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ARGUMENT 

 

 

 

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII ŞCOLARE este 

documentul şi instrumentul de lucru necesar, asigurând o imagine reală şi o analiză a ceea ce este 

şcoala, şi proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare.  

Scopul Planului de Dezvoltare Instituţională este să contribuie la ameliorarea permanentă a 

calităţii învăţării şi predării printr-un proces de planificare continuă, regulată, evaluare şi revizuire. 

Premisa fundamentală a ofertei manageriale este aceea că învăţământul, în general, trebuie 

să joace un rol fundamental in consacrarea unei economii globale (global economy), a unei 

societăţi globale a cunoasterii (knowledge society) si a unei societăți a învățării pe tot parcursul 

vieții lifelong learning society). Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, 

precum și disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activități performante și competitive din 

sfera cunoașterii, din economie, din viața comunității. 

Perioada 2021 – 2025, pentru care am elaborat acest proiect, este necesară şi suficientă 

pentru stabilirea unor obiective care să depăşească durata unui ciclu de învăţământ în aşa fel încât 

obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate. 
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CONTEXT LEGISLATIV 

 

Acest Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele 

acte normative: 

 Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/10.01.2011, modificata 

 Metodologiile elaborate de ME cu privire la aplicarea Legii Educatiei Nationale; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările /ME 

 Buletinele Informative ale ME, ghiduri metodologice de aplicare a programelor 

 şcolare; 

 Programul de Guvernare în domeniul educaţiei; 

 Metodologii şi Regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă, 

 publicate în Monitorul Oficial; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul 

 preuniversitar; 

 Legea 87/2006 privind Asigurarea Calităţii Activităţii în Unităţile şi Instituţiile de 

 Învăţământ Preuniversitar; 

 Legea nr. 53/2005, Codul muncii; 

 Legea nr. 40, pentru completarea şi modificarea Legii nr. 53; 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2004, privind Asigurarea Calităţii Activităţii în Unităţile 

 şi Instituţiile de Învăţământ Preuniversitar; 

 Metodologia formării continue a pers. didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Regulamentul Intern al Liceului Teoretic “Tudor Arghezi” Craiova; 

 Raportul ME cu privire la starea învăţământului în anul şcolar 2020-2021 şi 

 priorităţile pentru anul şcolar 2020-2021; 

 Proiectul de dezvoltare instituțională pentru perioada 2017 – 2021. 

 Raportul de analiză a activităţilor desfăşurate în Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, 

 Craiova pentru anul școlar 2020 – 2021. 

 Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  
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I. PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

1.  Aşezare fizico-geografică şi limitele oraşului Tg. Cărbuneşti 

     

În partea central-estică a judeţului Gorj, la o distanţă aproape  egală între Polul Nord şi 

Ecuator, se află oraşul Târgu Cărbuneşti. Pe teritoriul său trece meridianul de 23 grade şi 12 minute 

longitudine estică. Din punct de vedere astronomic, se află în al doilea fus orar european. 

Din punct de vedere geografic, oraşul Târgu Cărbuneşti este situat la limita sudică a 

Subcarpaţilor Olteniei, la limita de îmbinare a două mari unităţi geografice: Podişul Getic şi zona 

Subcarpaţilor Olteniei (linia sudică a depresiunii intercolinare Câmpu - Mare –Târgu - Jiu). Oraşul 

este aşezat la o distanţă de 20 de kilometri de masivul Parâng şi la 23 de kilometri de oraşul Târgu - 

Jiu. 

La estul oraşului se află Dealul Cărbuneştilor, ce aparţine platformei Olteţului, iar în vest se 

află Dealul Bran din platforma Jiului. 

Poziţia între dealuri este una ideală, ce oferă un excelent adăpost natural. Unităţile de relief 

ce determină configuraţia oraşului sunt: 

 versanţi uşor de modelat, înclinaţi; 

 coame de dealuri; 

 platouri; 

 luncă înaltă 

Altitudinea predominantă a formelor de relief este de 250 - 390 metri,  altitudinea minimă 

este de 110 metri. Orientare generală a reliefului este Nord - Est/Sud - Vest, determinată de   cursul 

Gilortului. 

Afluenţii râului Gilort determină un microrelief local cu orientări diferite: Nord, Nord -Vest, 

Nord - Est, Sud, Sud - Vest, Sud - Est. Panta medie este între 15 - 25 grade, foarte rara peste 30 

grade. 

Oraşul propriu-zis se desfăşoară pe cele 2 terase îngemănate ale Gilortului şi afluentul său 

Blahniţa. O parte a acestora se prelungeşte spre Nord-Est, în cadrul platformei Câmpu-Mare. 

Altitudinea maximă a oraşului este de 350 metri fată de nivelul mării. 

Componenta administrativă a oraşului este formată din oraşul propriu-zis şi satele: Blahniţa 

de Jos, Cărbuneşti Sat, Cojani, Creţeşti, Curteana, Duţeşti, Floreşti, Măceşu, Pojogeni şi Ştefăneşti, 

aşezate la distanţe între 2-7 kilometri de la vatra oraşului. Oraşul are o suprafaţă de 137 kilometri 

pătraţi, vecinii săi fiind: la nord comuna Săcelu, la sud comuna Jupâneşti, la sud - vest oraşul 

Ţicleni, la nord-vest comuna Scoarţa. 
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2. Prezentarea contextului istorico – geografic 

Situat la confluenţa Gilortului cu Blahnița, într-o zonă de interferenţă a drumurilor 

comerciale, perimetrul actual al oraşului Tg. Cărbuneşti este consemnat documentar încă din secolul 

al XV- lea, mai întâi ca Târgul Gilortului, apoi ca Târgul Bengăi şi Petreştii de Sus. 

Cea dintâi menţiune se face le 18 ianuarie 1480, într-un hrisov prin care Basarab cel Tânăr 

confirmă “lui Ticuci şi alţii, stăpânire peste satul Gilort, fiindu-le veche moşie”. La 20 aprilie 1484, 

Vlad Călugărul atestă cumpărături de moşii în Târgul Gilort. Pe la jumătatea secolului al XVII-lea, 

(16 martie 1666), întâlnim şi denumirea de Târgul. Târgul Gilort (Târgul Bengăi), este cunoscut o 

perioadă îndelungată drept Târgul Petreşti, chiar şi atunci când în acest perimetru se afla gara 

Cărbuneşti. După ce târgul din satul Cărbuneşti (sat atestat prima dată într-un hrisov din 18 

noiembrie 1587) se mută în zonă, localitatea ia numele de Târgu Cărbuneşti, fiind declarată oraş în 

anul 1960. 

 

3. Istoricul şcolii 

 

Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, din Târgu Cărbuneşti a fost înfiinţat în 1957, sub 

denumirea de Şcoala Medie, fiind liceu de cultură generală cu două profiluri: real şi uman, aflat în 

subordinea Ministerului Învăţământului. Sub această denumire a funcţionat până la 31 ianuarie 

1968, când prin Decret de Stat a primit denumirea de Liceul “Tudor Arghezi”, după numele marelui 

poet originar dintr-un sat de lângă Târgu Cărbuneşti. 

Din anul 1977, liceul trece în subordinea Ministerului Agriculturii, devenind Liceul 

agroindustrial “Tudor Arghezi”, ce avea ca specializări mecanică agricolă, zootehnie, veterinară şi o 

şcoală profesională de mecanică agricolă. 

În anul 1990, liceul redevine liceu teoretic şi revine în subordinea Ministerului Educaţiei, cu 

denumirea de Liceul “Tudor Arghezi”, oferind ca specializări matematică – informatică, biologie – 
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chimie, filologie, ştiinţe socio – umane. Ca o paranteză, liceul nostru a fost printre primele licee din 

judeţ care a oferit elevilor posibilitatea de a urma cursuri la specializarea matematică – informatică. 

În 6 noiembrie 2000, prin Ordinul M.E.N. nr. 5073, liceul primeşte titulatura de Colegiul 

Naţional “Tudor Arghezi”, titulatură păstrată până la 31.08.2021, când dobândește titulatura de 

Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”. Specializările oferite sunt: matematică – informatică, științe ale 

naturii, filologie, ştiinţe sociale, ceea ce oferă posibilitatea de a urma un profil potrivit aptitudinilor 

fiecărui elev.  

 

II. ANALIZA DIAGNOSTICĂ 

 

II.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

1. ANALIZA PEST 

 

 Contextul politic 

 

Învățământul românesc se află în continuare în plină perioadă de schimbări legislative, 

pornind de la modificările ce se aduc Legii Educației și până la prevederi care se referă la 

modificări curriculare, noi strategii privind resursele materiale și umane. 

