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ARGUMENT
Proiectul de dezvoltare instituţională al Liceului Tehnologic Feldru a fost conceput pe o perioadă de cinci
ani, 2017 – 2022, având în vedere specificul învăţământului românesc şi principiile proiectării unui demers
educaţional de calitate. Documentul va fi actualizat anual, iar parteneriatul interinstituţional reprezintă
singura modalitate de acţiune care poate genera dezvoltarea durabilă în interesul comun al tuturor
instituţiilor implicate.
Şcoala dispune de resurse educaţionale de calitate, aceasta fiind una din principalele preocupări ale
conducerii unităţii. S-au achiziţionat: cărți pentru biblioteci și manuale școlare noi; pentru orele de educație
fizică s-au procurat articole sportive; pentru ciclul primar, table albe; pentru preșcolari, jocuri didactice și
jucării.
Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea
învăţământului: ”dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea
personalităţii autonome şi creative”. Din această perspectivă, finalităţile liceului propun formarea unui
absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea proprii-lor trasee de
dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială.
Afirmarea acestor finalităţi implică necesitatea gândirii unui nou mod de abordare a managementului
sistemului de învăţământ, în general, şi al instituţiei şcolare în special.

PARTEA 1 – CONTEXT

1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII
1.1. Misiunea şcolii
Liceul Tehnologic Feldru, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor comunităţii locale, oferă şanse egale de
educaţie pentru toţi elevii care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în
funcţie de interesele, motivaţiile personale.
În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural şi economic prin
transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea
răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un
comportament adecvat orică-rei situaţii.
Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor
personale.
Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând,
faţă de propria persoană.

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
Adecvarea şi compatibilizarea misiunii şcolii la o societate bazată pe libertăţi individuale, economice de piaţă,
competiţie a valorilor şi stat de drept semnifică nu numai recuplarea ofertei de şcolarizare cu nevoile de calificare
cerute de economie, administraţie, viaţa socială şi cultura societăţii noastre, adică formarea ade capacităţi, acte de
mobilitate profesională, ci şi, mai ales, profilarea de caractere apte să propăşească această societate.
Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi aplicând strategii
adecvate fiecărui obiectiv.
Misiunea şcolii noastre constă, în remodelarea dinamică a capacităţilor educaţionale ale şcolii, bazată pe
identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la
solicitările pieţei muncii.
Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora şcoala noastră încearcă să
interpreteze şi să răspundă aşteptărilor comunităţii, a fost definită prin implicarea personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a părinţilor, a partenerilor sociali.
Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi parteneri sociali,
încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de educaţie, dar şi să contribuim la crearea unei “personalităţi” a
Liceului Tehnologic Feldru.

“Educaţia nu este o pregătire pentru viaţă;educaţia este însăşi viaţa”
JOHN DEWEY

1.2. Viziunea şcolii
Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând seama de particularităţile ei şi
de o prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi
economic ce ne înconjoară.
Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre implicând credinţa
tuturor celor implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea stare de excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul
de dezvoltare al şcolii, mai mult o stare de spirit, o angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi
comunităţii locale în acest efort de dezvoltare.
„La fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop şi care realizează deschiderea
spre cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă!

“Educatia ar fi mult mai eficienta daca scopul ei ar fi de a face ca fiecare baiat si fata sa isi doreasca la
terminarea scolii sa stie mai mult din ceea ce nu cunoaste sis a fie impregnat cu o dorinta de cunoastere care sa
tina o viata.”
WILLIAM HALEY

1.3. PROFILUL ACTUAL AL ȘCOLII
1.3.1. SCURT ISTORIC
Liceul Tehnologic Feldru a luat fiinţă în anul 2012 prin Ordinul nr. 3283/2012 transformându-se din
denumirea de Grup şcolar în denumirea de liceu tehnologic, iar Grupul şcolar a luat fiinţă în anul 2000 prin
fuziunea Şcolii Generale şi a Şcolii Profesionale din localitatea Feldru conform dispoziţiei nr. 280 din 29 aug.
2000 a I.S.J. Bistriţa – Năsăud.
Forme de învăţământ organizat în această localitate sunt atestate documentar din anul 1773.
Pe lângă învăţământul obligatoriu până în anul 1995 când a luat fiinţă Şcoala Profesională Feldru au existat şi
clase de învăţământ complementar.
În prezent la Liceul Tehnologic Feldru sunt pregătiţi elevii din toate nivelurile de învăţământ preuniversitar din
România, în fiecare an de învăţământ.
Localul pentru învăţământul gimnazial şi liceal a fost construit în:
-anul 1909 – aripa veche cu 8 săli de clase;
-anul 1964 – aripa nouă a şcolii cu 10 săli de clasă;
Pentru învăţământul primar :
-anul 1970 – Şcoala cu clasele I-IV Prihodişte cu două săli de clasă;
-anul 1974 – Şcoala pentru ciclul primar cu 10 săli de clasă;
-anul 1995 – Şcoala cu clasele I-IV Poderee cu trei săli de clasă.
Menționăm ca Școlile Prihodiște și Poderee nu funcționează din lipsă de elevi.
În anul 1996 au început lucrările de construcţie pentru localul Şcolii Profesionale cu 6 ateliere, 2 laboratoare
tehnologice şi 4 săli de clasă, clădire aflată în reabilitare.În anul 2017 au început lucrările de reabilitare și
modernizare a clădirii liceului în vederea obținerii avizului PSI.
Începand cu anul scolar 2017-2018 Şcoala Gimnazială“Gavril Istrate” Nepos devine structură a Liceului
Tehnologic Feldru de la data de 1.09.2017.
Liceul tehnologic Feldru este singura şcoală care asigură o instruire de specialitate de nivelul 3 pe filiera
tehnologică profil tehnic de pe Valea Someşului Mare în zona de influenţă a Năsăudului, în domeniile : electric,
textile-pielărie, construcţii şi recrutăm elevii de pe Valea Someşului Mare şi Valea Ilvelor.
Localitatea Feldru este situată la jumătatea distanţei dintre oraşele Năsăud şi Sângeorz- Băi şi are o populaţie
de peste 7800 locuitori care în majoritate sunt agricultori şi muncitori calificaţi îi diverse meserii. Nefiind
localitate cooperativizată nu a suferit fenomenul de depopulare înainte de anul 1989, muncitorii din localitate au
preferat să facă navete la Năsăud, Sângeorz-Băi şi Bistriţa lucrând pe platformele industriale ale acestor oraşe.
Depopularea s-a produs în ultimii ani mai ales în rândul tinerilor prin plecarea acestora în căutarea de locuri de
muncă în străinătate. Din anul 1900 după desfiinţarea întreprinderilor mari din judeţ muncitorii disponibilizaţi în
marea lor majoritate şi-au continuat activitatea la societăţile comerciale nou înfiinţate din localitate şi din zonă.

1.3.2. ȘCOALA ASTĂZI
1.3.2.1. Cultura organizaţională
Cultura organizațională a Liceului Tehnologic Feldru se realizează prin stabilirea și continuitatea
valorilor, credințelor, reprezentărilor și semnificațiilor promovate și împărtășite de toți membrii instituției,
fiind reprezentată prin următoarele simboluri:


Pagina web a liceului
1.3.2.2. Valorile promovate

Școala noastră îşi propune să asigure dezvoltarea carierei, creşterea gradului de ocupabilitate şi
autonomie, promovându-se următoarele valori:







Egalitatea de şanse
Dialogul
Orientare spre elev
Implicare
Responsabilitate
Integritate

1.3.2.3. Principiile care conduc activitatea liceului sunt:





Orientarea demersurilor educaţionale spre o educaţie complexă (formală, nonformală, life
long learning);
Flexibilitate organizaţională şi informaţională;
Acceptarea şi valorizarea diversităţii culturale;
Cooperare şi solidaritate socială prin parteneriat între familie, şcoală, comunitate.

1.3.2.4. PROFILUL ȘCOLII
Liceul Tehnologic Feldru aparţine filierei tehnologice, fiind structurat pe cincicicluri de învăţământ: preşcolar,
primar, gimnazial, liceal şi profesional, cu un număr total de 982elevi. Încă de la apariţia sa, liceul a cunoscut o serie
întreagă de transformări ale bazei didactico-materiale şi patrimoniale, remarcându-se ca un centru educaţional de
referinţă al comunei Feldru şi a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul timpului la învăţătură şi disciplină de către elevii şcolii, precum şi
profesionalismul cadrelor didactice şi a angajaţilor au adus, în mod firesc, prestigiu şi reprezentativitate, atât la nivel
local cât şi la nivel judeţean şi naţional. Îndeosebi, începând cu anul 1996, liceul cunoaşte o transformare
spectaculoasă ca imagine, prin investiţii de calitate în structura patrimonială, fapt care constituie un element de
atractivitate pentru tinerii ce doresc să urmeze cursurile unei instituţii reprezentative. Astfel, putem reliefa construirea
locaţieiunităţii de învăţământ tehnic cu bază materială care asigură funcţionarea încondiţii optime a activităţilor
instructiv-educative.

Într-o altă ordine de idei, dar în acelaşi context, subliniem rezultatele foarte bune obţinute de elevii şcolii la
examene naţionale, olimpiade, concursuri şicompetiţii şcolare, care au impus Liceul Tehnologic Feldru între liceele
performante ale judeţului Bistriţa- Năsăud.

Succesele obţinute de către elevii aparţinând unor grupe diferite de vârstă au fost posibile prin eforturile
susţinute ale cadrelor didactice, preocupate totodată şi de perfecţionarea profesională, şi în acelaşi timp, prin
munca şi activităţile deosebite ale angajaţilor din sfera auxiliară şi nedidactică.
Toate aceste demersuri au fost realizate ca urmare a implementării unui sistem de management modern
asigurat de către echipa managerială şi reprezentanţii Consiliului de administraţie.
În relaţia şcoală – comunitate, Liceul Tehnologic Feldru se prezintă ca un furnizor de servicii educaţionale
prin care elevul să fie racordat direct la construirea propriului traseu de acumulare a informaţiilor. Unitatea
şcolară este integrată strategiei comunitare, prin responsabilitatea faţă de beneficiarii educaţiei, societatea
civilă, în ansamblul său; asigurând trecerea de la cultura generală,
la una funcţională şi adaptată finalităţilor fiecărei specializări.
Privind retrospectiv asupra proiectului de dezvoltarea instituţională 2012 –2017, s-a constatat că au
fost realizate obiectivele propuse, şi anume:
- dezvoltarea bazei materiale prin:
reabilitarea locaţiilor aflate în patrimoniu sau modernizarea acestora, cabinete de specialitate, şi dotarea
cu echipamente specifice, informatizarea întregii structuri şcolare liceului. Pentru finalizarea realităţilor
propuse, unitatea noastră de învăţământ a beneficiat de fonduri financiare alocate de către MEN dar si prin
proiecte.
- optimizarea performanţelor şcolare ale elevilor prin:
crearea unei atmosfere deschise, atragerea elevilor în cadrul şcolar, eliminarea stărilor conflictuale;
antrenarea unui număr cât mai mare al elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare,
pregătirea eficientă a examenelor naţionale, competenţe profesionale şi bacalaureat;
cointeresarea permanentă a părinţilor în demersurile didactice, prin participare la diverse acţiuni, întâlniri
şi dezbateri.
- creşterea autonomiei şi eficienţei activităţii manageriale şi educaţionale prin:
colaborarea permanentă cu autorităţile administrative locale şi firme private, cooperarea directă şi benefică
a membrilor conducerii unităţii şi ai celor din Consiliul de Administraţie, perfecţionarea managerială
continuă, receptarea informaţiilor în mod util, actualizarea şi respectarea legislaţiei în domeniu;
- asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării procesului de învăţământ, în condiţii de calitate.
- Ascensiunea profesională a cadrelor didactice şi nedidactice realizată prin:
asigurarea unui climat de încredere şi responsabilitate, participarea eficientă a cadrelor didactice la
Comisiile metodice şi la alte organisme interne, perfecţionarea şi formarea profesională continuă.
Succesul deosebit obţinut atât în ceea ce priveşte dezvoltarea instituţională şi patrimonială a unităţii
noastre, cât şi în domeniul instructiv-educativ, relevă faptul că cerinţele, obiectivele şi ţintele strategice
prevăzute în documentaţia PDI din anii 2012-2017 au fost atinse în marea lor majoritate, subliniind, astfel,
evident progresele şcolare înregistrate.

Definirea clară a ofertei şcolare reflectă oportunitatea responsabilităţii faţă de interesele comunităţii, ale
elevilor şi părinţilor , prezentându-ne, astfel, printr-o diversificare a ofertei curriculare, conform filierelor,
profilelor şi a specializărilor propuse.

