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I.ARGUMENT- CONTINUITATE DAR ȘI SCHIMBARE   

 Societatea actuală se transformă necontenit, în special datorită noutăților tehnologice 

care apar încontinuu. Din acest motiv educația tinerilor a devenit un fenomen fluid, în continuă 

schimbare, în continuă căutare de idei prin care dascălii să ofere elevilor competențele necesare 

pentru a face față viitorului. Noua paradigmă a educației înseamnă adaptare imediată la nou, la 

tehnologie, la viitor. 

Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” e preocupat să ofere, prin corpul profesoral, în 

fiecare moment, fiecărui elev, experiențe noi de învățare, astfel încât să facă din absolvenții 

săi niște învingători.  

România este una din țările Uniunii Europene cu respect pentru valorile democratice. 

Sistemul de educație din România trebuie să fie preocupat de dezvoltarea în rândul elevilor a 

toleranței și a respectului față de celălalt. Profesorii trebuie să fie preocupați să construiască la 

nivelul beneficiarilor direcți ai educației o minte deschisă, capabilă să înțeleagă diferențele 

religioase, rasiale, etc. și să le transforme în oportunități de învățare. 

 Într-o lume a noului și a schimbărilor, școala trebuie să promoveze incluziunea, valorile 

și practicile societăți democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generație spre împlinirea 

în viața privată și publică. 

          Proiectul de dezvoltare instituțională este necesar pentru a ne cunoaște țintele, scopurile, 

resursele și a stabili modalitățile de îndeplinire a acestora, pentru ca activitatea noastră să se 

desfășoare ordonat, în echipă, să putem ridica standardele școlii și să ducem la îndeplinire 

misiunea propusă.  Proiectul de dezvoltare instituțională mai este necesar și pentru ca partenerii 

comunitari și instituțiile școlare cu care colaborăm să cunoască țintele și activitatea propusă și 

desfășurată de colectivul acestei școli. 

Actualul Proiect de Dezvoltare Instituțional al  liceului are în vedere dezvoltarea unității 

în perioada 2021-2025 și are o importanță deosebită pentru că se concentrează asupra 

finalităților educației și  asigură coerența pe termen lung  a strategiei școlare.  

      Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât și celor din exteriorul școlii, proiectul 

focalizează atenția asupra finalităților educației (dobândire de abilitați, atitudini și 

competențe): 

- Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului: curriculum;  

resurse material-financiare; resurse umane; relații sistemice și comunitare; 

- Asigură coerența transpunerii strategiei pe termen lung a școlii într-o listă de obiective 

 pe termen scurt, ce pot fi înțelese și gestionate; 

- Oferă colectivului școlar posibilitatea pro - activei, iar nu a reacției la schimbare; 

- Favorizează creșterea încrederii în capacitățile și forțele proprii; 
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- Asigură dezvoltarea personală și profesională; 

- Consolidează parteneriatele din interiorul și exteriorul unității școlare; 

- Stimulează dezvoltarea ethosului școlar; 

Proiectul de dezvoltare instituțională al școlii are caracter anticipativ și valoare 

strategică. Proiectul scolii, are o determinare multiplă: pe de o parte țintele strategice ale 

dezvoltării, pe de altă parte, situația, condițiile și resursele concrete ale școlii și ale comunității 

pe care aceasta o servește. Proiectul școlii, ca traiect al dezvoltării instituționale, are o valoare 

strategică. El este conceput pe o perioadă de 4 ani și, chiar dacă suferă modificări pe parcurs, 

oferă un orizont și direcții clare pentru activitatea din școala respectivă, inclusiv priorități în 

alocarea resurselor. 

          Proiectul școlii are un caracter situațional: 
 

- este elaborat având în vedere mediul și condițiile concrete în care funcționează școala 

și tendințele de evoluție ale acestora. 
 

- ține cont că amenințări evidente - cum ar fi lipsa de pregătire a managerilor sau formarea 

deficitară a profesorilor - pot deveni oportunități pentru dezvoltare prin conștientizarea lor ca 

nevoi interne și ca surse de elaborare a indicatorilor: „ știu că nu știu - deci trebuie să învăț”. 

          Proiectul școlii are două componente strâns articulate: 

 
1. Componenta strategică, "perenă" – viziunea, misiunea, țintele și opțiunile strategice 

ale unității școlare. 
 

2. Componenta operațională - programele, activitățile și acțiunile concrete prin care se 
 

ating țintele strategice și se realizează misiunea. 
 

Ambele componente trebuie să atingă toate domeniile funcționale: 
 

–   curriculumul 
 

–   resursele materiale și financiare 
 

–   resursele umane 
 

–   relațiile sistemice și comunitare 
 

Indiferent de opțiunea sau de opțiunile strategice, beneficiarul ultim al ofertei educaționale 

este elevul. 