Caracteristice pentru perioada actuală sunt: 

- Organizarea unităților de învățământ ca organisme cu personalitate juridică; 

- Descentralizarea unităților școlare prin lărgirea autonomiei organizaționale și 

financiare; 

- Flexibilizarea curriculum-ului național prin existența disciplinelor opționale; 

- Existența manualelor alternative și perspectiva apropiată de introducere a 

manualelor electronice; 

- Implementarea TIC în toate domeniile de activitate educațională; 

- Posibilitatea de accesare a fondurilor europene, prin proiecte și parteneriate 

educaționale; 

- Subsumarea obiectivelor educaționale conform celor opt competențe educative 

cheie ale UE:  

a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul 

minorităţilor naţionale; 

b) competenţe de comunicare în limbi străine;  

c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;  

d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca        instrument de 

învăţare şi cunoaştere;  

e) competenţe sociale şi civice;  



8 
 

f) competenţe antreprenoriale;  

g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 

 h) competenţa de a învăţa să înveţi. 

Toate acestea au condus la: 

 Creșterea rolului decizional al echipei manageriale și Consiliului profesoral în 

stabilirea ofertei educaționale a școlii, adaptată la cerințele economic și sociale, la 

aspirațiile elevilor; 

 Dezvoltarea unei culturi educaționale participative; 

 Apariția colaborării între școli și alți factori educaționali, în scopul promovării 

calității în educație 

 

 Contextul economic 

 

Județul Gorj se înscrie în Regiunea de Dezvoltare  Sud-Vest Oltenia, care are  o suprafaţă de 

29.212 km2, cuprinde cinci judeţe: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj şi coincide, în mare parte, 

cu vechea regiune istorică Oltenia. Situaţia economică de la nivelul județului este într-o vizibilă 

transformare: restructurări cu disponibilizări de personal în cadrul CEO (Complexul Energetic 

Oltenia) şi în instituţiile bugetare; investiţii şi reprofilări: Grimex (utilaj minier), Lafarge Bârseşti 

(staţie de măcinare pentru industria cimentului). 

Se observă scăderea numerică a personalului din sectorul secundar (industrie şi construcţii) 

şi din sectorul terţiar (comerţ) deoarece criza economică din ultimii ani (2009, 2010) a determinat 

falimente sau încetarea activităţii în numeroase I.M.M.-uri. 

O parte a forţei de muncă disponibilizate a plecat în ţările occidentale sau în alte oraşe ale 

ţării, iar cealaltă parte fie a intrat în şomaj, fie în pensionare anticipată sau de invaliditate. 

Activităţile agricole în zona periurbană continuă să se bazeze pe cultura legumelor, 

cerealelor şi creşterea animalelor şi a păsărilor de curte. Produsele se comercializează pe pieţele 

agroalimentare ale oraşelor (Târgu-Jiu, Motru, Târgu-Cărbuneşti, Novaci, Rovinari, Ţicleni etc). 

Sunt puţine iniţiativele de asociere şi de practicare a activităţilor în ferme mari, integrate şi cu 

randament ridicat. 

În cadrul județului, orașul Tg. Cărbunești este unul dintre cele mai puțin dezvoltate din 

punct de vedere economic, lipsa locurilor de munca și a investițiilor conducând la diminuarea 

resurselor financiare ale populației, la creșterea ratei șomajului, la scăderea demografică generală, la 

intensificarea migrațiilor interne și externe. Școala noastră este afectată de aceste fenomene, 

deoarece părinții au posibilități reduse de a susține procesul educațional (achiziționare de rechizite 

și auxiliare școlare, participare la proiecte și activități extracurriculare, etc.), probleme de natură 

psihologică în cazul elevilor ai căror părinți sunt șomeri, de numărul mai mic de elevi care se 

școlarizează și, astfel, reducerea catedrelor din învățământ, de probleme de natură comportamentală 
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la elevii ai căror părinți sunt plecați la muncă, pe termen lung, în alte localități din țară ori 

străinătate și care rămân în ingrijirea rudelor sau cunoștințelor.  

Scăderea demografică este în mod direct resimțită de către Liceului nostru, clasele a IX-a 

înregistrând un efectiv redus față de anii anteriori, în special profilul de matematică-informatică. În 

aceste împrejurări, există necesitatea unor acțiuni mai concentrate pentru atragerea celor mai buni 

elevi, în condițiile în care baza de selecție se diminuează, dar și a reorientării în privința planului de 

învățământ pe care îl proiectează. De asemenea, ca urmare a diminuării suportului material din 

partea părinților, se impune găsirea unor forme alternative de finațare extrabugetară, precum și 

necesitatea accesării de fonduri prin proiecte europene. 

 

 Contextul social 

 

Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” Târgu Cărbunești, este situat la înălţime, putându-se vedea 

toată panorama oraşului, în apropierea Şcolii  Gimnaziale “George Uscătescu”de unde provin o 

buna parte dintre elevii nostri. Școala este în apropiere de Gara (cca 10 minute), care reprezintă cea 

mai utilizată cale de acces a elevilor din împrejurimile Cărbuneştiului, dar şi în apropierea staţiilor 

de microbuz. Unitatea noastră de învățământ are elevi care provin din toate mediile sociale și 

rezidențiale, însă predomină elevii din mediul urban. După absolvire, elevii noștri sunt angajați la 

diferite firme, pleacă la muncă în străinătate, dar cei mai mulţi dintre ei urmează învăţământul 

superior şi postliceal. 

Şcoala noastră, de-a lungul timpului, a dat zeci de generații de oameni calificați, care s-au 

raspândit în toată țara sau dincolo de granițele țării, în alte locuri ale lumii, mândrindu-se ca au fost 

elevii noștri. 

Mulți dintre absolvenții acestei școli se regăsesc în partea superioară a societății, iar cultura, 

educația primită aici, au avut un rol hotarâtor în viața și în domeniul lor de activitate. 

În general, există un mediu parental interesat de educația copiilor, dispus să aloce resurse 

pentru dezvoltarea educațională a copiilor, dar există și un segment de părinți care dispune de 

resurse foarte reduse, care depind de ajutoarele sociale și solicită sprijin din partea școlii. De 

asemenea, există familii care nu receptează educația ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.  

În situaţia în care societatea, judeţul şi comunitatea locală sunt marcate de transformări şi 

bulversări în toate domeniile de activitate sistemul de valori şi comportamentul adulţilor dar şi al 

tinerilor şi copiilor este perturbat. 

Existența sărăciei (în anumite familii), ca și a unor programe mass-media neadecvate, 

generatoare de comportament delincvent în rândul elevilor, impune reorientarea termenului de 

educare a personalității elevului, insistâdu-se asupra contracarării efectelor negative mai sus 

menționate. 
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 Contextul tehnologic 

 

Toți elevilor Liceului nostru, atât cei din mediul urban, cât și cei din mediul rural, dispun de 

posturi TV, calculatoare personale și acces la internet, ceea ce permite o abordare modernă a 

procesului de educație, deoarece aceștia au posibilitatea de a accesa informații, de a rezolva sarcini 

de lucru în mediul virtual, de a participa la inovația didactică. 

 

 

II.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN 

- INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV ȘI CALITATIV 

 

1. CURRICULUM 

 

Pentru anul școlar 2021/2022, ca și în anii școlari precedenți, oferta educațională a școlii 

este următoarea: 

 Clasa a IX- a 

 profil umanist  

- filologie - 1 clasă 

- științe sociale – 1 clasă 

 profil real 

- științele naturii – 1 clasă 

Clasa a X- a 

 profil umanist  

- filologie - 1 clasă 

- științe sociale – 1 clasă 

 profil real 

- matematică-informatică – 1 clasă 

- științele naturii – 1 clasă 

Clasa a XI- a 

 profil umanist  

- filologie - 1 clasă 

- științe sociale – 1 clasă 

 profil real 

- matematică-informatică – 1 clasă 

- științele naturii – 1 clasă 
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Clasa a XII- a 

 profil umanist  

- filologie - 1 clasă 

- științe sociale – 1 clasă 

 profil real 

- matematică-informatică – 1 clasă 

- științele naturii – 1 clasă 

Oferta educaţională se încadrează în coordonatele curriculare impuse prin politicile 

educaționale naționale. În același timp, prin curriculum la decizia școlii, oferta educațională 

răspunde intereselor și aptitudinilor elevilor, reușind să îmbine în mod armonios şi creativ, 

componenta ştiinţifică cu cea artistică, să ofere elevilor un orizont complex și cât mai complet de 

cunoaştere şi înţelegere a lumii. Oferta educaţională a şcolii este adresată aptitudinilor tuturor 

elevilor noştri, specializările fiind: filologie, matematică – informatică, ştiinţele naturii, ştiinţe 

sociale. 

În oferta curriculară la decizia școlii predomină orele acordate extinderilor la disciplinele 

specifice profilului, matematică și informatică la clasele de matematică-informatică, fizica și 

biologia la clasele de științele naturii, limba și literatura română și limbile moderne la clasele de 

filologie, discipline socio-umane la profilul științe sociale.   Opționalele ca disciplină nouă sunt 

predominante în ciclul superior al liceului și sunt corelate cu opțiunile și necesitățile de pregătire ale 

elevilor. Se impun eforturi în direcția promovării parcursului diferențiat al elevilor la toate 

disciplinele școlare, identificării resurselor personale și valorificării acestora. Este necesară, de 

asemenea, deschiderea mai mare pentru profiluri foarte solicitate în prezent, de exemplu, filologie.  