Oferta educaţională a şcolii 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:
Liceu: mecanic pentru întreținere și reparații
Învățământ profesional: Mecanic / Sudor ;Industrie textilă şi pielărie / Confecţioner produse textile;
Electric / Electrician exploatare joasă tensiune.
Liceul Tehnologic Feldru are următoarele niveluri de învăţământ :
 preșcolar;
 primar;
 gimnazial;
 liceal cu clasele IX – XII – învăţământ de zi;
 profesional cu durata de 3 ani.
Pornind de la exigenţele impuse de societatea cunoaşterii, în concordanţă cu tradiţia, rezultatele
şcolii și cerințele pieței muncii în timp, pentru perioada 2017 – 2022 se intenţionează adăugarea unui nou
profil.
STRUCTURA UNITĂȚII:
NR.
CRT.
1

2

3

DENUMIREA UNITĂŢII
LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
“GAVRIL ISTRATE” NEPOS
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL
FELDRU

NIVEL DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEAL
PROFESIONAL
GIMNAZIAL
PRIMAR
GIMNAZIAL
PRIMAR
PREŞCOLAR
PREŞCOLAR

OBSERVAŢII

PJ

STRUCTURĂ
STRUCTURĂ

1.3.3. Scopul existenţei şcolii:
 Vom asigura în unitatea noastră de învăţământ un climat de muncă bazat pe responsabilitate şi
respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să îşi valorifice la maxim potenţialul
profesional şi intelectual;
 Vom asigura activități de calitate în întreg procesul de învățământ, valorificând în mod optim a
resursele umane și materiale;
 Vom crea un climat de siguranță fizică și de autentică libertate spirituală pentru toți elevii, oferind
programe educative variate;
 Vom cultiva încrederea în forțele proprii, a inițiativa personale și vom încuraja elevii spre
performanțele școlare;

 Vom realiza de parteneriate reale cu familiile elevilor și cu comunitatea locală - implicând elevii și
profesorii în programe europene;
 Ne vom asigura că necesităţile şi cerinţele clienţilor nostri sunt definite şi că ele sunt în concordanţă
cu cerinţele pieţei forţei de muncă;

1.4. ANALIZA REZULTATELOR DIN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
1.4.1. SITUAŢIE STATISTICĂ LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR
În anul școlar 2017-2018 au fost înmatriculați 982 preșcolari și elevi. . Această cifră demonstrează

continua scădere a populației școlare. Față de anul școlar precedent au fost înscriși mai puțini elevi.
Repartiția elevilor pe tipuri de învățământ:
Nivel de
Preșcolar Primar Gimnazial Liceal
Învățământ
Total
învățământ
zi
profesional
Număr clase

9

15

12

4

6

46

Număr elevi
înscriși

184

289

252

101

156

982

prescolar
primar
gimnazial
liceal-zi
profesional

EVOLUȚIA REȚELEI ȘCOLARE la sfârșitul anului școlar 2017-2018

REȚEA ȘCOLARĂ

TOTAL

PJ
clase/elevi

Preșcolar

184

9/184

Primar

289

15/289

Gimnazial

252

12/252

Liceal zi

101

4/101

Profesional

156

6/156

Total

982

46/982

EVOLUȚIA REȚELEI ȘCOLARE la începutul anului școlar 2018-2019

REȚEA ȘCOLARĂ

TOTAL

PJ
clase/elevi

Preșcolar

179

9/179

Primar

285

15/285

Gimnazial

248

12/248

Liceal zi

87

4/87

Profesional

132

6/132

Total

931

46/931

1.4.2. REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENE NAȚIONALE,

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI
1.4.2.1. Evaluarea NAȚIONALĂ pentru absolvenții claselor a VIII-a
La examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a s-au înscris 58 candidați, din totalul de 69.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ -2018-Clasa a VIII-a
 Numărul elevilor de clasa a VIII-a existenti la sfarşitul anului şcolar
2017/2018-69
 numărul elevilor care au participat la Evaluarea Naţională-58
 -numărul elevilor corigenţi-11

discipline

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

1-1,99

2-2,99

3-3,99

4-4,99

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10

total

fete

tota
l

fete

tota
l

fete

total

fete

total

fete

total

fete

total

fete

tota
l

fete

total

fete

Lb.rom.

0

0

1

0

1

0

3

0

11

4

10

7

11

5

10

7

11

7

Matem.

0

0

2

0

6

2

13

5

18

9

12

7

4

2

1

1

2

1

Rezultate statistice privind rezultatele obtinute pe discipline
disciplina

Nr elevi

Lb.romana

58

procente
matematica

58

procente

Promovabilitate:
Procent limba romana- 91,37 %
Procent matematica-63,79%
Procent EN- ȘCOALA- 77,58%
Procent EN –Judet – 75,90%
Procent EN- la nivel de tara-73,5%

Note sub

Note

Note peste
7

5

intre 5si 7

5

21

32

8,62%

36,20%

55,17%

21

30

6

36,20%

51,72%

10,34%

1.4.2.2. Examenul de BACALAUREAT

Rezultate obtinuțe la Bacalaureat -2018
Rezultate obţinute la probele orale, Bacalaureat -2018:
 Competenţe lingvistice de comunicare orală ȋn limba română:
Calificativ
Număr de
elevi
Mediu

4

Avansat

3

Experimentat

3

 Competenţe lingvistice de comunicare ȋn limba engleză:
Nivel
Număr de elevi

Preponderent A1

-

Preponderent A2

1

Preponderent B1

3

Preponderent B2

1

 Competenţe lingvistice de comunicare ȋn limba franceză:
Nivel
Număr de elevi
Preponderent A1

1

Preponderent A2

2

Preponderent B1

1

Preponderent B2

1

Rezultate obţinute la probele scrise , Bacalaureat -2018:
Promovabilitate pe medii -2018
Promovabilitate pe discipline -2018

Nr.

Nr.

Medii

Medii

Procent de

elevi
elevi
>6
inscrisi
prezenti

<6

promovabiliate

11

21,42%

14
18

disciplina

Nr. Elevi
inscrisi

3

Nr elevi

Note sub

Procente

participat

5

Note Sub 5

Note
peste

Procente
Note peste 5

5

l.romana

18

16

4

25%

12

75%

Matem.

18

15

10

66,66%

5

33,33%

biologie

14

13

4

30,77%

9

69,23%

fizica

4

1

0

0

1

100%

Promovabilitate seria curentă ( promoția 2018) pe medii
Nr.
elevi
La
Nr.
Nr.
Medii Medii
inscriși
inceputul Elevilor
elevi
>6
<6
la
anului
promovați
Prezenți
BAC
școlar
la BAC

25

24

10

9

2

7

Procent de
promovabiliate
Din cei
prezenți la
BAC

22,22%

1.4.2.3. Rezultate la examenele de certificare a competențelor profesionale

Procent de
promovabiliate
Din cei care au
promovat clasa
a XII-a

8,33%

EXAMENE COMPETENŢE PROFESIONALE
NIVEL 4 DE CALIFICARE
Sesiunea : iunie 2018
Nr.
crt.

Domeniul

1

Mecanică -zi

Calificarea

Numărul de candidaţi

profesională

Înscrişi Prezenţi Respinşi

Promo
vaţi

% de
promovare

Tehnician

20

19

100%

19

-

mecatronist.

EXAMENE COMPETENŢE PROFESIONALE
NIVEL 3 DE CALIFICARE
Sesiunea : iulie 2018
Nr.
crt.

Domeniul

1

Electric - zi

3

Calificarea
profesională

Numărul de candidaţi
Înscrişi

Prezenţi

Respinşi

Promo
vaţi

% de
promovare

Electrician
exploatare
joasă
tensiune.

15

15

-

15

100%

Mecanică - zi

Sudori

18

18

-

18

100%

Industrie textilă si pielărie - zi

Confecţioner
produse
textile.

9

9

-

9

100%

Obiectivul nostru este mereu acelaşi: o pregătire profesională de calitate pentru asigurarea
resurselor umane, bine pregătite, la solicitarea managerilor decidenţi din judeţ şi piaţa
muncii.

1.4.3. SITUAȚIA ȘCOLARĂ- PROMOVABILITATE:
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe

Cod
rân
d

A
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Elevi înscrişi la
începutul anului şcolar
(12 septembrie 2017)

Elevi veniţi prin
transfer
de la alte unităţi
şcolare

Clasa

B
TOTAL
Clasa
pregătitoare
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

Elevi în evidenţă la 10
septembrie 2018

Elevi plecaţi din unitatea şcolară
Prin transfer la
alte unităţi
şcolare

Abandon şcolar

Alte situaţii)

Total

din
care:
feminin

Total

4

5

6

7

8

9

10

0

0

5

1

0

0

1

17

0

0

3

1

0

0

32

10

0

0

0

0

0

47

23

1

0

0

0

46

27

1

0

0

42

16

0

0

0

Total

din care:
feminin

Total

din care:
feminin

1

2

3

197

93

30

Elevi promovaţi

din
care:
feminin

Total

din
care:
feminin

11

12

13

14

1

191

91

o

0

1

1

26

15

0

0

0

32

10

0

0

0

0

46

23

0

0

0

0

0

0

0

45

27

0

0

0

0

0

0

0

42

16

0

0

din care:
feminin Total

din
care: Total
feminin

Elevi repetenţi

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR – STRUCTURA-NEPOS, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe

Cod
rân
d

A
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Elevi înscrişi la
începutul anului şcolar
(12 septembrie 2017)

Elevi veniţi prin
transfer
de la alte unităţi
şcolare

Clasa

B
TOTAL
Clasa
pregătitoare
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a

Elevi în evidenţă la 10
septembrie 2018

Elevi plecaţi din unitatea şcolară
Prin transfer la
alte unităţi
şcolare

Abandon şcolar

Alte situaţii)

Total

din
care:
feminin

Total

4

5

6

7

8

9

10

3

1

1

0

0

0

1

10

0

0

1

0

0

0

19

9

0

0

0

0

0

15

7

0

0

0

0

17

9

3

1

1

22

13

0

0

0

Total

din care:
feminin

Total

din care:
feminin

1

2

3

95

48

22

Elevi promovaţi

din care:
feminin

Total

din
care:
feminin

11

12

13

14

1

96

49

0

0

1

1

21

10

0

0

0

19

9

0

0

0

0

15

7

0

0

0

0

0

0

0

19

10

0

0

0

0

0

0

0

22

13

0

0

din care:
feminin Total

din
care: Total
feminin

Elevi repetenţi

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL FELDRU:Elevi în învăţământul GIMNAZIAL, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe
Elevi înscrişi la începutul
anului şcolar
(12 septembrie 2017)

Cod rând

Elevi veniţi prin
transfer
de la alte unităţi
şcolare1)

10 septembrie 2018

Prin transfer la alte
unităţi şcolare2)

Clasa
din care:
Total

Abandon şcolar3)

feminin

din care:

din care:
Total

feminin

TOTAL

Elevi
promovaţi4)

Elevi repetenţi

din care:
Total

B

Alte situaţii

Total
feminin

A

Elevi în evidenţă la

Elevi plecaţi din unitatea şcolară

1

2

3

4

167

75

0

0

1.

5

6

0

0

Total
feminin

din
care:

Total

feminin

din
care:

Total

feminin

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

167

75

din
care:
feminin

13

14

0

0

(rd. 25)
2.

Clasa a V-a

30

10

0

0

0

0

0

0

0

0

30

10

0

0

3.

Clasa a VI-a

45

23

0

0

2

0

0

0

0

0

45

23

0

0

4.

Clasa a VIIa

49

22

0

0

0

0

0

0

0

0

49

22

0

0

5.

Clasa a VIIIa

43

20

0

0

0

0

0

0

0

0

43

20

0

0

ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL NEPOS
Elevi în învăţământul GIMNAZIAL, după situaţia şcolară, pe clase şi sexe

Elevi înscrişi la
începutul anului şcolar
(12 septembrie 2017)

Cod rând

Elevi veniţi prin
transfer
de la alte unităţi
şcolare

10 septembrie 2018

Prin transfer la alte
Abandon şcolar
unităţi şcolare

Clasa
din care:
Total

Alte situaţii

din care:

feminin
Total

din care:
Total

feminin
B

1

2

TOTAL

86

44

1.

Elevi
promovaţi

Elevi
repetenţi

din care:
Total

feminin

A

Elevi în evidenţă la

Elevi plecaţi din unitatea şcolară

3

4

5

6

Total
feminin

7

8

din
care: Total
feminin

9

10

din
care: Total

femini
n

feminin
11

12

85

43

din
care:

13

14

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

15

9

0

0

0

0

0

0

0

0

22

12

0

0

22

10

0

0

26

12

0

0

(rd. 25)
2.

Clasa a V-a

16

9

0

0

3.

Clasa a VIa

22

12

0

0

4.

Clasa a VIIa

22

11

1

0

1

1

0

0

0

0

5.

Clasa a
VIII-a

26

12

0

0

0

0

0

0

0

0

ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ZI

Elevi înscrişi la
început de an
şcolar

Cod rând

Clasa

( septembrie
2017)

Elevi veniţi
prin transfer
de la alte
unităţi
şcolare

Elevi plecaţi din unitatea şcolară:

(10 septembrie 2018)
Prin
transfer la
alte unităţi
şcolare

Abandon
şcolar

Alte situaţii

din
din
din
din care:
care:
Total
Total care: Total
Total care: Total
feminin
femi
feminin
feminin
nin
A

B

1

Elevi în evidenţă la sfârşit de an
şcolar

din
care:
femi

Promovaţi

Repetenţi

Total

din care:
feminin

Total

din care:
feminin

nin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL
(rd.2÷6)

102

38

2

0

-

-

3

0

1

1

92

37

4

0

2

Clasa a IX-a

28

8

-

-

-

-

1

0

-

-

26

8

1

-

3

Clasa a X-a

23

11

1

-

-

-

1

-

-

-

21

11

-

-

4

Clasa a XI-a

26

8

1

-

-

-

1

-

-

-

22

8

2

-

25

11

-

-

-

-

-

-

1

1

23

1

-

5

Clasa a XII-a

10

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL

Elevi înscrişi la
început de an
şcolar
Cod
rând

Anul de studiu

( septembrie
2017)

Elevi în evidenţă la sfârşit de an
şcolar

Elevi plecaţi din unitatea şcolară prin:
Elevi veniţi prin
transfer de la alte
unităţi şcolare

(10 septembrie 2018Ş)

Transfer la alte
unităţi şcolare

Abandon şcolar

Alte situaţii

Elevi
promovaţi

Elevi 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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

B

1

TOTAL
(rd.2÷6)

