sală de sport, bibliotecă, 2 birouri pentru serviciile: administraţie,
contabilitate, bibliotecă, 1 laborator de informatică cu reţea de calculatoare, cancelarie.
Internatul a fost modernizat complet în anul 2004 prin Programul RICOP, cofinanţat de
Primăria Municipiului Braşov. Dispune de 32 de camere şi un număr total de 112 locuri unde sunt
cazaţi atât elevi ai liceului nostru cât şi elevi din alte unităţi şcolare. În urma modernizării, clădirea
internatului este dotată integral cu geamuri termopan, iar camerele sunt de tip „mini-garsonieră” de 3
locuri, cu grup sanitar propriu. Internatul mai dispune şi de o sală de studiu de 30 de locuri, cu
mobilier nou, precum şi de o sală de recepţie dotată cu: fotolii, mese, televizor, încalzirea este
asigurată de centrala termică proprie.
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Sala de sport are o suprafaţă de 600 m2 şi a fost construită în anul 1985. A fost reabilitată
complet în anul 2006 cu fonduri de la consiliul local.
Materialele didactice şi mijoacele didactice aflate în laboratoare şi cabinete sunt diversificate,
materiale care asigură siguranţa desfăşurării procesului instructiv-educativ.
Clădirile liceului beneficiază de sistem de încălzire (centrală pentru fiecare corp de clădire),
energie electrică, apă potabilă, canalizare, asigurându-se un confort optim desfăşurării activităţii.
Şcoala este cuplată la internet, dispune de cabinet medical de medicină şcolară, la care activează un
medic şi o asistentă de specialitate.
Instituţia şcolară funcţionează în conformitate cu Regulamentul Intern, care cuprinde atât
norme privind activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice.
În ultimii ani s-au realizat lucrări de reabilitare termică a Corpului A. De asemenea s-au făcut
igienizări de câte ori a fost nevoie în: sălile de clasă, cantină, grupurile sanitare, culoare, scările de
acces.
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3.8. Resurse financiare

Buget local
An şcolar
2016-2017

An şcolar
2015-2016

An şcolar
2014-2015

An şcolar
2013-2014

Art. 10

3.697.000
execuţie 98,04%

5.375.000
execuţie 59.42%

4.657.000
execuţie 66.84%

2.587.000
execuţie 99,74%

Plăţi

3.624.665

3.194.000

3.112.862 ron

2580.166 ron

Bunuri şi servicii

439.000
execuţie 97,76%

402.000
execuţie 97,69%

418.000Ron
execuţie 95.55%

415.000Ron
execuţie 97,45%

Autofinanțate
An şcolar
2016-2017

An şcolar
2015-2016

An şcolar
2014-2015

An şcolar
2013-2014

Venituri

Total venituri:
303.194 ron din
care:14923 chirii
318.271 cantină,
cămin, cazare,
masă

Total venituri:
413.210 ron, din
care 19.156 chirii,
394.054 cantină,
cămin, cazare,
masă;

Total venituri:
406.424 ron, din
care 23.257 chirii,
382.807 cantină,
cămin, cazare,
masă; 360 taxe şi
alte venituri

Total venituri:
403.551 ron, din
care 17.165 chirie
368952 cantină,
cămin, cazare, masă
taxe şi alte venituri
17434

Plăţi din
autofinanţate

Bunuri și servicii:
183.247 ron,
reparații 15.928
ron, cantină, cămin,
cazare, masă
161.624

Bunuri şi servicii:
137.620 ron
Reparaţii curente
63.852
Cantină, cămin,
cazare, masă
176.908

Bunuri şi servicii:
153.809 ron;
reparaţii curente
63.949; cantină,
cămin, cazare,
masă 178.832

Art 10. buget
aprobat: 12.500 ron,
execuţie 100%.
Bunuri şi servicii:
37617 ron din care
plăţi: 105782
reparaţii curente
40296, din care
cantină 157229
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Buget de stat
An şcolar
2013-2014

An şcolar
2014-2015

An şcolar
2015-2016

An şcolar
2016-2017

Salarii Art. 10

27.532 ron

30.000 ron

33.000 ron

35.000 ron

Plăţi

27.532 ron

25.781 ron

32.591 ron

32.591 ron

Transport elevi
Art. 57

63043 ron

112.119 ron

47.000 ron

61.000 ron

Plăţi

63.043 ron

107.394 ron

46.199 ron

52.616 ron

Burse Art. 59

52293 ron

32.405 ron

26.000 ron

25.500 ron

Plăţi

52.293 ron

31.065 ron

22.445 ron

19.873 ron

Bunuri şi servicii
Art. 20

4158 ron

-

-

452 ron

Plăti

4.158 ron

-

-

452 ron

3.9. Dezvoltare de relaţii comunitare şi parteneriate

Eficienţa actului educaţional depinde, de stabilirea şi dezvoltarea unei relaţii optime cu
comunitatea: autorităţile locale (Primărie, Consiliul Judeţean Braşov), Universitatea “Transilvania”
Braşov, Asociaţia Părinţilor Liceului „Andrei Mureşanu”, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Braşov,
Asociația Arhitecților din România, Fundația HOSPICE Casa Speranței, Brașov, Palatul Copiilor
Braşov, mass-media locală, Asociaţia Deţinuţilor Politici, Muzeul Prima Şcoala Românească, Centrul
Şcolar pentru Educaţie şi Recuperare Hipoacuzici, Fundaţia Hospice Braşov.
Liceul Andrei Mureşanu a desfăşurat numeroase activităţi în parteneriat, aşa cum reiese din
prezentarea de mai jos:
Nr.
crt.