 

Situația opționalelor ca disciplină nouă în anul școlar 2021/2022: 

I. Opționale ca disciplină nouă 

 

1. Normele fonetice, ortografice, ortoepice și de vocabular ale limbii române – clasa a IX-a 

A – 1 h; 

2. Web design – clasa a IX-a B – 1 h; 

3. Norme ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române – clasa a X-a A – 1 h; 

4. Educație financiară - clasa a X-a D – 1 h; 

5. Motivating Activities for Learning English - clasa a XI-a A – 1 h; 

6. Sintaxa propozitiei - clasa a XI-a A – 2 h; 

7. Elements de culture et civilisation de la France dans les classes de FLE - clasa a XI-a A – 

1 h; 

8. Web design - clasa a XI-a C – 1 h; 

9. Competențe digitale avansate I - clasa a XI-a C – 1 h; 

10. Adolescență și autocunoaștere – clasa a XI-a D – 1 h; 
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11. Capitalele lumii – clasa a XI-a D – 1 h 

12. Istoria comunismului în România – clasa a XII-a D – 1 h 

13. Grammar for Exams – clasa a XII-a A – 1 h; 

14. Sintaxa frazei – clasa a XII-a A – 2 h; 

15. Competențe crescute pentru examenul de bacalaureat – clasa a XII-a B – 1 h; 

16. Competențe digitale avansate II- clasa a XII-a C – 1 h; 

17. Competențe crescute în programare - clasa a XII-a C – 1 h; 

18. Adolescență și autocunoaștere – clasa a XII-a D – 1 h; 

19. Dezbatere, oratorie și retorică – clasa a XII-a D – 1 h; 

20. Istoria monarhiei în România – clasa a XII-a D – 1 h 

II. Opționale de aprofundare 

Logică – IXD, 1h 

Chimie – XB, 1h 

Informatică – XC, 1h 

Istorie – XIA, 1h 

Geografie – XIA, 1h 

Chimie – XIB, 1h 

Matematică – XIB, 1h 

Biologie – XIB, 1h 

Economie – XIB, 1h 

Economie – XIC, 1h 

Economie – XID, 1 h 

Informatică – XIC, 1h 

Istorie – XIIA, 1h 

Geografie – XIIA, 1h 

Biologie – XIIB, 1h 

Matematică – XIIB, 1h 

Fizică – XIIB, 1h 

TIC - XIIB, 1h 

Lb. și lit. română – XIIB, 1h 

Lb. și lit. română – XIIC, 1h 

Geografie – XIID, 1h 

Lb. și lit. română – XIID, 1h 

Filozofie – XIID, 1 h 

 

III. Ansamblu sportiv – handbal fete – 2 ore 
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2.RESURSE UMANE 

 

ELEVII 

 

O școală este însuflețită de elevii și dascălii ei. În cadrul Liceului Teoretic “Tudor Arghezi”, 

Târgu Cărbuneşti, învață 401 de elevi repartizați în 15 clase.  

1. Situația elevilor înscriși și distribuția pe specializări la începutul anului  școlar 2021-2022: 

a) FILIERA TEORETICĂ - PROFIL UMAN 

 

b) FILIERA TEORETICĂ - PROFIL REAL 

 

Se remarcă efective de elevi mai reduse la profilul real, în special la nivelul claselor cu 

specializarea matematică-informatică. Se impune analiza cauzelor care au condus la situația 

prezentă și propunerea de măsuri remediale în vederea atragerii elevilor spre acest profil.   

De asemenea, la nivelul specializării menționate, există necesitatea unor acțiuni mai 

concentrate pentru atragerea celor mai buni elevi, în condițiile în care baza de selecție se 

diminuează, dar și a reorientării în privința planului de învățământ pe care îl proiectează. 

 

 

 

Cod 

rând 

Specializarea/ 

Calificarea 

profesională 

 

Cod 

specializare/ 

calif.prof. *) 

Durat

a 

(ani) 

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

Nr. 

clas

e 

Total 

din 

 care: 

feminin 

Nr. 

clas

e 

Total  

din 

 care: 

feminin 

Nr. 

clase 
Total  

din 

 care: 

feminin 

Nr. 

clase 
Total  

din 

 care: 

feminin 

Nr. 

clase 
Total  

din 

 care: 

feminin

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 TOTAL     8 240 144 2 54 29 2 63 42 2 61 32 2 62 41 

2 FILOLOGIE 29039001 4 4 120 84 1 27 19 1 30 21 1 30 21 1 33 23 

3 
ȘTIINȚE 

SOCIALE 
29039002 4 4 120 60 1 27 10 1 33 21 1 31 11 1 29 18 

Cod 

rând 

Specializarea/ 

Calificarea 

profesională 

 

Cod 

specializare/ 

calif.prof. *) 

Durat

a 

(ani) 

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

Nr. 

clas

e 

Total 

din 

 care: 

feminin 

Nr. 

clas

e 

Total  

din 

 care: 

feminin 

Nr. 

clase 
Total  

din 

 care: 

feminin 

Nr. 

clase 
Total  

din 

 care: 

feminin 

Nr. 

clase 
Total  

din 

 care: 

feminin

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
TOTAL (rd. 2  

10) 
    7 163 75 1 27 10 2 54 26 2 47 25 2 35 14 

2 
MATEMATICĂ 

INFORMATICĂ 
28039003 4 3 69 28 0 0 0 1 29 10 1 23 13 1 17 5 

3 
ȘTIINȚE ALE 

NATURII 
28039004 4 4 94 47 1 27 10 1 25 16 1 24 12 1 18 9 
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2. Rezultatele la învățătură ale elevilor la sfârșitul anului școlar 2020/2021: 

 

a) PROFIL UMAN – FILOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

 

Cod 

rând 
Clasa  

Elevi înscrişi la 

început de an şcolar 

(14 septembrie 

2015) 

Elevi veniţi prin 

transfer de la alte 

unităţi şcolare1) 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară prin: 
Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar  

(12 septembrie 2016) 

Transfer la alte 

unităţi şcolare2) 
Abandon şcolar Alte situaţii Promovaţi3) Repetenţi 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din 

care: 

feminin 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

 

Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
TOTAL 

(rd.2÷6) 
233 145 16 10 4 3     2 1 243 151   

2 Clasa a IX-a  55 36 10 7 2 1         63 42   

3 Clasa a X-a  61 33 2 1 1 1         62 33   

4 Clasa a XI-a 61 41 3 1 1 1     2 1 61 40   

5 Clasa a XII-a 56 35 1 1             57 36     

 

 

b) PROFIL REAL - ȘTIINȚELE NATURII ȘI MATEMATICĂ – 

INFORMATICĂ 

 

 

Cod 

rând 
Clasa  

Elevi înscrişi la 

început de an şcolar 

(1 septembrie 2020) 

Elevi veniţi prin 

transfer de la alte 

unităţi şcolare1) 

Elevi plecaţi din unitatea şcolară prin: 
Elevi în evidenţă la sfârşit de an şcolar  

(31.08.2021) 

Transfer la alte 

unităţi şcolare2) 
Abandon şcolar Alte situaţii Promovaţi3) Repetenţi 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din 

care: 

feminin 

Total 
din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 
Total 

din care: 

feminin 

 

Total 

din care: 

feminin 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
TOTAL 

(rd.2÷6) 
186 86 1  8 1 2 1 3 2 173 82 1 0 

2 Clasa a IX-a  59 29 1  5 1 2 1     52 27 1 0 

3 Clasa a X-a  49 25   1           48 25     

4 Clasa a XI-a 39 16   2       2 2 35 14     

5 Clasa a XII-a 39 16           1   38 16     

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Rezultatele obținu

 

An școlar 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

 

Procen

Procen

ținute de către elevi la examenele naționale (BAC

Procent promovabilitate 

sesiunea iunie-iulie 

Procent prom

sesiunea augu

70,21% 39,29% 

82% 25% 

83,51% 38,46% 

65,55% 30% 

64,28% 17,14% 

 

 

 

 

cent promovabilitate sesiunea 

iunie-iulie

2016

2017

2018

2019

2020

cent promovabilitate sesiunea 

august-septembrie

2016

2017

2018

2019

2020

 (BACALAUREAT): 

promovabilitate 

a august-septembrie 

 

 

16-2017

17-2018

18-2019

19-2020

20-2021

16-2017

17-2018

18-2019

19-2020

20-2021
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Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare: 

În fiecare an, elevii şcolii obţin rezultate bune, atât la olimpiade, cât şi la concursurile 

şcolare. 

Rezultatele se regăsesc la sfarsitul fiecarui an scolar în Raportul anual de analiză al şcolii. 

Elevii cu rezultate deosebite sunt recompensaţi şi popularizaţi la începutul fiecărui an 

şcolar, la Ziua liceului, prin articole in revistele şi la festivitatea de premiere din iunie. 