155

54

2

0

-

-

25

8

-

-

125

45

7

1

2

Anul I

54

16

-

-

-

-

8

1

-

-

42

14

4

1

3

Anul II

47

20

1

-

-

-

7

3

-

-

39

17

2

0

4

Anul III

54

18

1

-

-

-

10

4

-

-

44

14

1

0

1.4.4. Rezultate la concursuri și olimpiade școlare

1.ÎNVATAMANT PRIMAR
Concursul național de matematică ,,Lumina Math “ Premiul II Costȋnaş Rareş – Clasa a
III-a A
Faza județeană de şah Locul I Găină Maria - Clasa a III-a A
Concursul regional de creaţie literarӑ şi artisticӑ ,, Scrisori de mai” – Menţiune – Leah
Ana
Concursul şcolar naţional de competenţӑ şi performanţӑ COMPER – comunicare si
matematica Girigan Ioana, Toader Claudia, Neamti Adriana clasa a II-a B, Sbirciu
Camelia, Soldoie Ancuta, Nechiti Marius, Clasa a II-a A
Concursul şcolar naţional de competenţӑ şi performanţӑ COMPER – comunicare –
Leah Ana Maria – Premiul I
Concursul şcolar naţional de competenţӑ şi performanţӑ COMPER – matematicӑ –
Timoc Estera Anisia – Premiul I
Concursul ,,Comper “Faza națională Limba română şi Matematică
Premiul I- Brȋnză Marius, Costȋnaş Rareş, Costȋnaş Stefan, Varga Costȋnaşi David-Clasa a
III- a A
Premiul I- Brȋnză Marius, Costȋnaş Rareş, Costȋnaş Stefan, Varga Costȋnaşi David-Clasa a
III- a A
Cupa Lions – şah-Faza pe judeţeană–În data de 07.05.2018 s-a desfăşurat la Liceul de
Arte Plastice Corneliu Baba Bistriţa faza Judeţeană a Cupei Lions la şah, unde am obţinut
următoarele rezultate:
Locul II prin eleva Pop Damaris din clasa a IV-a A
Locul II prin eleva Timoc Estera din clasa a IV-a A
Concursul naţional de dans ,, Impreunӑ pentru viitor”, -Faza judeţeanӑ din cadrul
SNAC - Bistriţa, Locul I; ( colaborare cu CSEI ,, Lacrima” – Bistriţa, structura Nӑsӑud)
Concursul naţional de dans ,, Impreunӑ pentru viitor”, -Faza zonalӑ din cadrul SNAC –
Satu-Mare, Locul II; ( colaborare cu CSEI ,, Lacrima” – Bistriţa, structura Nӑsӑud)

2.ÎNVATAMANT GIMNAZIAL
COMISIA ,,LIMBĂ ŞI COMUNICARE”
OLIMPIADE ȘCOLARE
Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Olimpiada

Etapa

Profesorul
coordonator

Premiul
obţinut

Secheli Daria

VB

Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin
lectură”

Județeană

Suia AdelaSimona

Mențiune

2

Rus Maria

VN

Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin
lectură”

Județeană

Pop
Morozan
Ioana

Mențiune

3

Sofroni Darius

VB

Olimpiada Națională de Lingvistică
,,Solomon Marcus”

judeţeană

Suia AdelaSimona

Menţiune

4.

Niculai Marius

VI A

Olimpiada Națională de Lingvistică
,,Solomon Marcus”

judeţeană

Suia AdelaSimona

Menţiune

5

Matei Crina

VII A

Olimpiada de L:imba și Literatura
Română

județeană

Suia AdelaSimona

Premiul al IIlea

6

Druhora Iasmina

VB

Olimpiada de L:imba și Literatura
Română

județeană

Suia AdelaSimona

Mențiune

7

Tiolan Leon

VIII B

Olimpiada de L:imba și Literatura
Română

județeană

Suia AdelaSimona

Mențiune

8

Girigan Anastasia

VIII B

Olimpiada de limba franceză

Județeană

Nechiti
Ioana

Premiul al
III-lea

9

Popițan Lidia

VII N

Olimpiada de limba franceză

Județeană

Sălvan
Lenuța

Mențiune

Nr.
crt.

1.

Concursuri naţionale şi interjudeţene aflate în Calendarul Concursurilor Naţionale şi
Interjudeţene, cu/ fără finanţare MEN
Nr.
crt.

Numele şi prenumele
elevului

Clasa

Olimpiada

Etapa

Profesor
coordonator

Premiul
obţinut

1.

Beșuți Ana

VIII C

Concursul naţional de jurnalism
sportiv ,,Un condei numit Fair-Play”

Naţională

Suia AdelaSimona

Mențiune

-secţiunea poezie –

(octombrie
2018)

Calendarul Concursurilor Naţionale
Şcolare, organizate în anul şcolar
2016-2017, fără finanţare MEN,
poziţia 88

2.

VII A

Matei Crina

Concursul naţional de jurnalism
sportiv ,,Un condei numit Fair-Play”

Naţională

Suia AdelaSimona

-secţiunea poezie –

Mențiune
(octombrie
2018)

Calendarul Concursurilor Naţionale
Şcolare, organizate în anul şcolar
2016-2017, fără finanţare MEN,
poziţia 88

Concursuri naţionale, interjudeţene (regionale) şi județene organizate prin parteneriate, cuprinse în
CAEN sau CAER, CAEJ –participare directă

Nr crt

1

Numele şi
prenumele elevului

Clasa

Concursul

Etapa

Profesorul
coordonator

Premiul
obţinut

VB

Concurs Județean –Comoara mea,
sănătatea

Județeană

Suia AdelaSimona

Premiul al
III-lea

Județeană

Porțiuș
Claudia

Premiul al
III-lea

Costînaș Oana

PROIECTUL JUDEȚEAN
,,A fi cool înseamnă a fi sănătos”
(Proiectul este inclus în CAEJ /2017,
Nr.1004/ 31.01.2017, poziţia 29 )
Secțiunea creație poezie/ limba română
2.

Tabrea Anamaria

VIII A

Concurs Județean –Comoara mea,
sănătatea
PROIECTUL JUDEȚEAN
,,A fi cool înseamnă a fi sănătos”
(Proiectul este inclus în CAEJ /2017,
Nr.1004/ 31.01.2017, poziţia 29 )

Secțiunea eseu
3.

Girigan Anastasia

VIII A

Concurs Județean –Comoara mea,
sănătatea

Județeană

Nechiti Ioana

Premiul I

Județeană

Nechiti Ioana

Premiul I

judeţeană

Suia AdelaSimona

Premiu
special

PROIECTUL JUDEȚEAN
,,A fi cool înseamnă a fi sănătos”
(Proiectul este inclus în CAEJ /2017,
Nr.1004/ 31.01.2017, poziţia 29 )
Secțiunea eseu în limba francează
4

Dominiți Lenuța

XI A

Concurs Județean –Comoara mea,
sănătatea
PROIECTUL JUDEȚEAN
,,A fi cool înseamnă a fi sănătos”
(Proiectul este inclus în CAEJ /2017,
Nr.1004/ 31.01.2017, poziţia 29 )
Secțiune –poezie în limba franceză

Costȋnaş Oana

5

VB

Concursul regional de creaţie literară şia
rtistică ,,Scrisori de mai”,(inclus ȋn
CAER, poziţia 672)
Secţiunea gimnaziu

COMISIA ,,MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE,,

Etapa judeteana a Olimpiadei Nationale de matematica
 premiul II-MARC BOGDAN- clasa a VI-a-ScoalaGimnaziala Nepos (prof. Pop Mariuca)
 premiul III-NICULAI MARIUS-clasa a VI-a A-Liceul Tehnologic Feldru(prof. Pop Mariuca)
Etapa judeteana,,Olimpiada Satelor din Romania,, la matematica





premiul I- MARC OCTAVIA -clasa a VII-a-ScoalaGimnaziala Nepos (prof. Pop Mariuca)
premiul I- RUNCAN PAUL -clasa a VIII-a- Liceul Tehnologic Feldru(prof. Axenie Emil)
premiul II-NICULAI MARIUS-clasa a VI-a A-Liceul Tehnologic Feldru(prof. Pop Mariuca)
mentiune–MARC BOGDAN -clasa a VI -a-ScoalaGimnaziala Nepos(prof. Pop Mariuca)
-TABREA ANA-MARIA-Clasa a VIII-a - Liceul Tehnologic Feldru(prof. Axenie Emil)

Etapa judeteana a Olimpiadei Nationale de biologie


mentiuni-MARC OCTAVIA-clasa a VII-a-Scoala Gimnaziala Nepos(prof. Panes Maria)
-MATEI CRINA - clasa a VII-a A- Liceul Tehnologic Feldru(prof. Panes Maria)

Concursul National de matematica ,,LuminaMath,,



premiul III- MARC BOGDAN -clasa a VI -a-ScoalaGimnaziala Nepos(prof. Pop Mariuca)
mentiuni -MARC OCTAVIA -clasa a VII-a-ScoalaGimnaziala Nepos(prof. Pop Mariuca)
- NICULAI MARIUS-clasa a VI-a A-Liceul Tehnologic Feldru(prof. Pop Mariuca)
-SOFRONI DARIUS -clasa a V-a B -Liceul Tehnologic Feldru(prof. Varvari Varvara)

Etapa Nationala ,,Olimpiada Satelor din Romania,, la matematica
 mentiune -MARC OCTAVIA -clasa a VII-a-ScoalaGimnaziala Nepos(prof. Pop Mariuca)
Concursul Interjudetean de matematica,,GRIGORE MOISIL ,, organizat la Tirgu-Mures
 mentiune-MARC BOGDAN -clasa a VI -a-ScoalaGimnaziala Nepos(prof. Pop Mariuca)
Concursul Interjudetean de matematica,,ȘTEFAN DÎRȚU ,, organizat la Vatra-Dornei
 mentiune-MARC BOGDAN -clasa a VI -a-ScoalaGimnaziala Nepos(prof. Pop Mariuca)
Concursul Interjudetean de matematica TINERE SPERANȚE,, organizat la Baia-Mare
-proba pe echipe Premiul III- MARC BOGDAN-clasa a VI -a-ScoalaGimnaziala Nepos (prof. Pop Mariuca)
- NICULAI MARIUS-clasa a VI-a A-Liceul Tehnologic Feldru(prof. Pop Mariuca)
- proba individuala

mentiune- MARC BOGDAN-clasa a VI -a-ScoalaGimnaziala Nepos (prof. Pop Mariuca)
- NICULAI MARIUS-clasa a VI-a A-Liceul Tehnologic Feldru(prof. Pop Mariuca)

Concursul Interjudetean de matematica ,,Sever Aurel Groze ,, organizat la BECLEAN
 mentiune- MARC BOGDAN-clasa a VI -a-Scoala Gimnaziala Nepos (prof. Pop Mariuca)
Concursul Interjudetean de matematica ,,MARIAN TARINA,,organizat la TURDA
 Premiul III- MARC BOGDAN-clasa a VI -a-Scoala Gimnaziala Nepos (prof. Pop Mariuca)
Concursul Interjudetean de matematica ,, Dumitru Tiganetea,, organizat la Dej
 premiul II-MARC BOGDAN- clasa a VI-a-ScoalaGimnaziala Nepos (prof. Pop Mariuca)
 mentiune - NICULAI MARIUS-clasa a VI-a A-Liceul Tehnologic Feldru(prof. Pop Mariuca)
Concursul Interjudetean de matematica ,, MATEMATICA DE DRAG ,, organizat la Bistrita
 mentiuni- MARC BOGDAN-clasa a VI -a-Scoala Gimnaziala Nepos (prof. Pop Mariuca)
- MARC OCTAVIA-clasa a VII-a-Scoala Gimnaziala Nepos(prof. Pop Mariuca)

COMISIA METODICĂ ,,OM ȘI SOCIETATE,,

In cadrul comisiei metodice ,, OM SI SOCIETATE” Cadrele didactice s-au implicat în
pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță;
Performantele scolare s-au obtinut dupa cum urmează:
La Olimpiada de Geografie-Premiul III –faza județeană-elev Țabrea Anamaria,
-mențiune Runcan Paul,
Concurs Terra- locul III –faza judeteană-elev Druhora Iasmina-clasa V-a
Locul II Nechiti Ionuț clasa VII,
Mențiuni -faza județeană-elevi:Titieni Darius,Țiolan Victorița VI,
Concursul Național de Geografie,,La Școala cu Ceas”Râmnicu Vâlcea

premiul II Runcan Paul clasa VIII
premiul II- Marc Bogdan clasa VI
premiul III- Scridon Iulia clasa VIII
-Țabrea Anamaria clasa VIII
-Pauci Adrian -clasa VIII
mențiuni -Timoc Amalia clasa VI , Marc Octavia clasa VII, Ciurcău Vasile-cls VIII

COMISIA METODICA ,,EDUCATIE –SPORT”
Concurs de şah-faza pe centru- În data de 21.12.2017 s-a desfăşurat la Școala Gimnazială Lunca-Ilvei faza
pe centru a concursului de şah la ciclul primar şi gimnazial.Au fost obţinute următoarele rezultate:
Invăţământ primar:
Fete
Locul I prin eleva Găină Maria din clasa a III-a A
Locul II prin eleva Neamţiu Adriana din clasa a II-a B
Băieţi
Locul I prin elevul Brînză Marius din clasa a III-a A
Locul II prin elevul Mare Andrei din clasa a III-a A
Invătământ gimnazial:
Locul I pe echipe. Echipa a fost formată din elevii: Timoc Estera-cl. a IV-a A, Timoc Ionuţ-cl. a VI-a A,
Titieni Darius-cl. a VI-a B şi Beşuţi Vasile-cl. a VI-a B.
Elevii au fost însoţiţi de prof. Zăgrean Viorel Leontin.


Cupa Tymbark-Faza pe centru – În data de 22.12.2017 s-a desfăşurat la sala de sport a Școlii
Gimnaziale Lunca-Ilvei faza pe centru a Concursului de fotbal Cupa Tymbark, unde am obţinut locul
I. Echipa reprezentativă a fost însoţită de prof. Zăgrean Viorel.
 Concurs de şah-faza judeţeană- În data de 01.02.2018 s-a desfăşurat la Școala Gimnazială „Lucian
Blaga”-Bistriţa faza pe judeţ a concursului de şah la ciclul gimnazial. La concurs am participat cu doi
elevi. Au fost obţinute următoarele rezultate:
Locul IV pe echipe. Echipa a fost formată din elevii: Timoc Estera-cl. a IV-a A, Timoc Ionuţ-cl. a VI-a
A, Titieni Darius-cl. a VI-a B şi Beşuţi Vasile-cl. a VI-a B.
Elevii au fost însoţiţi de prof. Zăgrean Viorel Leontin.