Denumirea parteneriatului /
proiectului

Tip proiect/parteneri

1

RoEDUseis

Proiect în parteneriat cu Centrul de Fizică a
Pământului, Bucureşti

2

Educaţie cu profit

Proiect POSDRU, inițiat de Camera de Comerț și
Industrie Brașov.
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3

Parteneriat educaţional

Centrul Școlar pentru
Recuperare Hipoacuzici

Educație

Incluzivă

și

4

Micii sanitari

Proiect în colaborare cu Asociația Științifică a
Studenților Mediciniști din Brașov

5

"De-a ar Arhitectura în orașul
meu"

Proiect educațional în colaborarea cu Asociația De-a
arhitectura

6

Zâmbet Pentru zâmbet

Proiect de voluntariat, domeniul educație civică

7

Proiect Patrula Antidrog a școlii

Instituția Prefectului Județul Brașov, Centrul de
Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog și
Inspectoratul Școlar Județean

8

Brașov, capitala jocurilor
tradiționale

Biblioteca Județeană „George Barițiu”, Brașov

9

Succesul profesional

Junior Achievement România

10

“Vatra-Valorile artei şi tradiţiilor
româneşti autentice

Proiect –concurs judeţean

11

Uniunea Europeană, prin
programul „Intelligent Energy
Europe”

Asociația „Orașe. Energie. România” (coordonator
național); Primăria Municipiului Brașov (la nivel
local)

12

Proiectul „Comoara din noi”
HOSPICE Casa Speranței, Asociația de Părinți
Proiectului Fii Volukom – Fii
Voluntar pentru o Lume COMpletă

13

Proiectul Naţional „Ascultă 5
minute de muzica cultă”

Societatea Română de Radiodifuziune – Radio
Romania Muzical

14

Tedi, școala siguranței

Proiect derulat în parteneriat cu IJP Brașov,
Compartimentul Prevenire a Criminalității

15

Proiect – Biserica și rugăciunea din Mitropolia Ardealului
sufletul copiilor

16

Proiectul european Traffic Snake
Game Network – TSGN

17

Proiectului de Parteneriat şcolar
multilateral Comenius “A PATH
TO SUSTAINABILITY”cu nr. de

Asociaţia „Oraşe Energie România”, derulat în cadrul
campaniei naţionale „Osacr, şarpele hoinar”, cu
sprijinul programului „Intelligent Energy Europe”, al
Uniunii Europene, în cadrul Săptămânii Europene a
mobilităţii


Agrupamento de Escolas de São Roque e
Nogueira do Cravo (EB 2,3 Comendador Ângelo
Azevedo), São Roque – Oliveira de Azeméis,
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referinta: COM-10-PM-372-BVPT, în cadrul Programului
european de Învățare pe tot
Parcursul Vieții (LLP), în perioada
septembrie 2010- iunie 2012






Portugal - instituţie coordonatoare;
Hoeggen skole, Trondheim, Norway;
Liceul „Andrei Mureșanu”, Brașov, România;
Laniteion Gymnasium, Limassol, Cyprus ;
Agrupamento de Aradas (EB 2,3 Aradas),
Aveiro, Portugal

18.

Influenţe interculturale RomâniaTurcia

Parteneriat cu Liceul Mehmed Bayazyd Vocational
and Technical Anarolian School din Istanbul, Turcia

19.

Fundaţia Diaconia Ajutor
Internaţional

Parteneriat educațional în vederea realizării
proiectului județean „Aproape de tine” (domeniul
voluntariat);

20.

Asociația de Servicii Sociale
SCUT

Parteneriat educațional în vederea realizării de
campanii umanitare „Un cadou, un milion de
zâmbete”

21.

Fundația Hospice, Casa Speranței

Parteneriat educațional în vederea derulării proiectului
FII VOLUKOM – Fii Voluntar pentru o Lume
COMpletă

22.

IPJ Brașov și Serviciul de Analiză
și Prevenire a Criminalității

Parteneriat educațional pentru activităţi de educaţie
rutieră

23.

Convenție pentru efectuarea
practicii pedagogice a studenților

Universitatea „Transilvania” Brașov

3.10. Relaţia familie – şcoală

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii s-a concretizat prin şedinţe cu
părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat.
Unitatea de învățământ a semnat cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, contracte
educaționale în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol.
Au fost organizate lectorate cu părinții la care a participat consilierul, având ca teme:
”Probleme specifice fiecărei clase referitoare la elevii care au nevoie de consiliere”, „Prevenirea
violenței în mediul școlar”, „Comunicarea cu adolescentul”.
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4. Analiza mediului extern – Analiza PESTE

Activitatea şcolii noastre este influenţată în mare măsură de mediul extern, respectiv de
factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici. De aceea, analiza mediului în care îşi
desfăşoară activitatea instituţia noastră este importantă pentru identificarea oportunităţilor care pot fi
valorificate în proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor.
Analiza PEST(E) a dus la identificarea următoarelor aspecte:
Context politic (P)
Fiind în concordanţă cu politicile educaţionale ale Ministerului Educaţiei Naţionale,
învăţământul braşovean urmăreşte priorităţile incluse în Planul strategic al Ministerului Educaţiei
Naţionale: creşterea calităţii şi eficienţei sistemului public de educaţie, învăţarea continuă,
diversitatea culturală, oferta educaţională flexibilă.
Un aspect important îl reprezintă şi finanţarea de către guvern a unor programe de asistenţă
socială pentru elevi - Programul naţional “Lapte şi corn”, Programul Euro 200, acordarea burselor
pentru elevii capabili de performanţe.
Liceul “Andrei Mureşanu” îşi desfăşoară activitatea pe baza legislaţiei în vigoare în sistemul
de învăţământ preuniversitar, politica noastră educaţională fiind în concordanţă cu politica
educaţională naţională.
Context economic (E)
Făcând legătura între Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, Braşovul a devenit cel mai
important centru comercial începând cu secolul al XVI-lea. A urmat o perioadă de industrializare - în
perioada interbelică şi apoi în timpul comunismului, pentru ca, după 1990, treptat,

economia

Braşovului să se schimbe.
În prezent, ritmul mediu de creştere economică a judeţului a devansat media naţională şi
regională, Brașovul fiind cel mai competitiv județ al regiunii 7 Centru, urmat de judeţele Mureş şi
Sibiu.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă în
economia judeţului, deoarece reprezintă principala sursă de locuri de muncă şi creează o cultură a
competiţiei bazată pe flexibilitate şi competitivitate. Principalul domeniu de activitate, după numărul
de societăţi active, în economia judeţului, îl reprezintă domeniul serviciilor.
Context social (S)
La 1 iulie 2016, populaţia după domiciliu a județului Brașov a fost de 624.996 locuitori, dintre
care 73,5% este stabilită în mediul urban și 26,5% în mediul rural. Braşovul este judeţul cu cel mai