Comportamentul social al elevilor nostri este cel adecvat varstei si preocuparilor lor. 

Disciplina, este un punct pozitiv al elevilor liceului nostru, in general toti elevii 

cunoscand si respectand prevederile Regulamentului Intern al scolii. Nu au fost semnalate 

incalcari grave ale regulamentului in ultimii ani. 

 

Frecvența elevilor 

 

Frecvenţa la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” este bună, majoritatea elevilor frecventând cu 

regularitate cursurile. Este limpede că şi în unitatea noastră şcolară sunt elevi care au absenţe de la 

cursuri, existând preocupări constante pentru diminuarea acestui fenomen. Preocuparea noastră, în 

ceea ce priveşte frecvenţa elevilor din Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” este reală pentru că, în 

concepţia noastră, în absenteismul nejustificat îşi au originea cele mai nefaste consecinţe pentru 

tineretul şcolar: manifestări de violenţă verbală şi fizică, anturaje nepotrivite, consumul de alcool, 

tutun şi substanţe interzise, rezultate negative la învăţătură şi disciplină 

Satisfacerea cerinţelor părinţilor – reprezintă unul din obiectivele prioritare ale activităţii 

unităţii noastre şcolare. În demersul nostru s-a pornit de la premisa că satisfacerea cerinţelor 

părinţilor reprezintă unul din factorii – cheie ai atragerii de populaţie. 

Numărul de cereri de transfer – Pe parcursul anului şcolar 2020 - 2021 s-au transferat în/din 

unitatea noastră şcolară elevi, din diferite motive, cel mai frecvent fiind – aproprierea de locul natal, 

ca urmare a posibilităţilor materiale precare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CADRELE  DIDACTIC

 

În anul școlar 2021/2022, la Liceu

un număr de 33 de cadre didactice

 

Nr. Funcția Studii Nr.  Ti

crt.   total 

1. profesor superioare 34 

 

Responsabilități deținute de către c

 Metodiști: 5 

 Responsabili Cerc Pedagog

 Inspector de specialitate lim

Colectivul de cadre didactice

didactice titulare. Stabilitatea col

termen mediu şi lung. 

Relaţiile dintre cadrele didac

conducerii şcolii cu cadrele dida

reciproc. 

Cadrele didactice se implică 

dorinţa de formare continuă şi per

CTICE  

Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Târgu Cărbuneşti

actice, conform următorului tabel: 

Titulari Suplinitori Grade didactice 

  I II Definitiv Debut

26 8 20 5 8 2

 către cadrele didactice la nivelul ISJ Gorj:  

edagogic: 2 

tate limba străine 

actice este stabil, format în proporţie de aprox. 75% d

ea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor 

 didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictu

le didactice este bună, există o permanentă comun

plică în problemele şcolii, în activităţile extracurricul

 şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reform

Grade dida

I

II

DEFINITIV

DEBUTANT

uneşti au fost încadrate 

CU TITLUL 

ȘTIINȚIFIC 

DE DOCTOR 

Debutant  

2 3 

 

% din cadre  

ticilor educaţionale pe 

nflictuale. Colaborarea  

comunicare şi respect 

urriculare, manifestând 

 reformei din domeniul 

idactice

TIV

ANT



18 
 

 

Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare - învăţare prin orientarea lui  

spre formare de capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale 

sunt bazate pe colaborare, deschidere, comunicare. 

Există un număr semnificativ de cadre didactice care sunt metodiști ISJ Gorj și Responsabili  

de cerc pedagogic, ceea ce reflectă înalta pregătire metodică și științifică a acestora.  

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI PERSONALUL NEDIDACTIC 

 

Personalul didactic auxiliar și cel nedidactic este la fel de important pentru desfășurarea în 

bune condiții a procesului instructiv-educativ. 

 Din analiza încadrării acestora pe compartimente, se observă următoarea structură (conform 

tabelului de mai jos): 

Situația personalului didactic auxiliar și nedidactic: 

Nr. crt. Compartimentul Nr. total 

1 Personal didactic auxiliar 6 

  - secretariat 

 - biblioteca 

- pedagog 

  - contabilitate 

- informatician 

  - administrator   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Personal nedidactic 8 

 Muncitori  

- magaziner 

  - îngrijitor 

  - paznici 

-şofer 

- bucatar 

2 

1/2 

3 

1/2 

1 

1 

Total 14 
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3. RESURSE MATERIALE SI FINACIARE 

 

Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Târgu Cărbuneşti, își desfășoară activitatea în sediul de pe 

strada Tudor Arghezi nr. 18.  

 

 

1. Sali de clase si cabinete scolare  18 

2. Sali de gimnastica 1 

3. Laboratoare 4 

3. Terenuri sportive amenajate 2 

4. Echipamente IT utilizate în: 131 

5.• procesul de invatamant, din care: 128 

6.- utilizate de catre elevi 118 

7.- utilizate de catre personalul didactic 10 

8.• administratie 3 

12.din rd.4 - conectate la reteaua de calculatoare 62 

13. Conectarea unităţii şcolare la Internet  DA 

14. Echipamente IT conectate la Internet 62 

Sala de sport, care a fost dată în folosință în 2004, fiind una 

dintre cele mai moderne, comparativ cu alte licee. 

Internat, cantină 

  

 

Fonduri de la Bugetul local: 

 

Anul Fond (lei) 

2017 2045200 

2018 383520 

2019 318850 

2020 360910 

TOTAL 3108480 
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Fonduri alocate de la bugetul de stat: 

 

Anul Fond (lei) 

2017 96854 

2018 2145904 

2019 2820363 

2020 3009048 

TOTAL 8072169 

     

 

Venituri şi cheltuieli extrabugetare: 

 

Anul Venituri (lei) Cheltuieli (lei) Plăți efective (lei) 

2017 24130 16160 16850 

2018 28563 17541 19965 

2019 30334 22656 26605 

2020 16497 11699 13455 

 TOTAL: 99524 TOTAL: 68056 TOTAL: 76875 



 

 

4. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 

 

 Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitate şi 

echitate în relaţiile interpersonale, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, 

ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la 

nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de rutină, 

conservatorism, automulţumire, reduse, însă, ca pondere. 

  Consiliul de administraţie a elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme 

privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice, a părinților şi a întregului personal 

al scolii. 

  Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de 

angajare a membrilor instituţiei şcolare. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, 

relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  

 Conducerea scolii este receptivă la sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi obiective 

la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un 

control strict birocratic.  

 Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor 

didactice. 
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5. ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

I. CURRICULUM 

1. Comunicari eficiente si punerea în contact a 

tuturor membrilor comunitatii educative 

(profesori, elevi, parinti, autoritati, organizatii, 

agenti economici, etc). 

2. Centralizarea logică și coerentă a informației 

privind formarea profesionala în cadrul unui 

sistem informational permisiv, prin cooperare cu 

institutiile, programele si proiectele care 

desfasoara activitate în acest domeniu. 

3. Contacte între profesori, nu doar în plan 

educational ci și în medii sociale, culturale, 

economice, etc. 

4. Existenta programelor pentru curriculum-ul 

ales si a bibliografiei aferente. 

5. Libertatea profesorilor de a propune optionale 

interesante. 

6. Existenta programelor de formare pentru 

adulti - reconversie profesionala. 

7. Activitatea profesorilor în practica 

profesionala curenta este exclusiv în beneficiul 

elevului si al procesului de învațământ. 

8. Rezultatele bune obtinute de catre elevi la 

concursurile pe discipline 

1. Cantitatea prea mare de informații, prezentate 

expozitiv, neatractiv. 

2. Lipsa unor C.D.Ș-uri interdisciplinare, 

(istorie - geografie-arte). 

3. Anularea posibilității de alegere clară a 

elevului, în conformitate cu atitudinile, 

interesele, proiectele sale, a pachetului de 

opționale din C.D.S. 

4. Preocuparea insuficientă sau formală a unor 

diriginți în desfășurarea activităților 

extracurriculare (dirigentie, activitati educative, 

orientare și consiliere profesionala). 

5. Neaplicarea consecventă a Regulamentului 

Școlar. 

6. Insuficienta adecvare a ofertei de discipline 

opţionale la interesele şi înclinaţiile individuale 

ale elevilor; 

7.  Insuficienta armonizare a ofertei curriculare 

cu cea extra curriculară;  

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

II. RESURSE UMANE 

1. Majoritatea profesorilor sunt titulari cu grade 

didactice maxime, ceea ce dovedeste preocuparea 

lor permanentă pentru autoperfecționare 

1. Fluctuația cadrelor didactice pe catedrele 

rezervate din diverse motive. 

2. Formarea profesionala cu minusuri si lipsa 
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2. Valorizarea specializărilor, gradelor de 

perfecţionare, formării continue şi a experienţei 

didactice în consitituirea catedrelor 

3. Bună colaborare între profesorii aceleiasi 

catedre. 

4. Personalul didactic auxiliar este pregatit 

corespunzator din punct de vedere profesional. 