Cupa Tymbark-Faza judeţeană– În data de 02.02.2018 s-a desfăşurat la sala de sport a Liceului
Tehnologic Feldru faza judeţeană a Concursului de fotbal Cupa Tymbark, unde am obţinut locul II.
Echipa reprezentativă a fost însoţită de prof. Zăgrean Viorel şi Bodiu Mircea.


Campionat şcolar de fotbal-ciclul gimnazial-Faza pe centru. În data de 02.03.2018 s-a desfăşurat în
localitatea Feldru faza pe centru a campionatului şcolar de fotbal- ciclul gimnazial unde am obţinut
locul I.
Echipa reprezentativă a fost însoţită de prof.Zăgrean Viorel şi prof.Bodiu Mircea.



Concurs de handbal fete, gimnaziu-faza pe centru – În data de 07.03.2018 s-a desfăşurat la Liceul
Tehnologic Feldru faza pe centru a campionatului şcolar de handbal.
Liceul Tehnologic Feldru – locul I
Elevii au fost însoţiţi de prof.Morari Maria.


Campionat şcolar de fotbal-Ciclul gimnazial-Băieţi -Faza judeţeană. În data de 28.03.2018 s-a
desfăşurat în Bistriţa faza pe judeţeană a campionatului şcolar de fotbal- ciclul liceal unde am obţinut
locul V.
Echipa reprezentativă a fost însoţită de prof. Zăgrean Viorel leontin şi prof. Bodiu Mircea.



Campionat şcolar de fotbal-Ciclul liceal-Băieţi -Faza judeţeană. În data de 30.03.2018 s-a
desfăşurat în Bistriţa faza pe judeţeană a campionatului şcolar de fotbal- ciclul liceal unde am obţinut
locul V. Echipa reprezentativă a fost însoţită de prof. Zăgrean Viorel Leontin
 Cupa Lions – şah-Faza pe centru –În data de 18.05.2018 s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic Feldru
faza pe centru a cupei Lions la şah, unde am obţinut următoarele rezultate:
Invăţământ primar:
Clasele I-II
Fete
Locul I prin eleva Svinţi Cristina din clasa a I-a B
Locul II prin eleva Neamţiu Adriana din clasa a II-a B
Locul III prin elevele Răzvanţă Ana şi Scridon Alexandra din clasa Pregătitoare B
Băieţi
Locul I prin elevul Varvari Daniel din clasa a I-a B
Locul II prin elevul Moldovan Marius din clasa a I-a B
Locul III prin elevul Girigan Adrian din clasa a I-a B
Clasele III-IV
Fete
Locul I prin eleva Pop Damaris din clasa a IV-a A
Locul II prin eleva Timoc Estera din clasa a IV-a A
Locul III prin eleva Găină Maria din clasa a III-a A
Băieţi
Locul I prin elevul Costînaş Rareş din clasa a III-a A
Locul II prin elevul Brînză Marius din clasa a III-a A
Locul III prin elevul Mare Andrei din clasa a III-a A

Invătământ gimnazial:
Clasele V-VI
Fete
Locul I prin eleva Burduhos Marta din clasa a V-a B
Locul II prin eleva Șandor Ionela din clasa a V-a B
Locul III prin eleva Cute Petruţa din clasa a V-a B
Băieţi
Locul I prin elevul Dobra Samuel din clasa a V-a B
Locul II prin elevul Costînaş Leon din clasa a V-a A
Clasele VII-VIII
Băieţi
Locul I prin elevul Timoc Ionuţ din clasa a VI-a A
Locul II prin elevul Beşuţ Vasile din clasa a VI-a B
Elevii au fost însoţiţi de prof.Zăgrean Viorel Leontin şi prof. Morari Maria


Cupa Lions – şah-Faza pe judeţeană –În data de 07.05.2018 s-a desfăşurat la Liceul de Arte
Plastice Corneliu Baba Bistriţa faza Judeţeană a Cupei Lions la şah, unde am obţinut următoarele
rezultate:
Invăţământ primar:
Locul II prin eleva Pop Damaris din clasa a IV-a A
Locul II prin eleva Timoc Estera din clasa a IV-a A
Invăţământ gimnazial:
Locul IV prin elevul Timoc Ionuţ din clasa a VI A

1.5. PRIORITĂȚI LA NIVEL NAȚIONAL
Context național al sistemului educațional din România din perspectiva dezideratelor europene
pentru perioada 2017-2020 Educația trebuie să-și asume un mesaj consistent la nivel național, să asigure o
abordare integrată, cu o infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de învătământ, să
aibă o abordare de tip antreprenoriat cu accent pe creativitate și inovare, să stimuleze și să asigure
continuitatea demersurilor și să motiveze elevul prin contactul cu lumea reală, centrat pe ,,a face”, în totală
concordanță cu ,,a ști“.
Prioritățile sistemului educațional sunt impuse de cerințele tot mai clare de pe piața muncii:
 abordare de tip antreprenorial cu accent pe creativitate și inovare;
 abordări interdisiciplinare relevante;
 competențe socio-emoționale și promovarea învățării pe tot parcursul vieții;
 dezvoltarea competențelor cheie stipulate prin Legea 1 / 2011.

1.5.1. Măsurile propuse de guvern și implementate prin ministerele de resort prin care
se vor realiza dezideratelor propuse sunt:
1.5.1.1 Pachetul social garantat pentru educație
Implementarea de programe integrate în domeniul educației, sănătății și social prin care să se asigure
condiții de dezvoltare și formare a tutror copiilor de la naștere până la majorat;
 Crearea condițiilor optime de studiu pentru elevii cu cerințe speciale, prin adaptarea infrastructurii;
 Dezvoltarea sistemului de servicii de educație timpurie prin curriculum adecvat și cadre didactice
bine pregătite dar și prin programe parentale sau dezvoltarea de măsuri de stimulente financiare.
1.5.1.2 Programe de antreprenoriat
 Extinderea educației antreprenoriale de la școlile vocaționale și tehnologice;
 Promovarea profesioniștilor în managementul educațional;
 Întărirea capacității de monitorizare și evaluare a sistemului de educație și de planificare strategică
pe baza datelor statistice naționale și internaționale;
 Respectarea principiului autonomiei și descentralizării în educație și a principiului responsabilității
publice astfel încât să fie posibilă o mai bună gestionare a resurselor la nivel local;
1.5.1.3 Cetățeni activi pe piața muncii
 Respectarea princpiului dialogului social și transparentizarea activității instituțiilor din sistemul de
educație și cercetare;
 Realizarea de studii cu privire la nevoile agenților economici în ceea ce privește asigurarea cu
personal calificat, precum și la inserția absolvenților pe piața muncii;
 Revalorizarea învățământului profesional și tehnic prin flexibilizarea sistemului;
 Realizarea de activități de orientare și consiliere pentru elevi și studenți, cu accent pe
conștientizarea cerințelor pieței muncii;
1.5.1.4 Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologia
informării și comunicării
 Programe naționale de investiții în tehnologie IT;
 Reabilitarea / modernizarea și echiparea școlilor cu materiale didactice corespunzătoare;
 Implemetarea mijloacelor didactice care utilizează tehnologia informării și comunicării;
1.5.1.5 Creșterea participării la educație de calitate
 Creșterea calității actului educațional inclusiv prin realizarea evaluării periodice a unităților de
învățământ;
 Eliminarea birocrației, pentru a permite cadrului didactic să se concentreze pe activitățile
pedagogice și cele desfășurate strict în interesul elevului;
 Generalizarea programului Școala după Școală cu includerea unor mecanisme de asigurare a
calității pentru activitățile pedagogice, spre exemplu cele remediale;
 Prevenirea și combaterea violenței în școli;
 Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalureat și a celei de tranziție către
învățământul terțiar;
 Creșterea gradului de calificare, în vederea scăderii șomajului în rândul tinerilor, prin programul
"A doua șansă";
 Asigurarea învățământului pentru minoritățile naționale;
 Restructurarea curriculumului școlar din perspectiva multiculturală;
 Dezvoltarea și implemetarea programelor de stimulare a perfomanței adresate elevilor cu potențial
deosebit ;
 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional ;



Realizarea reformei curriculare și înnoirea tuturor manualeloe, concomitent cu asigurarea formei
printate și digitale ;
 Susținerea acelor politici educaționale extrașcolare și extracurriculare care, prin completarea
programelor școlare aprobate, să asigure : educația pentru sănătate, educația civică, educația
cultural artistică și științifică, educția ecologică, educția prin sport, educația rutieră, educția pentru
dezvoltare durabilă;
1.5.1.6 Învățare pe tot parcursul vieții
 Dezvoltarea sistemului de formare continuă, prin programe de formare adaptate cerințelor pieței
muncii, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesională a beneficiarilor, în condițiile instituirii
unui sistem riguros de asigurare a calității;
 Stimularea participării la programele Erasmus + în domeniul formării adulților.
1.5.2. Strategia națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTȘ)
Părăsirea timpurie a școlii este definită în România ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 1824 de ani care au finalizat cel mult nivelul secundar inferior (echivalentul clasei a opta) și care nu mai
urmează nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională.
Părăsirea timpurie a școlii are implicații sociale și economice importante, fiind un factor major care
contribuie la excluziunea socială ulterioară în viață. Tinerii care părăsesc prematur școala sunt mai
predispuși riscului asociat șomajului sau al celui de a câștiga mai puțin odată ce găsesc un loc de muncă.
În contextul declinului demografic, amploarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în România
relevă faptul că mulți tineri din rândul populației școlare părăsesc sistemul de învățământ fără a deține
abilitățile și formarea solicitate pe piața muncii. Odată aflați în incapacitatea de a se angaja, mulți tineri
abandonează piața muncii, ceea ce determină scăderea contribuției acestora la creșterea economică a țării.
Reducerea părăsirii timpurii a școlii este esențială pentru atingerea mai multor obiective europene și
naționale cheie.
1.5.3. Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții (ÎPV)
Viziunea strategică privind învățarea pe tot parcursul vieții în România constă în a oferi tuturor
persoanelor, pe întreaga durată a vieții acestora, oportunitatea de a participa la viața economică, socială și
civică și de a le permite să își exploateze potențialul personal.
Promovarea învățării pe tot parcursul vieții este esențială atât pentru dezvoltarea socială și personală,
cât și pentru o mai bună corelare a cerințelor angajatorilor cu ofertele pieței muncii. De asemenea, învățarea
pe tot parcursul vieții este determinantă pentru creșterea competitivității.
1.5.4.Strategia națională pentru învățământul terțiar
Strategia se corelează cu abordările Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020 și are în
vedere identificarea nevoilor privind competențele, în scopul unei treceri treptate către o economie bazată pe
cunoaștere și o cerere crescută, implicită, de locuri de muncă înalt calificate.
1.6. PRIORITĂȚI LA NIVELUL JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD
1.6.1. Direcțiile de dezvoltare ale județului Bistrița-Năsăud sunt:





Dezvoltarea învățământului profesional și sub coordonarea consorțiilor de agenți economici;
Dezvoltarea infrastructurii sportive a județului pentru încurajarea sportului de masă;
Suplimentarea fondului de carte al bibliotecilor școlare, având ca scop stimularea lecturii;
Încurajarea voluntariatului pentru coagularea și animarea comunităților;

 Sprijinirea învățământului special;
 Dezvoltarea resursei umane printr-un program integrat de formare continuă;
 Parteneriatul interinstituțional pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a
județului Bistrița-Năsăud.
OBIECTIVE PROPUSE DE ISJ BN PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019:
I. COMPATIBILIZAREA DOCUMENTELOR MANAGERIALE CU STRATEGIILE MEN
ȘI POLITICILE EUROPENE
1. CURRICULUM:Proiectarea și implementarea curriculumului conform viziunii noilor programe
școlare pentru dobândirea de competențe relevante;
2. RESUSE UMANE:. Armonizarea documentelor manageriale / proiective cu strategiile MEN și
locale:
 la nivelul ISJ BN
 la nivelul directorilor unităților de învățământ
 la nivelul școlii
 la nivelul cadrelor didactice
3. RESURSE FINANCIARE:Întocmirea proiecției bugetare pentru susținerea dezvoltării bazei materiale și a
diversificării resurselor financiare;
4. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE:Corelarea obiectivelor I.S.J. BN cu politicile M.E.N.
în vederea compatibilizării învățământului
românesc cu învățământul european, în parteneriat cu actori ai comunității locale, cu alte
instituții sau ONG-uri care acționează
în mediul educațional;
II. REDUCEREA RATEI PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII
1. CURRICULUM:Dezvoltare curriculară pentru promovarea și eficientizarea serviciilor
educaționale pentru copiii / elevii aflați în risc de PTȘ;
2. RESURSE UMANE:Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preșcolară și școlară din județ
la educație;
3. RESURSE FINANCIARE:Asigurarea unui mediu fizic corespunzător, sigur și funcțional prin
dotarea / reabilitarea unităților de învățământ;
4. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE:Inițierea unor proiecte în parteneriat
învățământ de masă - învățământ special / comunitate locală /
ONG-uri care acționează în mediul educațional;
III.PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII
1. CURRICULUM:Cuprinderea în oferta CCD BN a unei varietăți de programe care să răspundă
nevoilor de formare profesională ale personalului de conducere, didactic și didactic-auxiliar din județ;
2. RESURSE UMANE:Elaborarea programunlui de dezvoltare a resursei umane;
3. RESURSE FINANCIARE:Identificarea de soluții pentru finanțarea dezvoltării resursei umane;
4. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE:Dezvoltarea parteneriatelor locale / europene în
scopul creării de oportunități pentru învățare pe tot parcursul vieții

IV. UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN PROCESELE DE ÎNVĂȚARE - PREDARE EVALUARE
1. CURRICULUM:Optimizarea activității de predare-învățare-evaluare prin utilizarea instrumentelor
TIC,
2. RESURSE UMANE:Utilizarea noilor tehnologii în gestionarea resursei umane și a activităților
curente;
3. RESURSE FINANCIARE: Asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea unui proces didactic
modern în toate unitățile de învățământ din județ;
4. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE: Valorificarea parteneriatelor comunitare în
scopul creșterii performanței în utilizarea noilor tehnologii
în procesul didactic, al promovării și comunicării externe.