36

înalt grad de urbanizare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru și al doilea la nivel național,
exceptând municipiul București.
Prognoza populaţiei pentru perioada 2003-2025 este concepută pe baza datelor furnizate de
către Institutul Naţional de Statistică. Din punct de vedere demografic, unul dintre principalii factori
care acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei este migraţia (internă şi externă).
În Strategia de Dezvoltare a Judeţului Braşov se menţionează că sistemul de învăţământ
preşcolar se va confrunta cu o scădere continuă a numărului populaţiei cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6
ani. Astfel, în 2025 este preconizată o diminuare cu 26,4% faţă de 2005.
Context tehnologic (T)
În contextul cerinţelor actuale, şcoala noastră este preocupată de un nivel tehnologic accesibil
educaţiei şi formării. Există conexiune la internet în toate clădirile în care se desfăşoară procesul
instructiv-educativ, elevii au la dispoziţie două laboratoare de informatică.
Atât elevii, cât şi profesorii sunt încurajaţi să utilizeze resursele TIC existente în şcoală, în
cadrul orelor de curs şi/sau în timpul activităţilor extraşcolare.
Context ecologic (E)
În zilele noastre, problemele mediului înconjurător au devenit parte a educaţiei.
În Liceul „Andrei Mureşanu” sunt încurajate proiectele care se referă la protecţia mediului. Educaţia
ecologică de regăseşte nu doar la nivelul activităţilor din cadrul orelor de dirigenţie, ci şi în oferta
CDŞ ( opţionalul interdisciplinar de eco-educaţie “Şcoli verzi”)
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5. Analiza SWOT
Domeniul funcțional Curriculum
PUNCTE TARI
















PUNCTE SLABE

se respectă, se aplică Curriculum-ul
Naţional în conformitate cu legislaţia în
vigoare, cu toate modificările aduse și se
centrează pe competențe;
pentru fiecare nivel de şcolarizare, dispune
de existența unei bănci curriculare care
conţine documentele, anexele aprobate de
M.E.N. şi oferta curriculară a şcolii;
oferta educațională este una realistă și
flexibilă; diversitate la nivel liceal, prin
posibilitatea de a opta pentru filiera
teoretică sau vocațională – profil pedagogic
sau teologic;
CDŞ-ul cuprinde atât discipline care sunt
predate pe baza unor programe elaborate de
cadrele didactice care le-au propus, avizate
de inspectorii de specialitate, cât şi
discipline care se predau în baza unor
programe avizate de ministerul de resort.
pentru elevii cu CES, profesorii realizează
programe adaptate, în funcţie de
particularităţile fiecărui elev;
pentru examenele naţionale și concursurile
școlare se asigură pregătirea suplimentară a
elevilor, se vizează obţinerea performanţei,
dar şi reducerea diferenţelor şi ameliorarea
rezultatelor pentru elevii cu un ritm greoi
de învăţare;
funcţionarea pe toate cele trei cicluri:
primar, gimnazial şi liceal permite:
- o bună urmărire a parcursului curricular
al elevilor pe durata şcolarităţii;
- eliminarea sincopelor în cunoaşterea
elevilor la fiecare început de ciclu
şcolar;
- asigurarea corelării C.D.Ş.-urilor pe
cicluri, precum şi a unei oferte
curriculare continue şi unitare;
organizarea de activităţi extracurriculare în
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deseori, schemele orare nu respectă curba
efortului intelectual al elevilor;
puține articole, lucrări şi cărţi publicate în
domeniul teoretic sau al aplicării
curriculum-ului;
scăderea numărului de ore de specialitate,
cu precădere pe domeniul pedagogiei
aplicate;
lipsa manualelor pentru didacticile aplicate,
pentru profilul pedagogic;
insuficiente întâlniri de diseminare a
activităților desfășurate între catedre și
comisii metodice;
insuficienta aplicare la clasă a metodelor
activ-participative;
realizarea unui număr relativ scăzut de
lecţii
abordate
din
perspectivă
interdisciplinară;



diferite proiecte, parteneriate şi programe,
pentru valorificarea în nonformal a
achizițiilor din cadrul formal;
posibilitatea profesorilor tineri să se
perfecționeze alături de cei cu mai multă
experiență, în special în contextul
desfășurării practicii pedagogice;
OPORTUNITĂȚI

















AMENINȚĂRI

participarea cadrelor didactice la programe
de formare în vederea dezvoltării
competențelor profesionale;
politica M.E.N. de descentralizare a
învăţământului şi creşterea rolului C.D.Ş.;
politica M.E.N. de cristalizare a unor
nuclee de formatori, în domeniul
Curriculum-ului, care la rândul lor
organizează activităţi de consiliere şi de
formare a cadrelor didactice pe probleme
de Curriculum şi management educaţional;
gratuitatea manualelor şcolare pentru
învăţământul obligatoriu şi dreptul fiecărui
cadru didactic de a alege manualul cel mai
potrivit cu personalitatea sa sau/şi a clasei;
oferta largă de cursuri de formare
organizate de CCD și de alți furnizori de
formare acreditați CNFP sau CNFPA;
cursuri de formare gratuite, avizate sau
acreditate pentru cadrele didactice de nivel
primar pentru abilitare curriculară, în
contextul noilor programe școlare;
asigurarea consultanţei în probleme de
curriculum, şi de management educaţional
de către instituţii abilitate;
posibilitatea cadrelor didactice de a-şi lărgi
orizontul și experinţa în domeniul aplicării
curriculumului, prin desfășurarea de
proiecte educaţionale on-line,
prin
platforme internaționale, cu aplicarea unor
metode şi procedee de predare, prin
stabilirea de contacte cu cadre didactice din
alte ţări; exemplu: platforma eTwinning;
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inexistenţa unei strategii pe termen lung
care să asigure stabilitate în domeniul
Curriculum-ului, indiferent de forţa
politică ce ar guverna ţara;
inexistența unei politici pe termen mediu
și lung, în domeniul legislației curriculare,
un sistem legislativ fluctuant, nesigur, care
afectează proiectarea, de către şcoală, a
unor strategii pe termen lung;
manuale uzate, folosite de multe generaţii
de elevi, inestetice şi în neconcordanţă cu
unele modificări aduse programelor
şcolare;
programe şcolare sunt supraîncărcate, care
nu ţin cont de noile realităţi tehnologice;
scăderea interesului unor părinţi şi elevi
pentru şcoală şi pentru performanţă
şcolară;
lipsa de atractivitate a profesiei de dascăl
pentru tinerii absolvenţi ai învăţământului
superior, care ar putea conduce în viitor la
încadrarea unor cadre didactice slab
pregătite;
lipsa de perspectivă reală pentru
absolvenți;
suprasolicitarea elevilor din cauza
numărului mare de ore;
planul de învăţământ şi programele şcolare
prea încărcate la anumite discipline
centrează actul educativ pe aspectul
informativ, teoretic în defavoarea celui
formativ;