5. Personalul administrativ - calificat si motivat 

profesional.  

6. Un număr de 5 cadre didactice sunt profesori 

metodiști ai ISJ Gorj, iar 3 sunt Responsabili de 

cerc pedagogic 

7. Elevi proveniți din diferite medii sociale. 

8. Nivelul ridicat de pregătire al elevilor la 

intrare în liceu; 

9. Nivelul ridicat al rezultatelor şcolare; -

rezultate bune la examenul de bacalaureat 

10. Implicarea profesorilor şi elevilor în diferite 

programe de parteneriat şcolar. 

vocației, într-un numar mic de cazuri; motivație 

insuficientă în special pe plan financiar. 

3. Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţare 

4. Persistă tentaţia elementelor conservatoriste  

la unii profesori în organizarea şi 

desfăşurarea lecţiilor şi în centrarea 

activităţilor pe nevoile elevului. 

5. Slaba implicare a părinţilor în problemele 

şcolii 

6. Nesupravegherea copiilor ai căror  părinţi 

sunt plecaţi la lucru în străinătate 

7. Consiliul reprezentativ al elevilor este puţin 

implicat în unele probleme specifice şcolii. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

III. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE  

1.Existența unor cabinete, laboratoare de 

specialitate, sală de sport (care asigură pregatire 

performantă în domeniu), internat si cantină  

2. Centrale termice pentru toate corpurile de 

clădire si internat.  

3. Cladirea nou renovată la complexul cămin – 

cantină 

4. Amplasarea de camere de luat vederi în incinta 

colegiului. 

5. Utilizarea eficientă a spaţiilor de învăţământ pe 

criterii de ordin pedagogic; 

6. Asigurarea şi menţinerea condiţiilor igiencio-

1.  Existența mică a surselor de venituri 

extrabugetare, numărul redus al contractelor de 

sponsorizare 

2. Proasta gestionare a materialelor informativ-

documentare. 

3. Bugete destul de mici aprobate de Consiliile 

Locale 

4. Existența unei baze materiale ne 

corespunzatoare unei instruiri eficiente: lipsa 

echipamentelor moderne în anumite săli de clasă 

(calculator, video-proiector, etc) 

5. Lipsa fondurilor necesare achiziționării de 
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sanitare; 

 

materiale didactice pentru toate disciplinele 

6. Imposibilitatea organizarii activităților  

didactice exclusiv în laboratoare și cabinete, din 

cauza lipsei de spațiu 

7. Inexistența unei săli de festivități 

8.Insuficienta preocupare pentru conştientizarea 

elevilor spre păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 

şcolare. 

9. Lipsa unui cabinet de limbi moderne, dotat 

corespunzător, necesitate imperioasă pentru o 

bună comunicare in U.E. 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

IV. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII CU COMUNITATEA 

1. Colaborarea cu Inspectoratul Scolar Judetean 

Gorj, cu Consilul Local si  Primaria. 

2. Identificarea nevoilor de educație ale 

comunității locale si a posibilităților de 

satisfacere a acestora, în cadrul normativului 

existent si cu resursele disponibile.  

3. Existența unor parteneriate cu alte instituții 

locale (Poliție, Jandarmerie, Spital, Centrul 

Cultural “Tudor Arghezi”, Biblioteca 

Orășenească) 

4. Admiterea unor absolvenți la universități 

renumite din Marea Britanie 

5. Colaborare cu organisme de consiliere și 

intermediere în vederea admiterii la universități 

renumite din Europa (Edmundo) 

6. Participare la parteneriate internaționale 

(parteneriat Comenius – Healthy Body-Healthy 

Mind) 

1. Legatura slabă cu agenții economici în 

vederea încadrarii absolvenților și/sau pentru 

efectuarea pregătirii practice. 

2. Inexistența unei Asociații a Părinților 

organizată ca fundație 

3. Slaba implicare în atragerea partnerilor 

externi (din UE) 

4. Angajarea sporadică a elevilor în activităţi 

extraşcolare în folosul comunităţii 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

V. RESURSE INFORMAŢIONALE 

1. Liceul este dotat din punct de vedere 

informaţional 

2. Existenţa unui Centru de Dezvoltare şi 

Informare, dotat după ultimele standarde  

1. Nu sunt dotate toate salile de curs cu 

videoproiector și calculator 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

I. CURRICULUM 

1. Mijloacele media diversificate care susțin 

procesul de învățare 

2. Posibilitatea de achiziționare a unor materiale 

și auxiliare didactice de foarte bună calitate 

3. Definirea clară a ofertei educaţionale a şcolii 

în raport cu interesele şi aptitudinile elevilor şi cu 

aşteptările comunităţii 

4. Proiectarea de trasee curriculare alternative în 

contextul misiunii şi finalităţii liceului prin 

cointeresarea tuturor celor implicaţi şi interesaţi 

în dezvoltarea curriculum-ului 

5. adaptarea curriculum-ului la decizia şcolii din 

perspectiva obiectivelor şi conţinuturilor la 

evoluţia societăţii informaţionale;  

6. popularizarea ofertei educaţionale 

1. Existența a prea multe variante de manuale. 

2. Depedența față de deciziile nivelurilor 

ierarhice superioare. 

3. Absența unui sistem național unitar de 

certificare a competențelor profesionale. 

4. Modul de organizare a examenului de 

competențe lingvistice și digitale a scăzut 

motivația învățării 

 II. RESURSE UMANE 

1. Colaborarea cu Inspectoratul Școlar Judetean 

Gorj 

2. Implicarea mai frecventă a cadrelor didactice 

în activități extracurriculare pe grupe/echipe, 

favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea 

coeziunii grupului şi o comunicare mai bună. 

1. Planul de școlarizare -  în scădere. 

2. Reducerea populației școlare și în consecință, 

restrângerea bazei de selecție a școlii. 

3. Existența unor Colegii concurente în 

Municipiul Târgu Jiu care oferă o educație de 

foarte bună calitate și atrag elevii performanți din 
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3. Creşterea numărului de ofertanţi şi a 

programelor de formare pentru dezvoltarea 

personală şi profesională. 

4. Formarea continuă a profesorilor în 

specialitate şi în ştiinţe ale educaţiei;  

5. Abilitarea managerială a cadrelor didactice 

localitate. 

4. Nivelul de pregătire mai redus al elevilor 

proveniți din zone rurale. 

5. Scăderea interesului pentru actul de învățare 

și nivelul cultural al elevilor tot mai redus. 

6. Migrația unor părinți în străinătate pentru 

ocuparea unui loc de muncă și lăsarea copiilor în 

grija unor terți. 

7. Scăderea din motive de ordin financiar a 

atractivităţii încadrării în învăţământ a 

personalului tânăr  

8. Motivarea profesorilor pentru perfecţionare 

poate slăbi în absenţa unor sisteme eficiente de 

evaluare a performanţelor lor 

III. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

1. Recondiţionarea clădirilor liceului şi a 

mobilierului şcolar 

2. Dotarea laboratoarelor cu mijloace moderne 

de învăţământ 

3. Asigurarea de calculatoare pentru toate 

disciplinele de învăţământ în vederea 

informatizării procesului educaţional 

4. Ierarhizarea priorităţilor în utilizarea 

resurselor financiare 

5. Diversificarea resurselor de venituri 

extrabugetare 

6. Reamenajarea spaţiilor şcolare pe criterii 

funcţionale, estetice şi pedagogice 

1. Neaprobarea sau aprobarea cu întârziere a 

unor cheltuieli necesare pentru realizarea 

completă a proiectului de investiții, reparații si 

întreținere. 

2. Fonduri insuficiente pentru cheltuieli 

materiale şi în special pentru mijloace de 

inventar 

3. Sistem legislativ inflexibil, extrem de 

complicat și restrictiv, în privința utilizării 

optime a resurselor de către directorul școlii. 

4. Taxele de înscriere impuse pentru 

participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare. 

5. Costurile ridicate ale achizițiilor de materiale 

didactice de bună calitate. 

6. Resursele materiale scăzute ale unor părinți ai 

elevilor Liceului. 

IV. DEZVOLTARE SI RELAȚII CU COMUNITATEA  

1. Proiectarea şi implementarea 1. Gradul redus de implicare în viața școlii din 
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parteneriatelor şcolii ca răspuns la nevoile 

comunităţii 

2. Formarea personalului didactic pentru 

întocmirea şi derularea unor programe 

europene 

3. Reprezentarea comunităţii în structurile 

decizionale din şcoală 

4. Dezvoltarea cooperării cu alte instituţii 

care au responsabilităţi educative şi 

materializarea acesteia în proiecte de 

parteneriat 

5. Dezvoltarea şi valorizarea colaborării cu 

parteneri europeni 

partea unor părinți. 

2. Lipsa unui parteneriat real şcoală-familie 

3. Insuficienta  pregătire a elevilor pentru viaţă 

şi societatea românească integrată în U.E. 