1.6.2. PRIORITĂȚI LA NIVEL LOCAL
 Realizarea Planului managerial al Liceului Tehnologic Feldru pentru anul şcolar 2018/2019, în
concordanţă cu strategia M.E.N.
 Organizarea activităţii pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2018/2019 în
cele mai bune condiţii.
 Aplicarea legislaţiei în vigoare la toate nivelurile.
 Monitorizarea activităţii şi intervenţia, pe baza diagnozei şi a evaluării, pentru eficientizarea
procesului educaţional.
 Eliminarea factorilor perturbatori din sistem.
 Asigurarea aplicării corecte a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculumului
la decizia şcolii.
 Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.
 Găsirea unei motivaţii puternice în vederea încadrării cu personal didactic calificat
 Pozitivarea şi/sau eliminarea conflictelor.
 Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
 Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, însens pozitiv,
în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
 Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de
ARACIP.
Priorități la nivelul Liceului Tehnologic Feldru
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacității de orientare școlară și profesională (OSP)
PRIORITATEA 2:Transfer de bune practici în TVET (Technical Vocational Education
and Training)
PRIORITATEA 3:Eficientizarea rețelei școlare
PRIORITATEA 4:Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării șanselor.
PRIORITATEA 5:Creșterea procentului de promovabilitate la examenele de sfârșit
de ciclu și a șanselor de reușită profesională
PRIORITATEA 6:Educația orientată în funcție de cerere
PRIORITATEA 7:Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de activități
educative extrașcolare, proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi
internationale.

PARTEA 2
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN / DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN - Analiza
P.E.S.T.E.
FACTORI POLITICI
Având ca reper Strategia Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, Liceul Tehnologic
Feldru şi-a elaborat strategia de acţiune pornind de la:
• Programul de guvernare 2012 şi 2013-2016, în care sunt formulate principalele direcţii de acţiune;
• Cadrul stategic Naţional de Referinţă 2007-2013 care vizează concentrarea strategică a politicilor
economice, de coeziune socială şi regionale ale României, precum şi stabilirea legăturile potrivite şi corecte
cu politicile Comisiei Europene, în principal cu Strategia de la Lisabona, care elaborează politici de
dezvoltare economică şi de creare de noi locuri de muncă;
• Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (partea I şi partea a II-a), care statuează politica
naţională de dezvoltare a României privind racordare, din ce în ce mai strâns, la politicile, obiectivele,
principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vedere asigurarii unei dezvoltări socio-economice
de tip „european” şi reducerea cât mai rapidă a disparităţilor semnificative faţă de Uniunea Europeană.
Pe plan local, politica educaţională a Liceul Tehnologic Feldru va ţine cont de:
• elaborarea de proiecte europene în vederea atragerii de fonduri;
• redefinirea şi consolidarea sistemului de formare a personalului didactic prin elaborarea unei oferte
de formare bazată pe analiza de nevoi.
FACTORI ECONOMICI ŞI SOCIALI
• Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere
de vârstă, însoţit de îmbătrânirea acesteia. Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei judeţului şi mai ales
scăderile înregistrate în ultimii ani la populaţia cu vârsta între 0-14 ani, vor influenţa structura reţelei
şcolare prin concentrarea activităţilor şi creşterea competiţiei între şcoli. Apreciem că într-un mediu
concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în formarea
profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a absolvenţilor.
• Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural decât cea din
mediul urban ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării
unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea egalităţii şanselor;
• Se apreciază că are implicaţii în structura ofertei de formare iniţială, preponderenţa populaţiei
feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani;
• Din analiza mediului economic judeţean se constată influenţa crizei economice asupra cerinţei pe
piaţa forţei de muncă. Aceste cerinţe sunt mult restrânse ca urmare a închiderii unor capacităţi de producţie,
a limitării serviciilor;
• Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii acestora a tendinţelor de
pe piaţa muncii se reflectă asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai
solicitate, în defavoarea unor specializări oferite de învatamântul profesional prin licee tehnice, chiar dacă
cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală.
• Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului
acestora faţă de şcoală. Costul uneori ridicat al materialelor necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală

poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi serios, de la
dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până la abandonul şcolar.
• Dacă avem în vedere indicatorul de bază în randul elevilor, rata abandonului şcolar, se constată
dezavantajarea mediului rural. Nivelul relativ ridicat al abandonului în mediul rural poate fi generat, pe
lângă alţi factori individuali, familiali sau şcolari, de amploarea fenomenului migraţiei forţei de muncă.
• Structura populaţiei ocupate pe grupe de vârstă şi nivele de instruire arată că atât şcoala cât şi
factorii responsabili trebuie să acţioneze pentru crearea condiţiilor şi a motivaţiei în deplină egalitate a
şanselor pentru continuarea studiilor de către absolvenţii de gimnaziu şi diminuarea în acest fel a
procentului de populaţie ocupată cu nivel de pregătire gimnazial.
FACTORI TEHNOLOGICI
• Schimbările tehnologice şi organizaţionale produse la nivelul agenţilor economici impun
dezvoltarea parteneriatului dintre unităţile şcolare IPT şi agenţi economici pentru adaptarea curriculum-ului,
asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice
prin stagii la agenţi economici.
• Fiind un liceu tehnologic, şcoala noastră realizează anual parteneriate cu agenţii economici. Există
o continuitate de lungă durată a parteneriatelor cu agenţii economici, fapt rezultat în urma interviurilor cu
agenţii economici :SC.INTEX SA NĂSĂUD; SC DIMEX 2000 Company SRL; SC NEPOS Magic electric
SRL.
• Părinţii sunt mulţumiţi de oferta de formare profesională, de buna pregătire profesională a elevilor,
fapt rezultat în urma discuţiilor cu aceştia.
Realizarea de contracte de parteneriat cu angajatorii din zonă, cu agenţia locală AJOFM.
FACTORI ECOLOGICI
• În şcoala noastră nu se realizează activităţi de mică producţie care să afecteze mediul.
2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
2.2.1. PREDARE-ÎNVĂȚARE
Liceul Tehnologic Feldru pune la dispoziţia elevilor un curriculum diferenţiat pe profiluri astfel
încât la sfârşitul ciclului de şcolarizare absolvenţii să posede abilităţi echilibrate în domeniul de specialitate
tehnic.
Școala noastră se bucură de respect și prețuire din partea comunității fiind un mijloc semnificativ de
promovare socială. Prin rezultatele bune pe care le-a avut Liceul Tehnologic Feldru în ultimii ani a crescut
interesul comunităţii pentru şcoală, prestigiul şcolii a rămas constant, iar cadrele didactice au câştigat
respectul părinţilor.
Profesorii din şcoala noastră au participat la activităţile metodice şi de formare organizate la nivel
judeţean şi uneori la nivel naţional, aducându-şi o contribuţie importantă la desfăşurarea acestora.
Activitatea comisiilor metodice s-a desfăşurat în condiţii bune şi a avut un rol pozitiv în formarea
cadrelor didactice. În şcoala noastră s-au desfăşurat Cercuri Pedagogice la diferite disciplineÎnvăţători,educatori,geografie.
Cadrele didactice susţin examene pentru definitivarea în învăţământ şi pentru obţinerea gradelor
didactice ceea ce face ca valoarea colectivului nostru didactic să crească.
Calitatea activităţii personalului didactic şi nivelul atingerii standardelor de performanţă este în
strânsă relaţie cu nivelul de pregătire al elevilor. Aceasta presupune o bună pregătire pentru lecţii a cadrelor
didactice, realizarea unor demersuri didactice eficiente, stabilirea unor obiective de referinţă concrete,
aplicarea unor metode diverse de evaluare pentru realizarea unui învăţământ profund formativ. Astfel, elevii

cunosc aşteptările privind învăţarea, precum şi criteriile de evaluare a cunoştinţelor la sfârşitul unei perioade
de învăţare.
Activitatea de predare generează şi susţine motivaţia elevilor pentru învăţarea continuă care este
susţinută şi de metodele eficiente utilizate: explicaţia, demonstraţia, munca în echipă, activităţile
diferenţiate, realizarea lucrărilor de portofoliu etc.
Personalul şcolii urmăreşte integrarea unităţii şcolare în strategia comunitară de combatere a
abandonului şcolar, a delicvenţei, a şomajului. În acest sens se stabilesc CDŞ-urile şi CDL-urile. Actuala
ofertă educaţională are la bază o ofertă curriculară fundamentată pe planul cadru de învăţământ.
În conformitate cu cerinţele reformei învăţământului diferenţa de ore dintre curriculumul nucleu şi
numărul de ore săptămânal este acoperit prin curriculumul la decizia şcolii lângă Curriculumul de dezvoltare
locală.
Climatul este favorabil desfăşurării procesului instructiv-educativ. Între diferitele categorii de
angajaţi relaţiile sunt armonioase. Starea disciplinară este bună atât la nivelul personalului cât şi la elevi
neexistând abateri grave de la normele prevăzute. Pentru prevenirea şi dezamorsarea eventualelor conflicte
funcţionează în unitatea noastră un cabinet de consiliere psiho–pedagogică.
Elevii, părinţii şi cadrele didactice beneficiază de consiliere gratuită. În unitatea noastră funcţionează
Consiliul Consultativ al Elevilor pe baza unui regulament propriu ceea ce permite o bună circulaţie a
informaţiilor în cadrul populaţiei şcolare.
Există o bună colaborare cu părinţii elevilor, interesaţi de bunul mers al şcolii, Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor ne sprijină în multe dintre acţiunile noastre.
S-au încheiat parteneriate de colaborare cu Primăria Comunei Feldru, Poliţia locală, Activitatea
educativă şi extracurricularăse desfăşoară după programe proprii.
Consiliile profesorilor claselor îşi desfăşoară şedinţele ori de câte ori este nevoie. Consiliul de
administraţie, Comisia diriginţilor, Comisiile la nivelul catedrelor şi cele organizate pe diferite probleme
funcţionează după programe proprii.
Conducerea liceului face eforturi în direcţia îndeplinirii tuturor hotărârilor Consiliului de
administraţie.
Vor fi promovate cunoştinţele fundamentale, dar va fi creat suficient spaţiu pentru opţiuni şi mai ales
pentru atingerea de către elevi a unui set de competenţe esenţiale:
 formarea spiritului de întreprinzător
 pregătirea tehnologică şi informatică
Liceul Tehnologic Feldru îşi propune consolidarea poziţiei pe care o are în formarea profesională a
specialiştilor din domeniul mecanică şi filiera tehnologică - profil tehnic/ calificări profesionale de nivel 3 şi
4 astfel:
printr-un studiu riguros al pieţei forţei de muncă, pentru a lărgi sfera specializărilor cu noi
calificări
prin pregătirea elevilor pentru integrarea socio-comunitară.
prin creşterea calităţii procesului instructiv-educativ.

2.2.2. MATERIALE ȘI RESURSE
Resursele şi materiale didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi sunt alese în
funcție de tipul activității desfășurate și de profilul clasei.
O atenție specială în cadrul programului de reformă s-a acordat asigurării bazei materiale,
mijloacelor de instruire, ca suport pentru curriculum, prin care să se faciliteze trecerea de la un învățământ
centrat pe profesor la un învățământ centrat pe elev. Este totuși foarte greu să fie aliniate echipamentele de
instruire la nivelul celor actuale în domeniu, având în vedere prețul extrem de ridicat al acestora.

O soluție pentru ca instruirea de specialitate în domeniul mecanică să fie de actualitate rămâne
stabilirea unor parteneriate pentru ca instruirea elevilor să se poată derula în condiții reale de lucru și
creșterea numărului de parteneri în domeniu.
În concordanță cu conținutul curriculum-ului, s-a încercat ca prin modul de dotare a laboratoarelor,
cabinetelor și atelierelor școală, prin materialele didactice necesare, și prin echipamentele de instruire să fie
promovată transformarea elevului într-un factor activ al propriei instruiri.
Ambientul școlar la nivelul unității de învățământ trebuie îmbogățit și în acest scop trebuie
identificate mai multe căi de atragere a resurselor extrabugetare, dată fiind dimensiunea unității de
învățământ și dimensiunea investițiilor ritmice care sunt necesare.
Trebuie responsabilizați mai mult elevii în menținerea ambientului școlar și este necesară creșterea
gradului de implicare a părinților în îmbunătățirea acestui aspect.

ELEVI:
Majoritatea elevilor şcolii noastre provin din mediul rural, majoritatea familiilor având posibilități
materiale reduse. Există de asemenea elevi proveniți din familii în care unul sau ambii părinți lucrează în
străinătate; datorită acestui fapt există elevi care abandonează școala pentru a se alătura părinților.
RESURSE UMANE:
DIRECTOR: prof. SBÎRCIU CĂLIN-grad didactic I , vechime în învățământ 19 ani are norma de
bază în unitatea de învățământ, modalitatea de numire în funcție: decizie numire ISJ BN nr.963/20.08.2018,
fiind director din anul 2017.
DIRECTOR ADJUNCT: prof. BOAR CLAUDIA-NARCISA-grad didactic I , vechime în
învățământ 23 ani are norma de bază în unitatea de învățământ, modalitatea de numire în funcție:decizie
numire ISJ BN nr.964/20.08.2018 , fiind director adjunct din anul 2017.
2.2.3. PERSONAL
2.2.3.1. PERSONAL DIDACTIC

Liceul Tehnologic Feldru
PERSONALUL ŞCOLII-în anul şcolar 2017-2018
Profesia

Necalificaţi Debutanţi Definitivat

Gradul
II

Gradul I

Total

Educatoare

1

1

4

3

9

2

2

2

9

15

1

6

8

20

35

Învăţători

-

Profesori
Maiştri

-

1

1

-

2

4

Prof.-ing.