Domeniul funcțional
Resurse umane

PUNCTE TARI
 cadre didactice calificate în procent de 100%;
 grad
ridicat de stabilitate pe post a
personalului didactic titular;
 pondere ridicată a profesorilor care au gradul
I şi gradul II;
o includerea cadrelor didactice în structuri la
nivel județean, participarea directă a acestora
la reforma învățământului, Liceul “Andrei
Mureșanu” având un număr de: 7 autori de
programe școlare și manuale, 5 metodiști, 9
formatori, 8 experți în educație;
 utilizarea aplicațiilor pentru comunicare și
colaborare în timp real, de către toți
profesorii școlii, formați la cursul Google
Apps for Education;
 preocuparea
continuă pentru creșterea
calității
procesului
educațional
prin
participarea majorității cadrelor didactice la
cursuri de formare continuă și perfecționare;
 rolurile
şi
responsabilităţile
cadrelor
didactice sunt clar definite şi înţelese
(organigramă, comisii, fişa individuală a
postului flexibilă);
 personal
didactic auxiliar competent,
colaborare foarte bună cu personalul didactic;
 diversitatea filierelor și a profilurilor: Filiera
teoretică: Științele naturii, Informatică, și
Filiera vocațională: profil pedagogic și
teologic;
 învățământul se desfășoară într-un singur
schimb;
 pregătirea
generală a elevilor Liceului
“Andrei Mureșanu” se situează - pentru
majoritatea acestora şi pentru majoritatea
disciplinelor - la nivelul performanţelor
medii spre foarte bune în raport cu
standardele curriculare actuale (asimilate
competenţelor generale şi specifice prevăzute
40

















PUNCTE SLABE
cantonarea procesului de predare-învățare
în tradițional și insuficiente preocupări din
partea unor cadre didactice pentru
modernizarea metodelor de predare;
comunicare deficitară, amplificată de faptul
că orele de curs se desfășoară în mai multe
corpuri de clădire;
suprasolicitarea fizică a unor cadre
didactice care își desfășoară activitatea în
aceeași zi în cele două corpuri ale școlii –
Liceul “Andrei Mureșanu” și Seminarul
Teologic, acestea fiind situate la 1.1 km
distanță;
selectivitatea materiilor de studiu cu accent
pe disciplinele de examen, în special în anii
terminali;
diferenţe semnificative între rezultatele
obţinute la bacalaureat de elevii de la filiera
teoretică şi cei de la filiera vocaţională;
rezultate mai slabe la Testarea națională
decât
la
Bacalaureat
86,28%
promovabilitate, ca urmare a faptului că nu
există selecție a elevilor la nivel gimnazial;
dificultate în desfășurarea actului educativ,
la clasele cu efectiv de elevi mai mare de
30, la ciclul primar și ciclul gimnazial;
număr relativ mic de elevi cu performanțe
deosebite la concursurile și olimpiadele
școlare județene și naționale, în special la
liceu;




























de programele şcolare în vigoare);
rezultate bune la examenul de bacalaureat;
eficienţa externă a Liceului “Andrei
Mureșanu” se situează la valori foarte
ridicate:
98%
dintre
absolvenţii
învăţământului liceal îşi continuă studiile la
nivel universitar;
performanțe deosebite la concursurile și
olimpiadele școlare județene și naționale;
desfășurarea unui număr mare de activități
extracurriculare și activități specifice școlii;
existența tuturor ciclurilor de învățământ
preuniversitar (clasa pregătitoare - ciclul
superior al liceului) creează oportunitatea
claselor și grupelor de aplicație pentru
practica pedagogică
implicarea Asociației de părinți în vederea
optimizării procesului instructiv-educativ;
OPORTUNITĂȚI
planul de școlarizare caracterizat printr-o
relativă stabilitate în timp;
specializările filierei vocaționale – unice în
Brașov;
existența unei oferte bogate în domeniul
formării personalului didactic și posibilitatea
accesării unor programe europene de formare
prin Programul Erasmus+ etc.;
existenţa unor unități de învățământ superior
în județ care pot gestiona perfecționarea prin
grade didactice, studii postuniversitare,
masterale
relaţii de perteneriat cu diferite asociaţii şi
instituţii locale;
colaborarea cu diferite structuri: Primăria,
Poliţia Municipiului, Direcţia pentru Sănătate
Publică, etc.;
motivarea elevilor prin acordarea de burse
școlare, de studiu și sociale;
atragerea elevilor din mediul rural prin
subvenționarea
transportului
şi
prin
posibilitatea de a fi cazaţi în internatul şcolii;
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AMENINȚĂRI
personal nedidactic insuficient, ca urmare a
legislației naționale privind ocuparea
acestor posturi;
slaba motivare financiară a unor cadre
didactice;
migrarea spre alte domenii a personalului
nedidactic ca urmare a salariilor foarte
mici;
scăderea demografică;
instabilitate legislativă;
volumul mare de muncă la care sunt supuse
cadrele didactice ale școlii și personalul
didactic auxiliar;
lipsa de fonduri şi implicit de motivare în
dezvoltarea proprie;
modificări permanente ale metodologiilor
de organizare a examenelor finale;
creșterea numărului de copii din familii
monoparentale sau lăsaţi în grija unor rude
pe perioada în care părinţii sunt plecaţi
pentru muncă, al copiilor proveniți din
medii socio-economice dezavantajate, din
familii al căror interes pentru studiile
copiilor proprii este descurajat de situaţia
socială şi economică precară;
lipsa de preocupare şi sprijin a unor părinţi

în educarea propriilor copii, corelată şi cu
apariţia fenomenului migraţionist din multe
familii;
Domeniul funcțional
Resurse materiale și financiare


