4. Prea puţine  programe de orientare  şcolară şi 

profesională 
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III. LOGO, DEVIZA, VIZIUNEA ȘI MISIUNEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

LOGO: 

 

DEVIZA:  

„Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari. Şi 

nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”.  

(Maria Montessori) 

VIZIUNEA 

“Educarea viitoarelor generaţii de elevi pentru învăţare pe tot parcursul vieţii, în acord cu propriile 

aspiraţii şi cu nevoile societăţii. O școala cu prestigiu si tradiție,o șansă la performanță pentru fiecare!” 

 

MISIUNEA 

Pornind de la idealul educational al societatii romanestidezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, formarea unei personalităţi autonome şi creative, Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” 

Târgu Cărbunești îşi propune să valorifice potenţialul fiecărui elev, experienţa lui de viaţă, pregatind viitorii 

absolventi pentru integrare cu succes in viata de adult. 

Cu alte cuvinte, şcoala noastră doreşte să cultive elevilor ei o gândire reflexivă şi autonomă, trăsături 

ale unei personalităţi democratice, responsabile, independente, flexibile, în contextul în care toţi sunt egali, 

dar în acelaşi timp diferiţi. 

Pe scurt, ne propunem urmatoarele: 
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  Construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovarea standardelor academice de 

excepție; 

  Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii și ale 

comunității; 

  Derularea unui program de selecție și pregătire a elevilor capabili de performanță; 

  Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevii școlii; 

  Dezvoltarea unor parteneriate locale și europene pentru implementarea valorilor cuprinse în ethosul 

școlii și pentru promovarea valorilor europene – pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială; 

 Afirmarea și consolidarea imaginii școlii prin integrarea absolvenților în învățământul superior de 

elită, la nivel național și internațional; 

  Formarea continuă a profesorilor pentru aplicarea metodelor active de predare și a metodelor 

alternative de evaluare; 

  Îmbunătățirea sistemului de management și de asigurare a calității pentru menținerea și ridicarea 

calității educației oferite; 

  Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite conform strategiei de 

dezvoltare; 

  Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități 

 extracurriculare și extrașcolare); 

  Asigurarea bazei materiale adecvate realizării obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare a 

școlii; 

 Identificarea și atragerea de surse alternative de finanțare. 
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IV. ŢINTE ŞI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 

 

Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar ne determina să 

avem în vedere ca dimensiune strategică modernizarea sistemului de educaţie pentru a da coerenţă 

parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială, orientată pe competenţe 

cheie ce trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu cerinţele noii economii a cunoaşterii. 

 

IV.1 ŢINTE STRATEGICE 

 

       Analizând „ punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul extern, 

propunem următoarele ţinte strategice: 

 

 T1: Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate. 

 Acest scop vizează crearea unui spaţiu adecvat cerinţelor de funcţionare pentru instruirea teoretică şi 

practică a elevilor, prin cooperare cu autorităţile locale şi comitetele de părinţi consolidând astfel 

parteneriatul şcoală - comunitate. 

            T2: Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice 

centrate pe elev. 

 Ţinta strategică aleasa se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii didactice 

pentru adaptarea la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.         

             T3: Promovarea dimensiunii europene şi a egalităţii de şanse în educaţia elevilor: 

            Absolventul din societatea actuală trebuie recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate 

resimţite de economie prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială şi cultura societăţii noastre 

româneşti şi europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în educaţie, la toate nivelurile şi 

facilitarea accesului larg, transnaţional, la resursele educaţionale din Europa. 

              T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare 

              Scopul vizează dotarea tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne şi 

interinstituţionale şi adecvarea schimbului de informaţii la ritmul schimbărilor din societatea românească. 

               T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.            

               Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionale şi de 

servicii oferite comunității. 
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IV.2.  OPŢIUNILE  STRATEGICE  

 

Domeniul 

funcţional Dezvoltare 

curriculară 

Dezvoltarea 

Resurselor umane 

Atragerea de 

resurse financiare şi 

dezvoltarea bazei 

materiale 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 
Scop 

strategic 

T1 

Adaptarea 

curriculumului la 

nevoile 

comunităţii 

Asigurarea accesului 

cadrelor didactice la 

tehnologia modernă 

Modernizarea 

spaţiilor şcolare şi a 

spaţiilor auxiliare 

Responsabilizarea 

comunităţii în 

susţinerea şcolii 

T2 

Particularizarea 

curriculumului la 

cerintele învăţării 

activ-participative 

centrate pe elev 

Formarea cadrelor 

didactice pentru 

aplicarea metodelor 

active şi a centrării 

activităţii pe elev 

Achiziţionarea de 

mijloace didactice şi 

echipamente 

adecvate situaţiilor 

de învăţare centrate 

pe elev 

Dezvoltarea 

parteneriatelor cu 

structuri implicate în 

educaţie. 

T3 

Dezvoltarea unor 

optionale adecvate 

egalităţii de şanse 

în educaţia 

elevilor şi 

integrării europene 

Accesarea resurselor 

educaţionale 

europene. Crearea 

abilităţilor personale, 

a deprinderilor 

sociale şi tehnice, de 

promovarea 

dimensiunii europene 

şi egalităţii de şanse 

în educaţia elevilor 

Crearea bazei 

materiale pentru 

susţinerea 

promovării 

dimensiunii 

europene şi a 

egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor de 

către cadrele 

didactice 

Colaborare cu 

reprezentanţi ai ONG-

urilor, instituţiilor de 

cultură din ţară şi din 

străinătate 

T4 

Dezvoltarea 

canalelor  privind 

comunicarea 

Formarea resursei 

umane în vederea 

utilizării sistemelor de 

comunicare şi 

realizarea unei 

comunicări eficiente 

Dotarea tuturor 

compartimentelor cu 

mijloace moderne de 

comunicare eficienti-

zarea parteneriatelor 

vitale 

Crearea unor structuri 

participative elevi- 

personal propriu 

comunitate pentru 

realizarea schimbului 

de informaţii cu 

exteriorul şi adecvarea 

acestuia la contextul 
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comunitar concret 

T5 

Dezvoltarea 

privind activitatea 

de marketing- 

publicistică 

Responsabilizarea şi 

motivarea resursei 

umane pentru 

promovarea imaginii 

şcolii 

Atragerea de resurse 

pentru realizarea 

unor materiale de 

promovare a 

imaginii şcolii 

Realizarea unor 

parteneriate cu 

instituţii/ organizaţii/ 

mass-media, implicate 

în promovarea imaginii 

şcolii 

 

IV.3. ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE A STRATEGIEI  

ŢINTE   

STRATEGICE 

OPŢIUNI  

STRATEGICE 
ETAPE ŞI TERMENE DE APLICARE 

 

 

 

 

 

 

 

T1:Realizarea 

cadrului general 

adecvat pentru 

o educaţie de 

calitate prin şi 

pentru 

comunitate  

Adaptarea 

curriculumului la 

specificul local 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie  

(M) Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului conceput pe baza 

nevoilor comunitare şi a celor individuale  

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară  

 

Asigurarea 

accesului cadre-lor 

didactice la 

tehnologia modernă  

(S) Inventarul echipamentelor existente în şcoală stabilirea 

necesarului pentru asigurarea utilizarii în procesul de învăţământ 

de către toate cadrele didactice 

(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor 

audio-video şi a tehnologiilor informaţionale 

(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a 

resurselor comunităţii 

 

 

Modernizarea 

spaţiilor şcolare şi a 

spaţiilor auxiliare  

(S) Inventarierea tuturor lucrărilor necesare reamenajării şi 

modernizării spaţiilor şcolare şi spaţiilor auxiliare 

(S) Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul unităţii 

şcolare 

(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere 

(L) Reamenajarea spaţiilor şcolare, a clădirii principale, a 

gardului de împrejmuire a liceului, a sistemului de încălzire din 

liceu 

(L) Procurarea şi instalarea de echipamente audio- video şi de 

comunicare moderne necesare 

Responsabilizarea 

comunităţii în 

(S) Atragerea de resurse extrabugetare 

(M) Realizarea unei reţele eficiente de comunicare şi cooperare 
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susţinerea şcolii cu comunitatea 

 

 

 

 

T2:Realizarea 

unui învăţământ 

axat pe 

aplicarea 

metodelor 

active şi a 

strategiilor 

didactice 

centrate pe elev 

Particularizarea 

curriculumului la 

cerinţele învăţării 

activ- participative 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cerinţelor de învăţare 

activ-participative   

(M) Dezvoltarea şi pilotarea curriculum-ului  conceput pe baza 

cerinţelor învăţării activ-participative  centrate pe elev 

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de 

rezultate 

Formarea cadrelor 

didactice pentru 

aplicarea metodelor 

active şi centrării 

activităţii pe elev 

(S) Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice  

(S) Formarea cadrelor didactice debutante pentru aplicarea 

metodelor active şi a centrării activităţii pe elev 

(M) Formarea restului cadrelor didactice pentru aplicarea 

metodelor active şi a centrării activităţii pe elev 

Modernizarea 

spatiilor scolare si a 

spatiilor auxiliare  

(S) Inventarierea mijloacelor didactice şi echipamentelor existente 

în şcoală şi stabilirea necesarului pentru asigurarea utilizării în 

procesul de învăţământ de către toate cadrele didactice 

(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea mijloacelor 

didactice şi echipamentelor adecvate situaţiilor de învăţare  

(L) Identificarea şi valorificarea de către cadrele didactice a 

resurselor  

Responsabilizarea 

comunitatii in 

sustinerea scolii 

(S) Contactarea unor instituţii/ONG-uri/organizaţii care pot funiza 

asistenţă de specialitate 

(M) Incheierea de parteneriate şi derularea activităţilor de formare 

(L) Atragerea altor instituţii /ONG-uri/ organizaţii/ firme 

implicate în educaţie 

 