Proiectul școlii a fost elaborat de la general la particular: 

-  Am definit misiunea școlii și, pe baza ei, am stabilit țintele strategice pentru dezvoltarea școlară 

-  Am construit opțiunile strategice și, pe baza acestora, am stabilit programele și acțiunile concrete ( 

pe domenii) 

Proiectul școlii este negociat in toate fazele elaborării sale. Proiectul instituțional de dezvoltare a școlii 

nu este și nu poate fi rolul gândirii unui singur individ, fie el oricât de inteligent sau experimentat.  El 

este expresia unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare. 
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Proiectul de Dezvoltare Instituțională (PDI) este documentul și instrumentul de lucru necesar 

pentru a avea o perspectivă reală asupra școlii din punctul de vedere al imaginii acesteia dar și a 

activităților. Proiectul de dezvoltare instituțională precizează pe termen lung activitatea viitoare, pe  

baza unor repere clare, necesare și suficiente pentru stabilirea unor obiective care să depășească durata 

unui ciclu de învățământ în așa fel încât obiectivele propuse să poată fi evaluate și confirmate. 

Prezentul document de politică educațională a școlii, prin direcțiile de acțiune, prin 

obiectivele și acțiunile propuse urmărește eliminarea/diminuarea punctelor slabe identificate și 

a riscurilor/amenințărilor determinate de mediul extern și evidențiază „zonele” în care 

organizația poate acționa, utilizând resursele strategice pe care le deține, pentru a valorifica 

oportunitățile oferite de mediul extern în scopul creșterii calității serviciilor educaționale și a 

gradului de satisfacție a beneficiarilor școlii, pentru îmbunătățirea imaginii instituției în cadrul 

comunității locale și educaționale. 

Proiectul este necesar, deoarece el este cel mai important reper de acțiune al școlii, 

oferind, totodată, atât membrilor organizației și beneficiarilor noștri, cât și potențialilor 

parteneri o imagine complexă și corectă a politicii școlii. Proiectul poate fi „garanția” școlii, 

elementul de credibilitate a instituției în relațiile interinstituționale. 

Proiectul oferă oportunități atât pentru instituția/organizația noastră, cât și pentru 

beneficiarii serviciilor educaționale oferite de școală sau pentru diferiți parteneri instituționali, 

deoarece, prin toate acțiunile propuse se urmărește creșterea calității activității școlare, implicit, 

îmbunătățirea performanțelor în învățare ale elevilor noștri și, ulterior, asigurarea continuării 

studiilor de către absolvenții școlii. 

   Rezultatele școlare din ultimii ani ne îndreptățesc în asumarea unor obiective manageriale care 

să pună în operă intenția de dezvoltarea instituțională a colectivului didactic  și să orienteze interesul 

de formare și instruire al elevilor.  

Durata de 4 ani  a fost aleasă de comisie, ținând cont de modificările legislative cuprinse 

în Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în  Ghidul de 

dezvoltare instituțională al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Primar 

(ARACIP), de Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul 

preuniversitar este conform prevederilor  Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin O.M.E.C. nr. 5.447  din 

31.08.2020 și are ca punct de pornire cunoașterea mediului intern și extern, pe baza analizelor 

P.E.S.T.E  și   S.W.O.T. 

În concluzie, putem afirma că acest proiect poate deveni un document strategic privind 

dezvoltarea durabilă și integrată, pe termen mediu, a instituției noastre, după o consultare 

complexă a personalului școlii, a elevilor și părinților acestora, a potențialilor parteneri din 

comunitatea locală sau educațională. 
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II.  MOTIVAREA NECESITĂŢII, FEZABILITĂŢII ŞI A 
OPORTUNITĂŢILOR PDI  
 

LICEUL TEORETIC“KEMÉNY ZSIGMOND”, la acest moment, se poate numi cea mai 
modernă instituţie de învăţământ preuniversitar din Municipiul Gherla, dat fiind faptul că 
întreaga activitate se desfăşoară într-un cadru modern, o clădire nou construită şi funcţională 
începând cu anul 2016, dar şi din punct de vedere al actului educaţional de calitate, fapt dovedit 
prin rezultatele remarcabile obţinute de elevii instituţiei, sub coordonarea colectivului 
profesionist de cadre didactice, la evaluările naţionale, la olimpiadele şi concursurile şcolare 
de-a lungul timpului. 

 Ne propunem astfel, chiar dacă statisticile demografice arată că numărul de copii este 
în continuă descreștere, ca prin calitatea actului educaţional implementat la nivelul unităţii 
şcolare, elevii noştri, să obţină în continuare performanţe şcolare deosebite. 