PUNCTE TARI
existenţa unei baze materiale corespunzătoare
proprii;
săli de clasă care se încadrează în normele de
igienă şcolară, mare parte fiind dotate cu
geamuri termopan, parchet, lambriu, table
noi, și/ sau cu videoproiector;
serviciile de contabilitate şi secretariat dotate
cu calculatoare conectate la internet;
laboratoare de chimie şi informatică AEL,
cabinet de consiliere şcolară, geografie ,
dotate corespunzător;
conectare la internet, Wi-Fi;
condiţii bune de iluminat şi de încălzire
(centrale proprii);
condiţii la standarde europene pentru cazarea
elevilor din alte localităţi, în internatul
unităţii;
starea fizică a spaţiilor şcolare este una bună,
aflată în normele de siguranţă şi igienă;
reabilitarea şcolii şi a echipamentelor este
realizată de fiecare dată când este necesar;
sala de sport este mare, bine întreţinută,
dotată cu material sportiv adecvat, sala de
sport deţine vestiare şi grupuri sanitare;
biblioteca şcolii este bine dotată (peste
20.000 de volume), are calculator cu baza de
date a tuturor volumelor din dotare
actualizată;
şcoala atrage fonduri extrabugetare prin
închiriere de spaţiu (exemplu-sala de sport) şi
prin oferirea unor servicii de cazare şi masă
turiştilor, în timpul vacanţelor şcolare;
există cantină şi internat, folosite de elevii
şcolii.
OPORTUNITĂȚI




















PUNCTE SLABE
condiţii modeste pentru orele de educaţie
fizică în aer liber;
spaţii de joacă insuficiente pentru elevi;
curtea din Corpul B de clădire neamenajată
corespunzător pentru elevii din ciclul
primar;
inexisţenţa unor laboratoare de biologie,
fizică;
lipsa unei săli festive corespunzătoare
pentru
organizarea
de
activităţi
extracurriculare;
lipsa unui cabinet metodic dotat
corespunzător;
lipsa spaţiului pentru realizarea unui
cabinet de documentare cu sală de lectură,
ateliere de artă etc.;
împărţirea şcolii în mai multe corpuri de
clădire aflate la distanţe mari una de
cealaltă.
uzura fizică şi morală a unor calculatoare
din dotare;
dificultăţi în administrarea celor cinci
corpuri de clădire care se află în locaţii
diferite;

AMENINȚĂRI
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posibilitatea obţinerii unor sponsorizări de la
agenţii economici;
sprijinul
Asociației
Părinților
în
îmbunătățirea bazei materiale;
parteneriate cu comunitatea locală, O.N.G.,
firme;
susţinere materială şi financiară din partea
comunităţii locale (Consiliul local, ONGuri), a MEN şi ISJ;
posibilitatea
implicării
părinţilor
în
activităţile de întreţinere a şcolii;
potenţialul turistic deosebit al zonei;
posibilitatea accesării unor proiecte cu
finanţare naţională şi internaţională;
interes din partea comunităţii şcolare faţă de
oferta educaţională a şcolii;
descentralizarea financiară;
posibilitatea
obţinerii
de
fonduri
extrabugetare prin oferte de catering sau
hostel.
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clădirea corpului B, fiind veche, există
anumite probleme cu geamurile, pereții și
uşile, care nu pot fi rezolvate decât prin
reparații complexe (reabilitare);
uzura morală rapidă a echipamentelor
existente datorată ritmului accelerat al
schimbărilor tehnologice;
sistem legislativ inflexibil cu privire la
achiziţionarea de mijloace fixe.
fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
diferite achiziţii sau lucrări ce ar fi necesare
în şcoală;
interesul scăzut al agenţilor economici în
acordarea de sponsorizări sau donaţii;

Domeniul funcțional
Relația școlii cu mediul comunitar


























PUNCTE TARI
colaborare bună cu: Asociația de părinți,
Primăria, Direcția-Învățământ/ Consiliul
Local, Biserica, Poliția, ONG- uri și alte
organizații implicate în viața școlii;
existența unei foarte bune cooperări între
cadrele didactice şi majoritatea părinţilor,
prin:
activităţi derulate în comun, mai ales în
cadrul actvităţilor extracurriculare şi
extraşcolare;
şedinţe şi lectorate cu părinţii;
experienţă în participarea la diferite proiecte
naţionale şi internaţionale;
derularea unor programe educaţionale
diverse, în parteneriat cu comunitatea locală,
ONG-uri, firme;
implicarea unui număr mare de cadre
didactice
în
organizarea
activităţilor
extraşcolare şi extracurriculare;
încheierea unui număr mare de parteneriate.
OPORTUNITĂȚI
derularea în continuare a proiectelor iniţiate
între şcoală şi alte instituţii;
fructificarea oportunităţilor de colaborare
instituţională, cu şcoli din UE, în cadrul
proiectelor Erasmus;
promovarea unor programe interregionale/
interinstituţionale;
disponibilitatea
comunităţii locale de a
sprijini unitatea de învăţământ în realizarea
de proiecte cu impact către elevi şi părinţi;
disponibilitatea reprezentanților presei locale
și ai canalelor de televiziune locală pentru
popularizarea evenimentelor și rezultatelor
deosebite ale școlii;
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PUNCTE SLABE
slaba implicare a elevilor, în general, a
tinerilor, în rezolvarea problemelor
comunităţii;
neimplicarea părinţilor elevilor cu
probleme de comportament, în susţinerea
procesului educaţional;
insuficiența informațiilor oferite de siteul școlii cu privire la implicarea elevilor
în activităţi extraşcolare;
lipsa de proiecte scrise pe Erasmus+
VET;
participarea unui număr mic de cadre
didactice la cursuri de management al
proiectelor.

AMENINȚĂRI
timpul redus al părinţilor pentru a se
implica
în
diverse
activităţi
extracurriculare şi extraşcolare;
disponibilitatea redusă a unor cadre
didactice de a se implica în proiecte de
parteneriat cu alte instituţii;

6. Viziunea școlii

Fiecare copil pe care îl educăm
este un adult pe care îl câștigăm.