 

 

 

 

 

 

T3:Promovarea 

dimensiunii 

europene şi a 

Dezvoltarea unor 

opţionale despre 

tema  egalităţii de 

şanse în educaţia 

elevilor şi integrării 

europene 

(S) Analiza nevoilor de educaţie, definirea cererii de educaţie şi 

realizarea unor opţionale adecvat egalităţii de şanse în educaţia 

elevilor şi integrării europene 

(M) Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului  conceput pe baza 

egalităţii de şanse în educaţia elevilor şi integrării europene 

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de 

rezultate 

 

 

 

(S) Identificarea surselor de resurse 

(S) Informarea personalului asupra modului de accesare 

(M) Formarea cadrelor didactice prin participare la programe de 
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egalităţii de 

şanse în 

educaţia 

elevilor: 

 

Accesarea 

resurselor 

educaţionale 

europene 

formare internaţionale 

(M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de 

experienţă cu şcoli din spaţiul european 

(L) Menţinerea legăturilor cu partenerii externi şi crearea unui 

schimb permanent de resurse cu aceştia 

Crearea abilităţilor 

personale, a 

deprinderilor 

sociale şi tehnice, 

de promovare 

dimensiunii 

europene şi a 

valorilor 

multiculturalismului 

a elevilor 

(S) Identificarea nevoilor de formare a elevilor adolescenţi 

privind deprinderile sociale şi tehnice, de promovare a valorilor 

europene 

(S) Contactarea organismelor care pot furniza asistenţă de 

specialitate 

(S) Formarea a 3 cadre didactice în crearea deprinderilor sociale 

şi tehnice, de promovare a valorilor europene a adolescenţilor 

(M) Formarea unui grup de 10 elevi pentru promovarea 

dimensiunii europene şi a valorilor multiculturalismului 

(M) Realizarea unor proiecte comune şi a schimburilor de 

experienţă cu şcoli din Romania  

Crearea bazei 

materiale pentru 

susţinerea 

promovării 

(M) Amenajarea unor puncte de accesare a resurselor europene 

(L) Realizarea unei baze de date privind sursele şi resursele 

europene 

 

 

Colaborare cu 

reprezentanţi ai 

ONG-urilor, 

instituţiilor de 

cultură din ţară şi 

din străinătate 

 

(S) Identificarea organizaţiilor cu care se pot desfăşura activităţi 

de promovare a valorilor europene şi multiculturalismului şi 

realizarea de parteneriate cu organizaţiile identificate  

(S) Realizarea unor materiale scrise şi în format electronic, 

(împreună cu partenerii români şi străini) pentru promovarea 

dimensiunii europene şi a valorilor multiculturalismului 

(M) Derularea on-line a unor activităţi extracurriculare 

transnaţionale 

(L) extinderea parteneriatelor în ţară şi în străinătate 

 

 

 

 

T4: Utilizarea 

Dezvoltarea,  

canalelor privind 

comunicarea 

(S) Analiza nevoilor, definirea cererii privind comunicarea  

(M) Dezvoltarea canalelor 

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în funcţie de 

rezultate 

Formarea resursei (S) Realizarea liniilor de comunicare internă şi interinstituţionale 
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unui sistem 

eficient de 

comunicare 

umane în vederea 

utilizarii sistemelor 

de comunicare şi 

realizarea unei 

comunicări 

eficiente 

 

 

(S) Analiza nevoilor de formare în utilizarea sistemelor de 

comunicare 

(S) Analiza complexa a nevoilor de formare pe comunicare 

(M)  Formarea întregii resurse umane pe probleme de comunicare 

(M) Formarea resursei umane pentru realizarea sistemelor şi 

echipamentelor de comunicare 

(L) Crearea unei structuri activ- participative interne care să 

monitorizeze permanent nevoia de formare          

Dotarea tuturor 

compar-timentelor 

cu mijloace  

moderne de 

comunicare 

eficientizarea 

parteneriatelor 

vitale 

 

(S) Identificarea necesarului de echipamente de comunicare 

 

(M) Dotarea integrală cu echipamente de comunicare moderne 

(M) Organizarea unui Centru de Documentare şi Informare 

(L) Realizarea unei baze de date eficientă la nivelul unităţii 

şcolare 

Crearea unor 

structuri 

participative elevi- 

personal propriu- 

comunitate pentru 

realizarea 

schimbului de 

informaţii cu 

exteriorul şi 

adecvarea acestuia 

la contextul 

comunitar concret 

 

(S) Realizarea necesarului de resursă pentru crearea structurii  

 

(M) Stabilirea procedurilor de lucru şi pilotarea acestora 

 

(L)  Revizuirea structurii în funcţie de rezultate 

 

 

 

 

T5: Promovarea 

Responsabilizarea 

şi motivarea 

resursei umane 

pentru promovarea 

imaginii şcolii 

(S) Lansarea invitaţiei de participare la promovarea imaginii 

şcolii 

(S) Identificarea resursei umane disponibile 

(M) Implicarea în activităţile de promovare a imaginii şcolii 

(L) Implicarea întregii resurse umane pentru promovarea imaginii 
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imaginii unităţii 

şcolare pe plan 

local, naţional 

şi internaţional 

şcolii 

Atragerea de 

resurse pentru 

realizarea unor 

materiale de 

promovare a 

imaginii şcolii 

(S) Stabilirea fondurilor necesare şi a surselor de obţinere 

(S) Realizarea unui material promoţional de promovare a imaginii 

şcolii 

(L)  Realizarea unor parteneriate în vederea atragerii de resurse 

Realizarea unor 

parteneriate cu 

instituţii/ 

organizaţii/ mass- 

media, implicate în 

promovarea 

imaginii şcolii 

(S) Identificarea de instituţii/organizaţii/mass-media, implicate în 

promovarea imaginii şcolii 

(M) Organizarea de activităţi care să promoveze imaginea şcolii 

(M) Obţinerea de rezultate la nivel naţional şi internaţional 

(M) Participarea la activităţi organizate de alte instituţii în scopul 

promovării şcolii 

(L) Menţinerea imaginii şcolii prin utilizarea liniilor de 

comunicare interinstituţionale 

 

 

V.  OBIECTIVE GENERALE REALIZATE PRIN ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 

 

Obiective generale: 

 O1. creşterea calităţii muncii în şcolă; 

 O2. îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ; 

 O3. eficientizarea lucrului în echipă; 

 O4. educarea elevilor noştri pentru dobândirea de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe 

pentru alinierea la dezideratele educaţiei europene; 

 O.5 creşterea performanţelor elevilor la nivel local, naţional, internaţional. 

Viziunea şi misiunea unităţii şcolare sunt cunoscute de cadrele didactice, elevi, părinţi şi comunitate. 

Acestea implică adecvarea resurselor la obiective, indicatorii de realizare sunt repere observabile, 

modalităţile de evaluare propuse sunt reale. Toate acestea asigură mecanismele de realizare a 

calităţii. Descentralizarea antrenează responsabilizarea şi asumarea rolului esenţial de către şcoală 

ceea ce presupune modificarea periodică a viziunii.  
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O1, O2, O5 

ŢINTE   

STRATEGICE 

OPŢIUNI  

STRATEGICE 

RESURSE 

STRATEGICE 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

  

 

 

T1: Realizarea 

cadrului general 

adecvat pentru 

o educatie de 

calitate prin /  

pentru 

comunitate 

Adaptarea curriculum-ului la 

specificul local 

 

 

 

 

 Resursa 

umana 

foarte bine 

pregatita 

profesi-onal 

 

 

 

 

 

 

 Resurse de 

expertiza: 

existenta 

unor cadre 

didactice cu 

expertiza si 

experienta 

 Existenta spaţiilor 

modernizate adecvat 

cerinţelor de 

funcţionalitate 

 Existenţa sălilor de clasă 

dotate modern prin 

contribuţii ale părinţilor, 

sponsorilor şi comunităţii 

locale 

 Satisfacţia grupurilor de 

interes privind calitatea 

educaţiei 

Asigurarea accesului cadrelor 

didactice la tehnologia 

modernă 

Modernizarea spaţiilor 

şcolare şi a spaţiilor auxiliare 

Responsabilizarea 

comunităţii în susţinerea 

şcolii 

 

 

 