 Prin noul Proiect de Dezvoltare Instituțională, 2021-2025: 
 - obiective și strategii clare;  
- crearea unui mediu de învățare armonios şi în condiţii de siguranţă cu: elevi, personal 

didactic și nedidactic disciplinați, demersuri clare ale activității de învățare, mediu atractiv de 
activitate, spații școlare bine întreținute și dotate corespunzător, materiale și mijloace didactice, 
corelate cu creșterea rezultatelor la învățătură; 

 - cultivarea atitudinilor pozitive personalului școlii și îmbogățirea abilităților 
profesionale prin instruire și dezvoltare;  

- crearea unei culturi a învățării organizaționale, învățare prin rezolvarea problemelor 
apărute și a unei culturi a responsabilității, considerând că organizațiile responsabile sunt cele 
care învață continuu, deoarece ne dezvoltăm într-un mediu școlar și social concurențial, foarte 
dinamic și adesea imprevizibil;  

- dezvoltarea proceselor de bază care stau la baza activității noastre: planificarea și 
realizarea activităților de învățare, obținerea și evaluarea rezultatelor învățării, asigurarea 
tuturor categoriilor de resurse, asigurarea comunicării cu factorii educaționali, formarea și 
dezvoltarea profesională, activitatea financiară și achiziționarea de bunuri și servicii, evaluarea 
complexă a întregii vieți școlare etc.; 

 - promovarea schimbărilor și a transformărilor pe care și le propune comunitatea noastră 
școlară; 

 - îmbunătățirea continuă a calității educației.  
Considerăm că proiectul este realizabil, întrucât am adecvat țintele strategice propuse la 

resursele strategice de care dispune școala în prezent și estimăm că le putem atinge în viitor. 
Urmând vechiului PDI, nr. 1454/15.10.2020 din perioada 2020-2024, actualul plan de 
dezvoltare instituțională se bazează pe realizările acestuia, în care formarea și educarea elevilor 
este regândită din perspectiva însușirii competentelor-cheie, iar activitatea școlii este orientată 
spre o educație de calitate.  

 

III.  FUNDAMENTAREA NOULUI PDI PE REZULTATELE 
PROIECTULUI ANTERIOR. 
 
  Raportându-ne la contextul managerial actual al școlii, este dificil să realizăm o 
radiografie completă și complexă referitor la realizarea țintelor strategice propuse în 
precedentul proiect de dezvoltare instituțională, dar sperăm să reușim să stabilim liniile 
directoare ale noului proiect, în mod corect.  

Țintele strategice din vechiul P.D.I. sunt:  
1. Formarea continuă a cadrelor didactice astfel încât să fie capabile să aplice metode activ – 
participative în procesul instructiv – educativ.  
2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţelor la examenele naţionale.  
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3. Dezvoltarea de proiecte/ parteneriate educaţionale pentru orientare şcolară şi profesională a 
elevilor. 
 4. Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate prin activităţi extracurriculare. Toate 
țintele au fost atinse prin diverse activități desfășurate la nivelul școlii, urmare a participării 
cadrelor didactice la cursuri de formare organizate de instituții abilitate, prin activitățile 
organizate la nivelul claselor/școlii ca urmare a implicării în proiecte/parteneriate cu o tematică 
diversă. 

 În următorii ani ne propunem ca LICEUL TEORETIC “KEMÉNY ZSIGMOND” 
GHERLA să asigurare un învăţământ deschis, flexibil, capabil să formeze competenţe cheie, să 
ofere copiilor şanse egale printr-o educaţie de înaltă calitate într-un mediu stimulator, modern.  
Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla îşi propune să dezvolte o strânsă colaborare 
şcoală- familie-comunitate care va contribui la îmbunătățirea bunăstării elevilor și la înlăturarea 
oricărei bariere în calea învățării, sănătății și fericirii copiilor/elevilor unităţii şcolare.  

Dorim ca şcoala să se bazeze pe cele mai noi concepte ale educaţiei specifice secolului 
XXI: 

 Cooperarea - prin care copiii învaţă în echipe de 2-4 elevi, având roluri sociale şi 
cognitive, cooperează pentru a atinge obiectivul comun şi, devin astfel, adevăraţi team players.  

Obiectivul comun reprezentând suma eforturilor, talentelor şi deprinderilor fiecărui 
membru al grupului, fiecare dintre actorii actului educaţional având mai multă valoare. 
Gândirea critică - care oferă elevilor posibilitatea să filtreze, selecteze şi să sintetizeze 
informaţia găsită în media într-o formă care are sens pentru ei şi care poate fi aplicată în viaţa 
de zi cu zi.  
Creativitatea - care ajută o persoană să creeze ceva nou sau într-un mod nou folosind 
informaţiile deja achiziţionate. A fi creativ nu înseamnă numai să fii artist în orele de arte 
vizuale, educaţie muzicală, ci şi a găsi idei noi pentru rezolvarea unei probleme individuale sau 
colective: educaţie socială, educaţia ecologică, etc.  
Comunicarea- abilitatea de a prezenta informaţia într-un mod clar şi precis fiind bazată pe 
ascultare activă. Are diferite scopuri: a informa, a convinge, a motiva şi a instrui. Un elev care 
comunică eficient este un elev pregătit pentru viaţă. 
Cultura/Cetăţenia - Este bine ca elevul sa fie conștient de tot ceea ce îl înconjoară. Cetăţenia şi 
cultura sunt în egală măsură importante pentru formarea lui în vederea dezvoltării competenței 
interculturale şi civice.  
Educarea caracterului-Conectivitatea- conexiunea socială îmbinată cu tehnologia şi 
capacitatea elevilor de a deveni cetăţeni responsabili şi activi sunt alte deziderate ale şcolii 
secolului al-XXI-lea.  