7. Misiunea școlii

Liceul „Andrei Mureşanu” va fi un spaţiu al educaţiei şi culturii, prin menirea sa esenţială.
Sensul pe care-l vom atribui acestor două coordonate e determinat de un adevăr de neclintit:
societatea nu poate renunţa niciodată la şcoală ca mediu al formării fiinţei umane.
Educaţie înseamnă, din perspectiva şcolii noastre:


Învățământ orientat pe valorificarea capacităților intelectuale ale tinerilor, pe formarea de
competențe;



Recuperarea valorilor morale şi culturale ale spaţiului în care trăim;



Redefinirea atitudinii faţă de viaţă, muncă şi onorabilitate;



Redimensionarea ataşamentului faţă de universul spiritual şi material local şi naţional;



Adaptarea personalităţii, capacităţilor intelectuale ale fiecărui tânăr la cerinţele lumii
europene;



Înțelegere și disponibilitate sufletească față de persoanele aflate în dificultate.
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8. Ținte strategice și opțiuni strategice

ŢINTE

OPŢIUNI

1. Asigurarea calității
educației prin valorificarea
potenţialului elevilor şi al
cadrelor didactice, a
resurselor educaționale şi
materiale, precum şi a unui
climat organizaţional
propice împărtășirii de
bune practici

- prin conceperea unor lecţii care să determine formarea
de raţionamente logice şi să stimuleze creativitatea
elevilor;
- prin lecţii deschise cu caracter interdisciplinar, proiectate
şi realizate de echipe de cadre didactice;
- prin elaborarea de planuri de intervenţie personalizată
pentru elevii cu nevoi speciale;
- prin elaborarea de resurse educaţionale deschise, cu
accent pe disciplinele pedagogice;
- prin eficientizarea activității tuturor comisiilor din
unitate, prin cooperare și împărtășirea de bune practici
care să vizeze coerența, flexibilitatea și implicit calitatea
procesului instructiv-educativ;
- prin asigurarea de fonduri în vederea îmbogățirii dotării
materiale conform specificului şcolii;
- prin asigurarea unui cadru eficient de comunicare internă
şi externă a informaţiilor;
- prin formarea continuă a cadrelor didactice;
- prin activităţi nonformale care să contribuie la
armonizarea relaţiilor şi coeziunea echipei;
- prin editarea, în fiecare an şcolar, a cel puţin două
numere din revista şcolii;
- prin modernizarea şi dotarea corespunzătoare a sălilor de
clasă, a cabinetelor şi a laboratoarelor;
- prin asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii, în toate compartimentele de
lucru;
- prin pavoazarea spaţiilor libere din şcoală cu imagini
care să ilustreze activităţile elevilor şi cadrelor didactice;
- prin monitorizarea video a căilor de acces în şcoală, a
curţii şi a holurilor;
- prin înfiinţarea a cel puţin două posturi de paznic;
- prin amenajarea unui cabinet metodic;
- prin modernizarea şi dotarea corespunzătoare a
cabinetului medical;
- prin evaluarea factorilor de risc;
- prin întocmirea planului comun de acţiune cu Poliţia

2. Spaţiu educaţional
generos, care să confere
elevilor şi cadrelor
didactice condiţii optime
pentru desfăşurarea
procesului instructiv
educativ, siguranţă,
securitate şi sănătate;
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Locală;

3. Gestionarea, întreţinerea
şi menţinerea
funcţionalităţii
patrimoniului şcolar şi
obţinerea de resurse
financiare extrabugetare

4. Deschiderea şcolii spre
comunitatea locală şi
internaţională

- prin menţinerea în condiţii optime a bazei tehnicomateriale existente;
- prin amenajarea unor spaţii în funcţie de nevoile şcolii;
- prin sprijin financiar din partea Asociaţiei Părinţilor
Liceului „Andrei Mureşanu” Braşov;
- prin accesarea unor fonduri europene;
- prin convingerea părinţilor, a cadrelor didactice,
absolvenţilor şi a altor angajaţi să redirecţioneze 2% din
impozitul pe venit în favoarea şcolii;
- prin organizarea de spectacole şi expoziţii cu lucrări ale
elevilor şi licitaţii pentru strângere de fonduri;
- prin obţinerea unor venituri proprii şi din sponsorizări;

- prin derularea unor parteneriate cu alte instituţii şcolare,
muzee, teatre, alte instituţii de cultură, Casa Corpului
Didactic, Inspectoratul Şcolar, Consiliul Local, Consiliul
Judeţean, ONG-uri;
- prin asigurarea unui climat de securitate şi siguranţă în
şcoală, pe baza colaborării cu ISU Braşov, Poliţia
Locală, Direcţia de Sănătate Publică şi Prefectura.
- prin asigurarea vizibilităţii instituţiei, prin promovarea
pe site-ul şcolii a informaţiilor de interes public şi a
celor mai reprezentative activităţi realizate de cadrele
didactice şi elevi;
- prin sensibilizarea elevilor faţă de valorile comunităţii şi
faţă de persoanele aflate în dificultate în vederea
implicării în activităţi cu scop caritabil şi voluntariat;
- prin valorificarea disponibilității reprezentanților mass
media pentru popularizarea evenimentelor și rezultatelor
deosebite ale școlii;
- prin participarea la proiecte internaţionale în cadrul
programului Erasmus+ şi la proiecte bilaterale;
- prin stimularea și participarea a cât mai multor elevi în
proiecte naționale și internaționale
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9. Plan operațional pentru anul școlar 2017-2018

Ținta strategică 1: Asigurarea calității educației prin valorificarea potenţialului elevilor şi al cadrelor
didactice, a resurselor educaționale şi materiale, precum şi a unui climat organizaţional propice
împărtășirii de bune practici

-

Descriere și motivaţie. Planul își propune obiective și activităţi care să ducă la îndeplinirea ţintei
strategice nr. 1.
Analiza SWOT şi vechiul PDI demonstrează că şcoala are suficiente resurse în ceea ce priveşte:
- eficientizarea utilizării resurselor educaţionale şi materiale;
- îmbunătăţirea curriculum-ului la decizia şcolii.
Analiza SWOT demonstrează că, în ceea ce privește curriculum-ul diferențiat, a avut loc o scădere a
numărului de ore de specialitate, cu precădere pe domeniul pedagogiei aplicate și că există o
drastică lipsă a manualelor pentru disciplinele de specialitate de la profilul pedagogic.
Se constată că:
- metodele activ-participative sunt insuficient aplicate la clasă;
- nu există o strategie privind creșterea numărului de articole, lucrări şi cărţi publicate în domeniul
teoretic sau al aplicării curriculum-ului şi în privinţa resurselor educaţionale deschise;
- se desfășoară insuficiente întâlniri de diseminare a activităților realizate la nivelul catedrelor și
comisiilor metodice;â
- activitățile cadrelor didactice sunt orientate spre performanță, și nu pe progres școlar;
- metodele activ-participative sunt insuficient aplicate la clasă;
ACTIVITATEA 1 – Resurse educaționale deschise – mijloace de învățare adaptate la nevoile
specifice ale procesului instructiv-educativ și spațiu al împărtășirii bunelor practici
Indicatori de
Obiectiv
Rezultate așteptate
Responsabili
Termen
performanță
Popularizarea/
cunoașterea
procedurii RED
elaborate de către IȘJ
Brașov;