T2: Realizarea 

unui invatamant 

axat pe 

aplicarea 

metodelor 

active şi a 

strategiilor 

didactice 

centrate pe elev  

Particularizarea curriculum-

ului la cerinţele învăţării 

activ- paticipative centrate pe 

elev 

 

 Scăderea cu 50% a 

absenţelor nemotivate ale 

elevilor 

 Diminuarea cu 75% a 

corigenţilor 

 Implicarea tuturor cadrelor 

didactice în realizarea de 

activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare în 

parteneriat cu comunitatea 

Formarea cadrelor didactice 

pentru aplicarea metodelor 

active şi a centrării activităţii 

pe elev 

Achiziţionarea de mijloace 

didactice şi echipamente 

adecvate situaţiilor de 

învăţare centrate pe elev 

Dezvoltarea parteneriatelor 

cu structuri implicate în 

educaţie 

 

 

Dezvoltarea unor opţionale 

adecvate 
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T3: Promovarea 

dimensiunii 

europene si a 

egalităţii de 

şanse în 

educaţia 

elevilor  

multiculturalismului şi 

integrării europene 

 Creşterea cu 50% a 

elevilor implicaţi în 

schimburi de experienţă 

internaţionale 

 Existenta bazei de date 

pentru promovarea 

dimensiunii europene şi a 

egalităţii de şanse în 

educaţia elevilor 

Accesarea resurselor 

educaţionale europene 

Crearea abilităţilor 

personale, a deprinderilor 

sociale şi tehnice, de 

promovare dimensiunii 

europene şi a egalităţii de 

şanse în educaţia elevilor 

Crearea bazei materiale 

pentru susţinerea promovării 

Colaborare cu reprezentanţi 

ai ONG-urilor, instituţiilor de 

cultură din ţară şi din 

străinatate 

 

O3, O4 

 

ŢINTE   

STRATEGICE

OPŢIUNI  

STRATEGICE 

RESURSE 

STRATEGICE 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

  

 

 

 

 

 

 

T4: Utilizarea 

unui sistem 

eficient de 

comunicare 

Dezvoltarea  unor module 

/opţionale privind 

comunicarea 

 

 

 

 

 

 

 

 Resursa 

umană foarte 

bine pregatită 

profesi-onal 

 

 

 

 Existenţa liniilor de 

comunicare internă şi 

interinstituţională 

 Toate cadrele didactice 

utilizează tehnologiile 

informaţionale  şi liniile 

de comunicare existente 

 75% dintre elevi 

utilizează sistemele 

Formarea resursei umane în 

vederea utilizarii sistemelor 

de comunicare şi realizarea 

unei comunicări eficiente 

Dotarea tuturor 

compartimentelor cu mijloace 

moderne de comunicare 

eficientizarea parteneriatelor 

vitale 
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VI. RESURSELE STRATEGICE ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE 

  

Pentru toate ţintele strategice menţionate vor fi dezvoltate programe specifice, cu responsabili clar 

specificaţi, ce vor realiza, acolo unde este cazul şi programe suplimentare de atragere a resurselor deficitare. 

Rezultatele aşteptate vizează, la modul general, următoarele: 

  şcoala să asigure tuturor educabililor condiţii optime de pregătire, şanse egale, iar cadrelor didactice 

posibilitatea de a se exprima într-un cadru favorabil dezvoltării personale şi profesionale a elevilor. 

 pregătirea ştiinţifică şi profesională a elevilor, în perspectiva integrării în viaţa economică şi socială, la 

nivelul standardelor europene. 

Crearea unor structuri 

participative elevi- personal 

propriu – comunitate pentru 

realizarea schimbului de 

informaţii cu exteriorul şi 

adecvarea acestuia la 

contextul comunitar concret 

 

 

 

 Resurse de 

expertiză: 

existenţa unor 

cadre 

didactice cu 

expertiză şi 

experienţă 

informaţionale existente 

în şcoală 

 Existenţa structurii 

participative care 

monitorizează schimbul 

de informaţii cu 

comunitatea 

 

 

 

T5: 

Promovarea 

imaginii 

unităţii şcolare 

pe plan local, 

naţional şi 

internaţional 

Responsabilitatea şi 

motivarea resursei umane 

pentru promovarea imaginii 

şcolii 

 

 Existenta monografiei şi 

a materialelor de 

promovare a imaginii 

şcolii 

 Implicarea tuturor 

cadrelor didactice 

pentru promovarea 

imaginii şi/sau 

realizarea de materiale 

promoţionale 

 Existenta contractelor 

de parteneriat 

 Existenta programului 

de activitate 

extraşcolară 

Atragerea de resurse pentru 

realizarea unor materiale de 

promovarea a imaginii şcolii 

Realizarea unor parteneriate 

cu instituţii/ organizaţii/ 

mass-media, implicate în 

promovarea imaginii şcolii 
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 organizarea unor grupuri de persoane formate ce să actioneze ca multiplicatori în promovarea 

dimensiunii europene în educaţie, pentru cetăţenie democratică. 

 creşterea considerabilă a numărului de parteneriate locale, naţionale şi europene 

 creşterea prestigiului unităţii şcolare prin promovarea imaginii în toate domeniile precizate. 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

 

 

MECTS, ISJ, CCD 

 respectarea politicilor şcolare de stat şi a legislaţiei în vigoare 

 promovarea standardelor europene în funcţionarea structurilor şi aplicarea programelor sistemului de 

învăţământ 

 utilizarea optimă a resurselor financiare 

 respectarea şi parcurgerea ritmică a programei şcolare 

 asigurarea progresului şcolar şi atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin obiectivele 

cadru 

 dezvoltarea profesională şi perfecţionarea prestaţiei didactice prin derularea programelor de formare 

continuă 

 

      Elevii 

 condiţii optime de învăţare 

 respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale 

 asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală 

 dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în vederea inserţiei 

profesionale şi sociale optime 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare 

 focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor proprii 

 creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber 

 

Părinţii 

 condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare 

 asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor naţionale şi admiterii în etapa 

superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate 

 servicii de consultanţă psihologică şi educaţională 
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 însuşirea de către copii a normelor de conduită socială 

 preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie 

 informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte 

 

      Cadrele didactice 

 promovarea statutului de cadru didactic în societate 

 informare profesională şi formare continuă 

 parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională 

 mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă 

 conducere democratică, participare la luarea deciziilor 

 salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate 

 conţinuturi curriculare adaptate vârstei şcolare şi finalităţilor instructiv-educative aşteptate 

 

Autorităţile locale 

 gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare 

 activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale 

 informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală 

 dezvoltare instituţională 

 centre culturale, biblioteci, universităţi şi alte şcoli 

 implicare în programe şi proiecte de interes comun 

 stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice 

 

ONG-uri, fundaţii, asociaţii 

 programe comune cu şcoala 

 recrutare de voluntari 

 cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice 

 

Biserica 

 promovarea valorilor morale creştine în educaţie 

 activităţi de parteneriat 

 

Mass-media 

 desfăşurarea unor activităţi cu impact mediatic 
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VII. INDICATORI DE REALIZARE  

• Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat 

• Raportul de evaluare interna ARACIP 

• Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii 

• Finalităţi ale parteneriatelor derulate 

• Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea sarcinilor 

• Modul de cheltuire a bugetului proiectat 

• Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea 

• Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă, diseminarea acestora şi 

utilizarea abilităţilor dobânduite în activitatea didactică 

• Respectarea termenelor de execuţie a unor obictive 

• Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate 

• Documentele de proiectare şi evidenţele 

 

 VIII. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

 Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi 

managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi. 

           Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment dat. 

           Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza managerială 

semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului profesoral al şcolii. 

           Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm 

şi la care ne raportăm: elevii, părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi partenerii de 

proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. 

          Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi. 

 

 ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PDI: 

 

 stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice; 

 contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră; 

 contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de marketing, web-

site-ul şcolii; 

 mediul extern: www.edu.ro; www.isjgorj.ro; www.aracip.edu.ro 

 mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale comisiilor 

metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi tematice; portofoliile cadrelor didactice; 
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rapoartele CA, CEAC; rezultele elevilor; fişe de evaluare; rezultate sondaje, chestionare; rezultatele 

evaluării externe;  

 planuri operaţionale: manageri, CA, CEAC, comisii metodice 

 

 

 ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDI-ULUI 

 

a. echipa de lucru: 

 întâlniri de informare, actualizare; 

 sedinţe de lucru pe termene fixate anterior; 

 întâlniri cu membrii CEAC 

b. echipa managerială: 

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP; 

 discuţii de informare, feed-back; 

 rapoarte semestriale; 

 rapoarte anuale; 

 analiza rapoartelor CEAC. 

c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice: 

 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului; 

 rapoarte semestriale şi lunare; 

 fişe de autoevaluare; 

 portofoliile membrilor comisiei; 

 asistenţe/inter-asistenţe; 

 lecţii demonastrative; 

 acţiuni extracurriculare; 

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 