-

-

-

1

5

6

TOTAL

-

5

10

15

39

69

Calitatea personalului didactic:
• Toate cadrele didactice sunt calificate: 68 din 69
• 39 cadre didactice cu gradul didactic I;
• 15 cadre didactice cu gradul didactic II;
• 10 cadre didactice cu cu definitivat;
• 5 cadru didactic debutant

PERSONALUL ŞCOLII -în anul şcolar 2018-2019

Profesia

Necalificaţi Debutanţi Definitivat

Educatoare

Gradul
II

Gradul
I

Total

2

3

4

9

Învăţători

1

3

0

11

15

Profesori

1

5

7

22

35

Maiştri

-

1

1

-

2

4

Ing.

-

-

-

1

5

6

TOTAL

-

3

11

11

44

69

2.2.3.2. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
 1,5 secretare
 1 administrator patrimoniu– studii superioare
 1,5administrator financiar– studii superioare
2.2.3.3. PERSONAL NEDIDACTIC
 9,5 îngrijitori
 1 muncitor de întreținere
2.2.4. CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Consilierea şi orientarea are drept obiectiv asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile
specifice. Pentru atingerea acestui obiectiv, primul pas constă în identificarea elevilor care au nevoie de
sprijin suplimentarea şi în stabilirea modalităţilor prin care vor fi sprijiniţi în rezolvarea problemelor.
Pentru o bună colaborare cu elevii, la nivelul şcolii noastre funcţionează Consiliul Școlar al Elevilor,
format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă, aleşi în mod democratic. CȘE este condus de către un
preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar.

2.2.5.INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE:
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE:
Clădiri:
Starea clădirilor aflate în patrimoniul unităţii : 5 corpuri
- Şcoală clasele I-IV – stare foarte bună,
- Şcoală clasele V-VIII – reabilitată,
- Liceu tehnologic clasele IX-XII stare foarte bunăîn reabilitare
- Scoala Gimnaziala “Gavril Istrate” Nepos
- Gradinita cu program normal nr. 1 Feldru

Săli de clasă:
- scoala dispune de 5 clădiri amenajate pentru desfăţurarea in bune condiţii a cursurilor.
- săli de clasă 45
- laboratoare 7
- cabinet de informatică dotat cu calculatoare conectate la internet 2
- ateliere pentru instruire practică 4
-conectare - Internet : Da (Reţea ROTELECOM)
ibliotecă şcolară - număr de carte:6584 cu 979 cititori anual
Dotări:
 mobilier achiziționat odată cu renovarea Corpului vechi (gimnaziu), Liceu, Gimanziu Nepos ;i
Grădinița cu program normal Nepos
 4 table albe magnetice,
 40 calculatoare conectate la Internetprimite prin sponsorizare- Rotary
 7 laptop-uri,
 8 videoproiectoare.
Liceul Tehnologic Feldru și Gimnaziul sunt dotate cu camere de supraveghere video. În unitatea
noastră există un număr de 8 grupuri sanitare pentru elevi şi de asemenea 4 grupuri sanitare pentru
personalul didactic şi nedidactic.
Şcoala dispune de autorizaţie sanitară de funcţionare
Şcoala dispune de resurse educaţionale de calitate, aceasta fiind una din principalele preocupări
ale conducerii unităţii.
S-au achiziţionat: cărți pentru biblioteci și manuale școlare noi; pentru orele de educație fizică
articole sportive; pentru ciclul primar table albe; pentru preșcolari jocuri didactice și jucării.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
În ceeea ce privește spațiile admistrative, Liceul Tehnologic Feldru, dispune de:
- sală de sport 1
- spaţii de joacă 4
- spaţii administrative: - Secretariat 2

- Spaţiu destinat echipei manageriale
- Contabilitate
- Casierie

6. FINANȚAREA

Proiectul de buget al unităţii s-a realizat în conformitate cu priorităţile şcolii, repartizarea pe capitole şi
articole bugetare.
La finalul anului bugetar 2017 unitatea noastră a fost finanţată cu credite de la bugetul local al comunei
Feldru si de la Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud si din venituri proprii
Credite alocate de catre Inspectoratul Scolar Judeţean Bistrita-Nasaud:
Titlul I
Titlul XI
Titlul IX
Total

Cheltuieli de personal
Alte cheltuieli ( Burse)
Manuale elevi

4 .579. 886
274.094
14.964
227 117

Credite alocate de la bugetul local:
Titlul I

Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii
Titlul IX Burse

579.975
59 .970

Total

639.945

Venituri proprii:
Titlul II

Bunuri si servicii

Total

11.965
11.965

1.1.1. Utilizarea bugetului
1.1.2. Creditele alocate de Inspectoratul Şcolar JudeteanBistrita-Nasaud

au fost cheltuite

pe următoarele destinaţii:
•
•
•

cheltuieli de personal pentru plata profesorilor care au participat la examene nationale =11 607 lei
ajutor financiar „Bani de liceu” = 274.094 lei
manuale şcolare =14.964 lei

Creditele alocate de la bugetul local au fost cheltuite pe urmatoarele destinatii :
•
•

cheltuieli de personal = lei
cheltuieli bunuri si servicii = 579.975 lei din care:
• apa, salubritate = 13.978 lei

•
•
•
•
•
•

transport cadre didactice = 44.999 lei
posta, telecom, digi = 15.000 lei
materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional = 210.999 lei
furnituri birou = 8 999 lei
materiale de curăţenie = 10.000 lei
burse elevi = 59 970 lei

2.3. ANALIZA S.W.O.T.

I. CURRICULUM
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala
dispune de întregul material curricular (planuri de
învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare
alternative, auxiliare curriculare–manuale, caiete
de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme,
îndrumătoare etc.). Obţinerea de rezultate bune
la evaluarea națională pentru elevii claselor a VIIIa, examenele de certificare a competenţelor
profesionale.
Comunicări eficiente şi punerea în contact a
tuturor membrilor comunităţii (elevi, profesori,
părinţi, autorităţi, organizaţii, instituţii, agenţi
economici, etc). Centralizarea logică si coerentă
a informaţiei privind formarea profesională în
cadrul unui sistem informational permisiv, prin
cooperare cu institutiile, programele si proiectele
care desfãsoarã activitate în acest domeniu.
Contacte între profesori, nu doar în plan
educaţional ci şi în medii sociale, culturale,
economice, etc. Existenţa programelor pentru
curriculumul ales şi a bibliografiei aferente;
libertatea profesorilor de a alege şi propune
opţionale interesante în raport cu cerinţele elevilor.
Existenţa unei vădite preocupări privind calitatea
procesului de învăţare-evaluare, dovadă şi
rezultatele bune şi foarte bune a elevilor noştri la
examenul de Evaluare Națională şi concursurile
şcolare.
OPORTUNITĂȚI

Programele şcolare au rămas încărcate la nivel
de liceu în ciuda politicii de decongestionare a
acestora; Lipsa manualelor pentru clasele a IXa şi a XII-a la materiile de specialitate.
Număr relativ mare de absenţe la unele clase
de liceu și profesională.
Controlul insuficient al calităţii actului instructiveducativ.
Inexistenţa unor programe educative pentru
părinţi organizate la nivel de instituţie în scopul
îmbunătăţirii
relaţiei
profesor-părinte-elev.
Implicarea unui număr prea mic de cadre
didactice
în
elaborarea
unor
auxiliare
curriculare, manuale şi mijloace de învăţământ.

Programe de formare a cadrelor didactice în
scopul perfecţionării şi adaptării la noile reforme
şcolare;
Preocuparea permanentă a conducerii şcolii
pentru delegarea de sarcini tuturor profesorilor,
implicându-i în proiecte care vizează dezvoltarea
instituţională; Conştientizarea şi motivarea
cadrelor didactice de necesitatea perfecţionării
prin cursuri organizate de C.C.D sau alte instituţii
abilitate;

Programe şcolare în continuare încărcate;
Orar şcolar încărcat datorită numărului de ore
din săptămâna şcolară;
Lipsa motivaţiei pentru învăţătură în rândul
elevilor datorată inexistenţei unui model social
bun de urmat;
Apariţia modificărilor în programele de
admitere, bacalaureat şi atestate profesionale;
Insuficienta diversificare şi adecvare a CDL la
cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate

AMENINȚĂRI

Crearea unor cercuri pe specialităţi în care elevii
să-şi dezvolte aptitudinile şi talentul;
Întocmirea unor programe educative în scopul
dezvoltării la elevi a atitudinilor pozitive pentru
învăţătură şi educaţie;
Existenţa Planurilor Regionale de Acţiune pentru
Învăţământul Profesional şi Tehnic (PRAI),
Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământul
Profesional şi Tehnic (PLAI) la nivel judeţean, iar
la nivelul şcolilor prin Planurile de Acţiuneale
Şcolilor (PAS);
Specializările existente în profilele şcolii noastre
să atragă elevii astfel încât aceştia să opteze
pentru Liceul Tehnologic Feldru
Oferta CDŞ şi CDL vine în sprijinul ameliorării
fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la
dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru
învăţare.

duce la scăderea motivaţiei acestora pentru
învăţare precum şi interesul pentru această
unitate de învăţământ. Există riscul micşorării
numărului de cereri de înscriere în instituţie.
Sistem legislativ complicat, adesea confuz,
restrictiv şi în continuă transformare.

II. RESURSE UMANE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Majoritatea profesorilor sunt titulari cu grade
didactice I şi II, ceea ce dovedeşte preocuparea
lor permanentã pentru autoperfectionare dar sunt
şi cadre didctice tinere, chiar debutante care pot
aduce an suflu nou, idei noi în activitatea
didactică.
Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin
stagii de formare în problematica reformei, în
specialitate, management şcolar, activitate de
mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului;
Existenţa unei preocupări şi bune implicări din
partea cadrelor tinere în proiecte de parteneriat
sau în alte proiecte educative şcolare şi
extraşcolare.

Datorită subiectelor de la examenele de
titularizare cadrele tinere ocupă posturile din
învăţământ abia la repartiţiile din toamnă
Cadru restrâns de resurse pentru motivarea
cadrelor didactice;
Mişcarea cadrelor netitulare atrage după sine o
dificilă adaptare a unor clase de elevi raportat la
stilul de predare al noului cadru venit;
Conservatorismul unor cadre didactice privind
aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile
elevului, informatizarea învăţământului etc.

Buna colaborare între profesorii aceleiaşi
catedre.
Consiliul de Administratie si Consiliul de
Curriculum este alcătuit din persoane active,
responsabile, cu un înalt nivel profesional.
Număr mare de elevi proveniţi din diferite medii
sociale.
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

Încadrarea cu cadre tinere, calificate, titulare;
Participarea unor profesori la cursuri de
reconversie socială atrage după sine dubla
specializare. Varietatea cursurilor de formare şi
perfecţionare organizate de CCD, ONG,
universităţi

Scăderea numărului de clase datorită scăderii
natalităţii;
Criza de timp a părinţilor datorată actualei
situaţii economice care reduce implicarea
familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă
atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa
şcolară a elevilor.

III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Baza materială existentă corespunde unei
instruiri eficiente
 Încălzirea pe perioada de iarnă se face prin
centrale proprii exceptie facand structura Scoala
Gimnaziala Gavril Istrate Nepos
Existenţa surselor de venituri extrabugetare;
 atelierele
şcolaresunt
dotate
corespunzător
 existenta
cabinetelor
si
dotarea
corespunzatoare a cabinetelor scolare
 extinderea corpului de la invatamantul
profesional
 dotarea scolii cu calculatoare, imprimante,
videoproiectoare
 Mărirea cuantumului burselor de merit
pentru elevi ceea ce ar crea o creştere a
motivaţiei pentru învăţătură

 lipsa centralei termice la structura Scoala
Gimnaziala Gavril Istrate Nepos clasle I-VIII
 Nu există sală de sport la structura Scoala
Gimnaziala Gavril Istrate Nepos
Baza materială existentă nu permite realizarea
tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI





Modernizarea structurii
de la Scoala
Gimnaziala Gavril Istrate Nepos-clasele VVIII
Modernizarea Scolii claselor I-IV Feldru
Obtinerea autorizatiei ISU claselor V-VIII
de la Liceul Tehnologic Feldru

Degradarea unora dintre spaţiile şcolare
datorită fondurilor băneşti limitate, alocate
pentru întreţinerea şcolii
Insuficienta conştientizare a unor factori de
decizie (consilii locale, societăţi comerciale,
sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind
priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în
învăţământ; Situaţia socio-economică precară a
familiilor din care provin unii elevi;

IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bistrița-Năsăud, cu Consilul Local şi Primăria
Feldru;
Colaborarea cu celelalte instituţii de învăţământ;
Existenţa unor colaborări cu agenţii economici
concretizate în convenţii de colaborare pentru
realizarea unor activităţi (practică, practică
comasată); Întâlniri cu Comitetul consultativ al
părinţilor, suplimentate de consultaţii individuale cu
părinţii
OPORTUNITĂȚI

Insuficienta implicare a părinţilor în acordarea
sprijinului şcolii în luarea măsurilor de
combatere a absenteismului în rândul elevilor;
Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică
coparticiparea părinţilor;
Derularea unui număr mic de proiecte pentru
grupurile dezavantajate:

AMENINȚĂRI

Legături strânse prin programe educaţionale
realizate de instituţii abilitate;
Realizarea de parteneriate nu numai cu şcoli din
Uniunea Europeană ci şi cu alte şcoli din ţară;
Optimizarea procesului de colaborare cu
grupurile de interes din comunitate (administraţie
locală, părinţi, agenţi economici, biserică,
organizaţii nonguvernamentale).

Neimplicarea suficientă a părinţilor în
activitatea şcolară;
Organizarea defectuoasă a activităţilor de
parteneriat poate conduce la diminuarea sau
chiar inversarea efectelor scontate.

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărui proiect educaţional.
Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea planificată să
abordeze nevoile deja identificate.