Informarea cadrelor
didactice din unitatea
noastră despre
existența platformei
RED și cunoaşterea
procedurii de
implementare /
utilizare a platformei

Responsabilii
comisiilor
metodice din
școală

15.02-15.03.
2018

Procesele
verbale ale
fiecărei comisii
metodice

Încărcarea de către
un număr cât mai

Existența a cel puțin o
postare la nivelul

Cadrele didactice

15.03-31.08.
2018

Materialele
acceptate și
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mare de cadre
didactice de
materiale pe
platforma RED

fiecărei catedre

Diseminarea
rezultatelor

Asigurarea
transparenței privind
materialele elaborate

postate pe
platformă

CEAC

31.08-30.09.
2018

Graficul cu
centralizarea
materialelor
pentru fiecare
catedră

ACTIVITATEA 2 – Banca de date pentru curriculum diferențiat pentru profilul pedagogic
Obiectiv

Inventarierea bazei
de date existente

Crearea unui punct
de documentare/
informare în
biblioteca școlii

Rezultate așteptate
Existența unei situații
statistice care să
cuprindă toate
documentele existente
în acest moment în
școală, pe curriculum
diferențiat (manuale
vechi, modele de
proiecte de lecții, fișe
de observație, lucrări
pentru certificarea
competențelor
profesionale,
materiale didactice
întocmite de către
elevele practicante,
etc.)
Existența unui spațiu
special amenajat,
vizibil marcat, pentru
documentare și studiu,
pus la dispoziția
profesorilor metodiști
și a elevilor de la
clasele cu profil
pedagogic

Îmbunătățirea bazei
Creșterea numărului
materiale, atât pentru de manuale, cărți de

Responsabili

Termen

Indicatori de
performanță

Comisia de socio- 01.11.2017
umane
Coordonatorul de 31.03.2018
practică
pedagogică
Bibliotecarul
școlii

Opisul
documentelor
existente afișat
la avizierele din
cele trei
cancelarii

Coordonatorul de
practică
pedagogică
Bibliotecarul
școlii

30.04.2018

Spațiul de
documentare/
informare creat
în biblioteca
școlii

Profesorii care
predau discipline

31.08.2018

50

Fondul de carte

o mai bună aplicare a specialitate, pentru
curriculum-ului
profilul pedagogic
diferențiat, cât și
pentru desfășurarea
în bune condiții a
practicii pedagogice

achiziționat

din curriculum-ul
diferențiat
Bibliotecarul
școlii

Activitatea 3 - Şcoala Altfel împreună
Obiectiv

Realizarea de
activităţi unitare pe
nivel de învăţământ
şi între cicluri

Rezultate așteptate

Responsabili

Derularea unei
Cadrele didactice
activităţi comune, în
de la nivelul
care să fie implicat un primar
număr mare de elevi
şi cadre didactice, prin
care să se marcheze o
dată relevantă din
Calendarul nonformal

Termen

31.10.2017

Indicatori de
performanță

Material video
care să ilustreze
desfăşurarea
activităţii

Activitatea 4 - Primul pas în reforma curriculară la gimnaziu
Obiectiv
Analiza de conţinut
a materialelor suport
educaţional

Activitate comună a
cadrelor didactice
care predau la ciclul
primar cu profesorii
de la gimnaziu

Rezultate așteptate

Responsabili

Familiarizarea cu
noile programe
şcolare şi cu manualul Şefii de catedre
Compendiu pentru
clasa a V-a
Analiza comparativă
a programelor de
Şefii de catedre
învăţământ pentru
de la gimnaziu şi
cele două niveluri
cadre didactice
de la nivelul
Împărtăşirea de bune
primar
practici în abordarea
materiei la clasă
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Termen

Indicatori de
performanță

30.09.2017

Planificările
realizate

31.10.2017

Proces verbal
de la întâlnirea
realizată

Ținta strategică 2 Spaţiu educaţional generos, care să confere elevilor şi cadrelor didactice
condiţii optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, siguranţă, securitate şi
sănătate
Descriere și motivaţie
Prin PDI-ul anterior ne-am propus şi am reuşit să reabilităm termic una dintre clădirile şcolii, să
îmbunătăţim baza tehnico-materială, să dotăm majoritatea sălilor de clasă cu mobilier nou,
să dotăm laboratoarele şi cabinetele cu aparatura necesară. Deoarece dorim să oferim elevilor şi
angajaţilor noştri cele mai bune condiţii de lucru, pe viitor vom continua modernizarea şi dotarea
şcolii, dar vom da o importanţă deosebită siguranţei, securităţii şi sănătăţii elevilor şi angajaţilor.
Având ca principal obiectiv „siguranța în școală”, se vor monta camere de supraveghere în toate
corpurile de clădire.
Pentru desfășurarea în condiții optime a activității didactice, profesorii vor beneficia de un cabinet
metodic dotat cu o imprimantă multifuncțională.
ACTIVITATEA 1 - Asigurarea siguranţei şi securităţii elevilor şi angajaţilor prin
implementarea unui plan de acţiune pe baza analizei factorilor de risc la securitatea fizică
Indicatori de
Obiectiv
Rezultate așteptate
Responsabili
Termen
performanță
Analiza factorilor de
Rapoarte de analiză
Direcţiunea
10.02.2018
Existenţa
risc la securitatea
realizate de firma de
rapoartelor de
fizică
specialitate
analiză
Elaborarea planului
Planul de acţiune
Direcţiunea şi
30.04.2018
Existenţa
de acţiune, pe baza
administratorul
planului
rapoartelor de
şcolii
evaluare a factorilor
de risc
Evaluarea costurilor
Suma necesară
Direcţiunea şi
31.08.2018
Analiza
pentru implementarea
contabilitatea
costurilor
planurilor de acţiune
şcolii
Identificarea
Resurse bugetare
Direcţiunea şi
01.10.2018
Existenţa unui
resurselor bugetare
identificate
contabilitatea
raport cu
şcolii
resursele
bugetare
identificate
Implementarea
Aplicarea planului de Direcţiunea,
31.12.2018
Existenţa în
planului de acţiune
acţiune
administraţia şi
instituţie a
Asigurarea securităţii contabilitatea
tehnicii
elevilor şi angajaţilor şcolii
prevăzute în
planului de
acţiune
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ACTIVITATEA 2 - Continuarea dotării compartimentelor şcolii cu mijloacele tehnice
necesare
Indicatori de
Obiectiv
Rezultate așteptate
Responsabili
Termen
performanță
Inventarierea
Inventarul
Administraţia şi
30.04.2018
Existenţa
mijloacelor tehnice cu
comisia de
inventarului
care este dotat fiecare
inventar
compartiment
Stabilirea dotărilor
Lista dotărilor
Administraţia şi
30.06.2018
Existenţa
necesare fiecărui
necesare
contabilitatea
listei
compartiment
Identificarea
Resursele financiare
Direcţiunea şi
20.09.2018
Resursele
resurselor financiare
identificate
contabilitatea
identificate
Stabilirea priorităţilor Lista de priorităţi
Direcţiunea,
15.10.2018
Lista realizată
în funcţie de
administraţia şi
necesitatea bunurilor
contabilitatea
solicitate şi încadrarea
în resursele financiare
identificate
Achiziţia bunurilor
Bunurile achiziţionate Administraţia şi
15.11.2018
Documentele
contabilitatea
financiar
contabile
Distribuirea bunurilor Bunurile împărţite
Administraţia şi
31.12.2018
Existenţa
achiziţionate pe
şefii de
bunurilor în
compartimente
compartimente
dotarea
compartiment
elor