2.3.1. NEVOI IDENTIFICATE






















Organizarea de programe de informare asupra noutăţilor privind proiectele de reformă în
învăţământ (descentralizare, finanţare şi asigurarea calităţii în educaţie) şi legislaţiei şcolare în
care să fie cuprinse cât mai multe cadre didactice şi directori.
Popularizarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice şi elevilor în buletine
informative editate de în scopul motivării, cel puţin morale a acestora.
Promovarea unei exigenţe sporite în cazul de neasumare a responsabilităţii de către cadrele
didactice şi a reticenţei faţă de nou şi schimbare.
Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor lor
de formare pe termen scurt, mediu şi lung.
Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale în scopul
diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar.
Asigurarea cuprinderii populaţiei şcolare într-o formă organizată de învăţământ.
Identificarea prin inspectorii de specialitate a nevoilor de formare a cadrelor didactice şi
monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate.
Implicarea managementului în identificarea resurselor financiare necesare alinierii fondului de
carte şcolară la cerinţele noului curriculum.
Fluidizarea fluxului informaţional.
Conştientizarea autorităţilor administrative locale asupra educaţiei ca prioritate în alocarea
resurselor financiare şi materiale.
Structurarea nivelurilor educaţionale pe filiere, profiluri şi specializări, domenii şi calificări
profesionale pentru care fiecare unitate de învăţământ poate organiza şcolarizarea în condiţii
didactico-materiale optime, având în vedere oportunităţile de inserţie socioprofesională.
Fundamentarea Planului de şcolarizare astfel încât să răspundă cerinţelor pieţii muncii.
Necesitatea abordării mai profunde a relaţiei profesor–elev, profesor–părinte, prin realizarea unui
cadru instituţional adecvat dialogului echipei educaţionale cu elevii, părinţiişi comunitatea locală;
Creşterea atractivităţii grupului şcolar prin acţiuni instructiv-educative, care în final să ducă la
rezultate deosebite la concursurile şcolare, la examenul de admitere, bacalaureat şi la admiterea
în învăţământul superior.
Creşterea calităţii procesului educaţional prin consolidarea poziţiei şcolii pe plan judeţean;
Creşterea rolului echipei manageriale în domenii curriculare, extracurriculare, ale programelor de
parteneriat, ale celor de politică financiară şi resurse umane în condiţiile sporirii autonomiei
decizionale la nivel de unitate şcolară;
Dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin diferite programe proprii ce se vor realiza la nivel local,
regional şi european;

2.4. ȚINTE STRATEGICE
Țintele strategice concretizeză previziunea dorită pentru sistemul educațional, opțiunile strategice și
modalitățile de realizare, fapt ce conferă un caracter anticipativ.
Ținta 1. Asigurarea condițiilor de informare , orientare școlară și consiliere privind cariera.
Obiective:
 Centrarea pe clienți și beneficiarii serviciilor educaționale;
 Implicarea activă a membrilor Ariei curriculare Tehnologii în promovarea ofertei
școlii;
 Dezvoltarea competențelor profesorilor diriginți în utilizarea unor instrumente moderne,
informarea cu privire la cerinţele pieţei muncii.
Ținta 2. Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi
flexibilităţii în formare profesională";
Obiective:
 Formarea cadrelor didactice în vederea realizării transferului de bune practici în sistemul
TVET.
 Dezvoltarea de bune practici în TVET
 Realizarea de noi parteneriate cu școli din UE prin implicarea unui număr cât mai mare
de elevi și cadre didactice în activități de cunoaștere a altor medii educaționale.
Ținta 3. Eficientizarea procesului de învățământ prin diversificarea ofertei educaționale
curriculare si extracurriculare în concordanță cu cerințele filierei tehnologice.
Obiective:
 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ
 Menținerea Liceului Tehnologic Feldru în rețeaua școlară la nivel județean
Ținta 4. Diminuarea numărului de elevi aflați în risc de marginalizare social, sau cu CES, diminuarea
absenteismului in randul elevilor
Obiective:
 Conștientizarea elevilor și a profesorilor cu privire la problemele economice și sociale;
 Asigurarea asistenţei de specialitate pentru elevii care provin din medii defavorizate sau
cu CES;
 Asigurarea accesului tuturor elevilor la programul de învățare corespunzător opțiunilor și
nevoilor individuale;
Ținta 5. Creşterea şanselor de reuşită socială şi profesională a absolvenţilor
Obiective:
 Creşterea numărului de absolvenţi cu diplomă de Bacalaureat/a ratei depromovabilitate
la Evaluare Națională;
 Creşterea numărului de absolvenţi care îşi găsesc un loc de muncă în domeniul de
calificare absolvit;
 Formarea și dezvoltarea capacității de autoevaluare a elevilor, prin procesul instructiveducativ în vederea dobândirii încrederii în sine și în reușita personală;
 Informarea elevilor în privința profesiilor cerute pe piața muncii.
Ținta 6. Calificarea/recalificarea adulților în conformitate cu tendințele actuale ale pieței muncii.
Obiective:
 Orientarea educației în funcție de cerere
 Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană
Ținta 7.Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de activități educative
extrașcolare, proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi internationale.
Obiective:
 Creșterea eficienței activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Dezvoltarea civismului, antreprenoriatului, voluntariatului, într-o societate complex;
 Asigurarea unui învățământ de calitate prin participarea la proiecte și parteneriate
multiple;
 Creșterea imaginii școlii pe plan local, județean, național și international.

PARTEA 3.
3.1. PLAN OPERAŢIONAL AL LICEULUI TEHNOLOGIC FELDRU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019
PRIORITATEA 1:Dezvoltarea capacității de orientare școlară și profesională (OSP)
1. ȚINTA (SCOPUL STRATEGIC): Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera
Obiective:
 Implicarea activă a membrilor Ariei curriculare Tehnologii în promovarea ofertei școlii;
 Dezvoltarea competențelor profesorilor diriginți în utilizarea unor instrumente moderne, informarea cu privire la cerinţele pieţei muncii.
 Centrarea pe clienți și beneficiarii serviciilor educaționale;
ACTIVITATEA
RESURSE
RESPONSABILI
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ORIZONT DE TIMP
(umane,
materiale,
financiare)
1. Prezentarea ofertei școlii
Cadre didactice
 Întâlniri cu părinții elevilor claselor a VIII-a; Baza de date
 Promovarea ofertei școlii în școlile din
localitățile vecine, în mass-media, pe siteul școlii;
 Lansarea oficială a ofertei prin tipărirea de
pliante promoţionale




2.
Consiliere elev-părinte privind creşterea Cadre didactice
interesului acordat formării unei cariere în Baza de date
domeniile de calificare oferite de școala noastră.







Directorii
Comisia
metodică
Tehnologii
Responsabili
OSP



Psihologul
şcolii
Diriginţii





Părinții și elevii claselor a VIII-a
vor cunoaște domeniile de
pregătire
de
bază
și
specializările care pot fi
obținute;
Realizarea
planului
de
școlarizare;

aprilie-mai 2018

Creşterea procentului de elevi
care iși vor continua studiile în
școala noastră.

Semestrial

3. Participarea cadrelor didactice la cursuri și
programe de formare pentru dezvoltarea
competențelor de comunicare și utilizarea unor
instrumente moderne.

Cadre didactice
Fonduri
extrabugetare



Cadre didactice



Participarea
formare.

la

stagii

de

Permanent

PRIORITATEA 2:Transfer de bune practici în TVET (Technical Vocational Education and Training)
ȚINTA(SCOPUL STRATEGIC): Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi
flexibilităţii în formare profesională.
Obiective:
 Formarea cadrelor didactice în vederea realizării transferului de bune practici în sistemul TVET.
 Dezvoltarea de bune practici în TVET.
 Realizarea de noi parteneriate cu școli din UE prin implicarea unui număr cât mai mare de elevi și cadre didactice în activități de cunoaștere a
altor medii educaționale.
ACTIVITATEA
RESURSE
RESPONSABILI
INDICATORI DE REALIZARE
ORIZONT DE
(umane, materiale,
TIMP
financiare)
1. Participare la programe de formare Cadre didactice
continuă
pentru
dezvoltarea
competențelor metodice și adaptarea
la cerințele reformei din ÎPT.




Director
Responsabil
perfecționare




Informarea cadrelor didactice în timp
util;
Participarea la stagii de formare.

2. Implementarea CDL-urilor conform
planurilor de învăţământ

Cadre didactice
Fonduri
extrabugetare



Responsabilii
comisiilor
metodice



Susținerea de lecții demonstrative

Decembrie 2018
Mai 2019

Schimburi de experienţă cu cadrele didactice
formate în TVET

Cadre didactice
Fonduri
extrabugetare



Cadre didactice



Întâlniri metodice, scheme de mentorat;

Noiembrie 2018

Permanent

3. Lucrul în parteneriat cu agenții
economici



Cadre didactice
Fonduri
extrabugetare

Cadre didactice




4. Promovarea
unor
strategii Responsabilii de arii 
motivaţionale
pentru
sporirea curriculare
atractivităţii
demersului
didactic
pentru a evita absenteismul.

Cadre didactice

(Responsabilii
cu monitorizarea
absențelor)

Convenţii de colaborare cu agenți
economici de profil;
Desfăşurarea practicii comasate la
agenţii economici conform convenţiei.

Rapoarte
întocmite lunar
monitorizarea absențelor.

pentru

Octombrie 2018
Iunie-iulie 2019

Lunar

PRIORITATEA 3:Eficientizarea rețelei școlare

ȚINTA (SCOPUL STRATEGIC):Eficientizarea procesului de învățământ prin diversificarea ofertei educaționale curriculare
și extracurriculare în concordanță cu cerințele filierei tehnologice.
Obiective:
 Menținerea Liceului Tehnologic Feldru în rețeaua școlară la nivel județean
 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv-educativ
ACTIVITATEA

RESURSE
(umane ,
materiale,
financiare)

1. Elaborarea planului de şcolarizare 2018- Fonduri
2019 în corelaţie cu cerintele pieţei muncii
bugetare

RESPONSABILI




Directorii

Consiliul de
administrație

INDICATORI DE REALIZARE

Proiectul planului de școlarizare;

ORIZONT DE
TIMP

Decembrie 2018

2. Dotarea laboratoarelor, cabinetelor și a Fonduri

atelierelor
școlii
cu
echipamentele bugetare
și 
necesare desfășurării în condiții optime a extrabugetare
procesului instructiv educativ.

Directorii

Consiliul de

administrație

Dotare conform listei cu echipamente şi
instalaţii a atelierelor scolare;
Dotarea cu mijloace IT performante necuprinse
în lista cu mijloace şi echipamente.

octombrie 2018

3.Lecţii în condiţii de producţie, vizite, Cadre

instruire practică pe parcursul anului şcolar didactice,

la agenţii economici.
Fonduri
bugetare
și
extrabugetare

Directorii

Cadre
didactice de 
specialitate

Formarea abilităților practice și dezvoltarea
spiritului de echipă;
Aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice
dobândite.

An școlar



Cadrele didactice, profesorii şi maiştrii vor
participa la cursuri de formare în funcţie de
necesităţi.

4. Formarea continuă în funcţie
necesităţi a cadrelor didactice.

de Fonduri
extrabugetare



5.Elaborarea şi implementarea unei Fonduri

proceduri de identificare a cererilor de bugetare
și 
meserii pe piaţa muncii, inclusiv a extrabugetare

meseriilor nou solicitate şi a meseriilor
nesolicitate.

Cadre
didactice

Directorii

Diriginții
Consiliul de 
administrație


Procent ridicat de absolvenţi care îşi găsesc un
loc de muncă în domeniul de calificare absolvit;
Rata de succes a acestora calculată pe fiecare
calificare în parte.
Gradul de implicare a Consiliului de
administrație în luarea deciziilor și rezolvarea
sarcinilor.

2018-2019

An școlar
2018-2019
Iunie 2019

PRIORITATEA 4:Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării șanselor
ȚINTA (SCOPUL STRATEGIC):Diminuarea numărului de elevi aflați în risc de marginalizare socială
Obiective:
 Conștientizarea elevilor și a profesorilor cu privire la problemele economice și sociale;
 Asigurarea asistenţei de specialitate pentru elevii care provin din medii defavorizate sau cu CES.
 Asigurarea accesului tuturor elevilor la programul de învățare corespunzător opțiunilor și nevoilor individuale;
ACTIVITATEA

RESURSE
(umane ,
materiale,
financiare)

1. Identificarea elevilor cu risc de Procedura
marginalizare social si elevii cu CES. realizare

RESPONSABILI

de 

2. Consilierea elevilor care provin din Metodologii
medii defavorizate în vederea Strategii
creșterii nivelului de
încredere,
depășirii barierelor sociale, mobilizării Cadre didactice
în vederea obținerii performanței
educaționale.
3.





Derularea programului de pregătire Cadre didactice 
suplimentară al elevilor pentru Procedura
de 
examene naționale.
realizare
a 
orelor
suplimentare

INDICATORI DE REALIZARE

ORIZONT DE TIMP

Diriginții



Numărul elevilor identificați

Directorii
Consilierul
educativ
Consilierul școlii




Număr de parteneriate realizate
Număr de participanți

Permanent

Numărul cadrelor didactice implicate;
Numărul elevilor participanți la aceste
cursuri;
Rezultatele
finale
ale
elevilor
la
examenele nationale cuantificate în % de
promovare.

Permanent

Directorii

Șefii de catedră

Cadrele didactice


Septembire 2018

PRIORITATEA 5:Creșterea procentului de promovabilitate la examenele de sfârșit de ciclu și a șanselor de reușită profesională.
ȚINTĂ STRATEGICĂ: Creşterea şanselor de reuşită socială şi profesională a absolvenţilor

Obiective:
 Creşterea numărului de absolvenţi cu diplomă de Bacalaureat/a ratei de promovabilitate la Evaluare Națională;
 Creşterea numărului de absolvenţi care îşi găsesc un loc de muncă în domeniul de calificare absolvit;
 Formarea și dezvoltarea capacității de autoevaluare a elevilor, prin procesul instructiv-educativ în vederea dobândirii încrederii în sine și în
reușita personală;
 Informarea elevilor în privința profesiilor cerute pe piața muncii.
ACTIVITATEA
RESURSE
RESPONSABILI
INDICATORI DE REALIZARE
ORIZONT DE
(umane ,
TIMP
materiale,
financiare)
1. Identificarea lacunelor în pregătire la Procedura de
elevii din clasele a VIII-a și a XII-a realizare
nu numai la disciplinele pentru
examen.



Cadrele
didactice




Numărul de teste iniţiale aplicate la clase
Media pe discipline de examen de
bacalaureat

Septembrie 2018

2. Întocmirea de grafice de pregătire la
disciplinele prevăzute în metodologia
de examen.



Şefii
comisiilor 
metodice

Grafice realizate la nivelul fiecărei comisii
metodice

Octombrie 2018

Diriginţii
Cadrele
didactice



Notele obţinute de elevi la disciplinele de
examen;

Pe tot parcursul
anului şcolar

Comisia de
monitorizare a
frecvenţei



Rapoarte lunare

Metodologii
Strategii

3. Monitorizarea progresului şcolar al Cadre didactice 
elevilor
la
disciplinele
pentru Procedura
de 
examenul de Bacalaureat
realizare
a
orelor
suplimentare
4. Monitorizarea
Procedura
de 
frecvenţei/absenteimului
monitorizare

Lunar




5. Participarea cadrelor didactice la Oferte de
cursuri și programe de formare formare ISJ,
pentru modernizarea strategiilor de CCD
predare-învățare.

6. Diseminarea rezultatelor
cadrelor didactice



formării Procese verbale 
Fotografii

Materiale
de
prezentare


7. Realizarea de parteneriate cu agenți
economici
care să favorizeze
absorbția absolvenților pe piața
muncii.
8. Prezentarea unor materiale privind
profesiile cerute pe piața muncii.

Numărul cadrelor didactice participante la
formări
Numărul
creditelor
profesionale
transferabile obținuțe într-un interval de
timp de către cadrele didactice

Permanent

Directorii

Sefii de comisii 
metodice
Comisia
de
perfectionare

Număr de activități de diseminare
Număr de lecții demonstrative susținute

Permanent



Directorii



Convenții de colaborare

de 


Diriginții
Cadrele
didactice



Chestionarele aplicate

Proiecte
propuse
Parteneriate
Materiale
prezentare

Directorii

Sefii de comisii

metodice
Comisia
de
perfecționare

Octombrie 2018

Semestrial

PRIORITATEA 6:Educația orientată în funcție de cerere
ȚINTA (SCOPUL STRATEGIC): Calificarea/recalificarea adulților în conformitate cu tendințele actuale ale pieței muncii.
Obiective: Orientarea educației în funcție de cerere
ACTIVITATEA

1. Identificarea nevoilor de educație la nivel local.

RESURSE
(umane ,
materiale,
financiare)
Fonduri bugetare

RESPONSABILI



Directorii

INDICATORI DE
PERFORMANȚĂ


Stabilirea grupurilor țință.

ORIZONT DE TIMP

Noiembrie 2018

2. Constituirea grupurilor de formare a adulţilor

Fonduri
extrabugetare




Directori
Cadre
didactice



2 grupuri pentru calificările în
domeniul serviciilor

În funcţie de cerere

3. Elaborarea de curriculum

Fonduri
extrabugetare



Cadre

didactice
de
specialitate

Realizarea unui curriculum
adaptat nevoilor .

În funcţie de cerere

4. Acreditarea de curriculum

Fonduri bugetare



Director
adjunct



Autorizații pentru cursuri.

În funcţie de cerere

5. Pregătirea școlii pentru desfăşurarea cursurilor Fonduri bugetare
de formare a adulţilor.



Director
adjunct
Administrator



Spații pentru
informare

și

În funcţie de cerere



Director
adjunct



Profesorii aplică învăţarea
centrată pe elev adaptată
curricumului

În funcţie de cerere



Director
adjunct



Colaborare cu alte școli
pentru formarea grupurilor și
elaborarea curriculumului .

În funcţie de cerere


6. Formarea
personalului
pentru
orientată în funcţie de cerere .

educaţie Fonduri bugetare

7. Identificarea oportunităţilor de includere într-o Fonduri
reţea şcolara pentru formarea continuă a extrabugetare
adulţilor.

primire

3.2. PLAN OPERAȚIONAL ANUAL DE DEZVOLTARE A EDUCAȚIEI NON-FORMALE
I.

ȚINTA STRATEGICĂ:
Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de activități educative extrașcolare, proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi
internationale.

II.

OBIECTIVE GENERALE:
OG1. Creșterea eficienței activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
OG2. Dezvoltarea civismului, antreprenoriatului, voluntariatului.
OG3. Asigurarea unui învățământ de calitate prin participarea la proiecte și parteneriate multiple;

OG4. Creșterea imaginii școlii pe plan local, județean, național și international.
DOMENIUL
ACTIVITĂȚI
EDUCATIVE/
EXTRAȘCOLARE

Obiective
specifice
1. Sprijinirea
proiectării şi
organizării
activităţilor
educative –
extracurriculare.
2. Asigurarea
educaţiei
complementare,
permanente
(educaţie pt.
sănătate, cultură,
cultură civică, antreprenorială,
tehnologică şi
sport).

Activități/subactivități

Resurse
materiale

 Organizarea de activități
extrașcolare constante (cercuri,
ateliere, cluburi, expoziții, concursuri
etc);
 Implementarea programelor

Programe
educationale

Proiecte
educative

educaționale și a proiectelor educative
județene/ regionale/ naționale;
 Diseminarea și promovarea ofertei

Date statistice/
Rapoarte

educaționale/activităților extrașcolare
prin diverse mijloace: panouri, pliante,
afișe,articole, site, pagina facebook
etc;

Indicatori de
calitate
Oferta
educațională a
unităților de
învățământ

An școlar
2018-2019

Planificarea și

Învățători/
Diriginți
Consilier
educativ
Consilier
educativ
Director adj.
Resp. cu
promovarea
imaginii
școlii

Elaborarea Calendarului de
Activități Educative Școlare:

Proiectele
educative

Consilier
educativ

 Elaborarea proiectelor educative la

Rapoartele
anteriore

Resp.
comisii

 Implementarea proiectelor, prin

Portofolii de
activitate

activități de diseminare, derulare și
raportare a activităților.
1. Susținerea
structurilor
asociative ale
elevilor ca mijloc
de exprimare și

Termen

Diversificarea ofertei educaționalela
nivelul unităților de învățământ:

nivel unității de învățământ;

CONSILIUL
ȘCOLAR AL
ELEVILOR

Responsabi
l

Organizarea și funcționarea
Consiliului Şcolare al Elevilor:

Statutul
elevului

 Asigurarea cadrului legislativ

Metodologia de
organizare a

pentru constituirea Consiliului Şcolare

nr. activităților
extrașcolare
propuse vs.
derulate
Planul de
activități al școlii
Centralizator
parteneriate

Octombrienoiembrie
2018

Diriginți/
Învățători

Lista propuneri
proiecte
educative la nivel
unității
CAES
aprobat în CA

Procese verbale

Consilierul
educativ

An școlar
2018-2019

Componenţa
nominala CŞE
Calendarul de

spirit de inițiativă
a beneficiarilor
direcți ai
educației.

al Elevilor;
 Proiectarea/implementarea
acţiunilor propuse de CŞE la nivelul
unităţilor de învăţământ;
 Implicarea elevilor din CȘE
în acțiuni comunitare.

PARTENERIATE

1. Creşterea
implicării în
dezvoltarea de
parteneriate
locale, județene,
naționale și
international.

2. Intensificarea
colaborării cu
diverse instituții,
ONG-uri care
acționează în
mediu
educational.

alegerilor CŞE
Procedura de
alegere a
reprezentantul
ui elevilor în
CA al unităţii

acţiuni al CȘE
Biroul
Executiv al
CȘE

Nr evenimente
publice/proiecte
derulate la
nivelul
comunităţii

Plan de
activități al
CȘE

Dezvoltarea de parteneriate cu
ONG-uri pentru formarea
competențelor cheie:

Acorduri de
parteneriat

 Realizarea de parteneriate cu
agenți economici care să favorizeze
absorbția absolvenților pe piața
muncii;
 Scrierea/implementarea
proiectelor educaționale în vederea
atragerii de fonduri nerambursabile;
 Organizarea evenimentelor
comune de valorizare a exemplelor de
bună practică;

Convenții de
colaborare

Raport de
activitate

Ghid de
implementare
proiecte (Ex:
ROSE)

Director,
Diriginți,

An școlar
2018-2019

Finanţarea
proiectelor
aprobate (Ex:
Proiectul Rose)

Consilier
educativ,

Comisia de
programe și
proiecte

Nr evenimente
derulate în
parteneriat

 Organizarea și participarea la
întâlniri, mese rotunde cu diverși
factori sociali interesați în stabilirea de
parteneriate și programe comune.
CONCURSURI
ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE

1. Dezvoltarea
spiritul de
competiție al
elevilor în cadrul
concursurilor și

Participarea elevilor la concursuri/
festivaluri/expoziții/târguri/tabere
etc. la nivel local, județean,
regional, național:
 Diseminarea proiectelor cuprinse

Centralizator
parteneriate

An școlar

olimpiadelor
școlare și
extrașcolare.

în
Calendarul Activităților Educative;

Rapoartele
edițiilor
anterioare

Consilier
educativ

 Organizarea etapelor județene ale
concursurilor naționale implementate
de MEN și Parteneri;

Regulamente
de concurs

Comisiile de
organizare a
competițiilor

2018-2019
Conform
calendarulu
i

 Centralizarea și diseminarea
rezultatelor obținute;
 Monitorizarea concursurilor
extrașcolare organizate de unitățile de
învățământ (cuprinse în
CAEJ/CAER/CAEN).
STRATEGII
COMUNITARE

1. Dezvoltarea
strategiilor
locale/județene în
domeniile
complementare
educației
permanente:
reducerea
absenteismului și
abandonului
școlar; prevenirea
și combaterea
violenței în mediul
școlar, a traficului
de persoane,
consumului de
droguri și alte
substanțe nocive;
siguranța în
mediul
educațional etc.

Calendarul
Activităților
Educative

Centralizator
(nr. competiții,
nr. participanți,
rezultate
obținute,
conform
machetei de
raportare)

Consilier
educativ

Elaborarea/implementarea
planurilor de acțiune și a
activităților specifice din cadrul
strategiilor locale/județene/
naționale:
 Adaptarea strategiilor
comunitare privind optimizarea
mediului educațional: antiviolență și
siguranță, absenteism și abandon
școlar, antidrog etc;

Analiza de
nevoi

 Inițierea/derularea campaniilor de

Director

An școlar
2018-2019

Consilier
educativ

Conform
planului de
activități

prevenire și conștientizare în rândul
elevilor;
 Elaborarea planului de acțiuni
Comune cu ISU, IJPBN, si Politia
locala, etc pe linia siguranței elevilor și
optimizarea mediului educațional;
 Implicarea în grupuri mixte de

Date statistice,
rapoarte

Normativele în
vigoare

Planuri comune
de activități
înregistrate și
avizate de
reprezentanții
instituției

Acorduri de
parteneriat

Diriginți/
Învățători
Comisiile
specifice din
unitatea de

Comisii mixte de
lucru
interinstituționale

lucruconstituite la nivel local/județean.
Programul național
ȘCOALA ALTFEL

1. Dezvoltarea
competențelor
sociale și de
comunicare a
elevilor, părinților
și cadrelor
didactice prin
activități
educative din
diverse domenii.

Monitorizarea planificării și derulării
activităților din Săptămâna Altfel:
 Elaborarea procedurii județene de
implementare a programului național
”Școala Altfel”, conform metodologiei
în vigoare;

învățământ:

Metodologia de
organizare a
programului
național

 Elaborarea programului și a fișelor
de activitate;

Ghid de
implementare
a programului
național
Școala Altfel

 Realizarea raportului și
valorificarea exemplelor de bună
practică.

Comisia de
organizare a
programului
Școala Altfel

Diriginți/
Învățători

 Monitorizarea derulării
programului în perioada stabilită;

An școlar
2018-2019

Școala Altfel

 Organizarea unor întâlniri cu
elevii, părinții, posibili parteneri pentru
realizarea ofertei educaționale pentru
”Școala Altfel”;

Consilier
educative

Alte normative
în vigoare

Consilier
educativ

Conform
planificării
unității de
învățământ

Procedura
județeană de
organizare a
programului
național

Fișele de
activitate

Raport de
activitate pe
tema ”Școala
Altfel”

PARTEA 4- CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII P.A.S.:
1.Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2.Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a P.A.S.
3.Culegerea informaţiilor pentru elaborarea P.A.S. prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor,
profesorilor şcolii şi interpretarea datelor statistice la nivelul şcolii. Aceste informaţii au fost corelate cu
priorităţile identificate la nivel regional şi local prin P.R.A.I. şi P.L.A.I.
4.Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
5.Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare
personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul
Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii
de parteneriat.
6.Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformulării
obiectivelor și priorităţilor.
7.Elaborarea planurilor operaţionale.
SURSE DE INFORMAŢII:
Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor,comisiei diriginţilor,
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta
de şcolarizare).
Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii–
secretariat, contabilitate, bibliotecă).
Documente de prezentare şi promovare a şcolii.
Site-uri de prezentare a judeţului Bistrița-Năsăud.
P.R.A.I. Regiunea de Nord-Vest.
P.L.A.I. Bistrița-Năsăud.
Date statistice–A.J.O.F.M. Bistrița-Năsăud.
Chestionare, discuţii, interviuri.
Rapoarte scrise ale I.S.J. întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA:
Implementarea P.A.S.-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de
monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a P.A.S.prin:
întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor;
prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie;
actualizarea şi popularizarea site-ului liceului;
 revizuire periodică şi corecţii.