Ținta strategică 4: Deschiderea şcolii spre comunitatea locală şi internaţională

Descriere și motivație
Conform PDI-ului anterior şi analizei acestuia, şcoala şi-a propus şi a implementat proiecte educative
locale şi internaţionale. Prin participarea la aceste proiecte, cadrele didactice şi-au îmbunătăţit
competenţele profesionale, iar elevii şi-au perfecţionat competenţele de comunicare într-o limbă
străină, de relaţionare cu tineri din culturi diferite, au participat la diferite activităţi educative care au
promovat o conduită socială responsabilă şi sustenabilă.
Având în vedere rezultatele obţinute ne propunem să ne implicăm în continuare atât în proiecte
locale, cât şi în proiecte internaţionale de tip Erasmus+ sau bilaterale.
Constatăm că, deşi am participat la proiecte internaţionale, nu avem experienţă în ceea ce priveşte
proiectele de tip Erasmus+ VET.
Având în vedere relevanţa activităţilor practic-aplicative efectuate de elevi în cadrul acestor proiecte,
considerăm oprtună şi necesară depunerea unei candidaturi pentru implementarea în şcoala noastră a
unui proiect de acest tip.
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Activitatea 1 – Implementarea Proiectului de parteneriat strategic doar între școli cu titlul
„PORTFOLIO EUROPE +/ Petits travailleurs d'Europe” cu codul 2017-1-SE01-KA219034609_4 la standarde ridicate de calitate.
Proiectul se desfășoară în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, în perioada 01.09.201731.08.2019.
Indicatori de
Obiectiv
Rezultate așteptate
Responsabili
Termen
performanță
Prezentarea
proiectului în
Consiliul profesoral,
elevilor claselor V,
VI, VII, IX, X, XI și
în ședința Asociației
de părinti

Trezirea interesului
Echipa de
profesorilor și elevilor management a
pentru implicare în
proiectului
derularea proiectului,
obținerea sprijinului
moral și financiar din
partea Asociației de
părinţi.

Alcătuirea echipei de Realizarea echipei de
proiect
lucru pentru proiect,
din cadre didactice și
elevi

Echipa de
management a
proiectului

Implementarea
Realizarea reuniunilor Echipa de
proiectului pentru
transnaționale și ale
implementare a
primul an de derulare activităților de
proiectului
învățare de proiect

31.10.2017

200 chestionare
completate

30.11.2017

- echipa de
adulți cu număr
optim de 15
membri;
- echipa de elevi
de gimnaziu cu
15-20 de
membri;
- echipa de elevi
de liceu cu 1520 de membri

30.08. 2018

Conform
formularului de
aplicație

Activitatea 2 - Depunerea unei candidaturi de Proiect de mobilitate-formare profesională
(VET) în cadrul Programului Erasmus+
Obiectiv

Rezultate așteptate

Responsabili

Termen

Indicatori de
performanță

Participarea la
Atelierul de
informare pentru
scrierea de proiecte
Erasmus+VET

Participarea a două
cadre didactice

Direcţiunea şi
cadrele didactice
Ciupală Codruţa
şi Vakulovski
Carmina

30.11.2017

Adeverinţele de
participare

Scrierea candidaturii

Aplicație logică, clară, Direcţiunea şi
concisă, de bună
cadrele didactice

31.01.2018

Formularul tip
completat
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calitate

Ciupală Codruţa
şi Vakulovski
Carmina

Depunerea
candidaturii

Respectarea
termenului, a
formularului și a
modalității de aplicare

Cadrele didactice
Ciupală Codruţa
şi Vakulovski
Carmina

01.02.2018

Candidatura
încărcată

Realizarea
corespondenţei
privind candidatura

Răspuns la solicitările
ANPCDEFP

Cadrele didactice
implicate

30.06.2018

Existenţa
răspunsurilor
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10. Monitorizarea, evaluarea şi actualizarea PDI-ului şi a planurilor operaționale

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor propuse în Planurile operaţionale se va realiza prin
analize efectuate în ședințe de lucru, constituite în cadrul următoarelor structuri organizatorice:
Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral, CEAC, compartimentele, catedrele şi comisiile din
şcoală, Asociaţia de părinţi şi Consiliul elevilor.
Analiza se va efectua prin raportarea la activităţi, obiective, rezultate, termene şi indicatori de
performanţă.
Pe baza analizei efectuate, se va proceda la eventuale actualizări ale activităţilor propuse în
cadrul fiecărei ţinte strategice.
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