În noul plan de dezvoltare instituţională vom acţiona având în vedere următoarele 
probleme: 
 - fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei 
educaţionale din România, dar şi din Uniunea Europeană; 
 - creşterea continuă a calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii de învăţământ,  
- perfecţionarea profesională a resurselor umane în concordanţă cu exigenţele învăţământului 
european; 
 - orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă acordată părinţilor în vederea accesului elevilor la 
o formă de învăţământ superioară, conform cu profilul educaţional al elevului, astfel încât acesta 
să se bucure de succes şcolar, putând astfel să-şi construiască, pas cu pas, cariera mult dorită;  
- îmbunătăţirea modalităţilor de acțiune în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale și a 
celor care provin din medii defavorizate; 
 - modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii de învăţământ; 
 - comunicarea cu partenerii educaţionali şi implicarea directă în creşterea calităţii la nivelul 
unităţii şcolare sau pe plan local;  
- implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calității la nivelul 
instituției.   
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        Noile ținte și obiective ale PDI-ului, impun adaptarea viziunii și misiunii școlii la noile 
condiții locale și naționale în care funcționează școala. 
 
IV. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN  
  

IV.1. PREZENTARE GENERALĂ    
 IV.1.1 CONTEXT LEGISLATIV  

  Documente normative care fundamentează PDI: 
  

• Legea educației Naționale 1/2011 cu toate modificările și completările ulterioare; 

• Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar 

aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinele, notele, notificările și precizările Ministerului educației Naționale; 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității 

educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de 

performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, 

publicată în MO nr. 822/08.12.2008; 

• Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă actualizată; 

• OM 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele 

de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor 

de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare; 

• OUG nr 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003, Codul 

muncii, cu toate modificările și completările ulterioare; 

• HG. nr. 712/14.06.2009 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare și 

evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar; 

• M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experților în 

evaluare și acreditare ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 

Preuniversitar; 

• HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în 

vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de 

educație, publicată în MO nr. 59/25.01.2007; 

• OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților 

de învățământ preuniversitar; 

• OMEN nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 
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• HG. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul 

Preuniversitar. 

• Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar la OMEC nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea ROFUIP; 

• Planul managerial pentru anul școlar 2021-2022 al Inspectoratului Școlar Județean 

Cluj; 

• Raportul I.S.J. Cluj, privind starea învățământului în județul Cluj în anul școlar 2020-

2021 

  
 IV.1.2 ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE     
LICEUL TEORETIC “KEMÉNY ZSIGMOND” GHERLA 

GHERLA, STR. FERMEI NR. 35A, COD POȘTAL 405300 
Telefon: (0364)411193, Fax: (0364) 411194 E-mail: lmaghiargherla@gmail.com                        

 
Web-site: kzsel.ro 

 
Simboluri: 

- Sigla liceului       

 

 

- Banner al unității 

 

 
 

IV.2. ANALIZA DE TIP CANTITATIV    

   
IV.2.1 Informații de tip cantitativ privind resursa umană  

      a) Elevi: 

 Elevii Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” din Gherla sunt structurați pe trei niveluri 

de școlarizare: 

1.Primar cu un număr de 122 elevi (la începutul anului școlar 2021-2022)  
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2.Gimnaziu cu un număr de 130 elevi (la începutul anului școlar 2021-2022)  

3. Liceu (filiera teoretică, curs de zi) cu un număr de188 elevi (la începutul anului școlar 2021-

2022). 

Populația școlară a evoluat astfel între anii școlari: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-

2021 

 PRIMAR  

 

GIMNAZIAL  LICEAL TOTAL 

ELEVI REAL UMANIST 

2017-2018 105 145 105 99 454 

2018-2019 105 147 107 103 462 

2019-2020 116 130 108 102 456 

2020-2021 122 130 92 96 440 

Se constată că: 

 Numărul elevilor crește de la ciclul primar la ciclul gimnazial, ceea ce se explică prin 

faptul că în clasa a V-a și în clasa a IX-a se înscriu elevi din localitățile unde nu există clase cu 

predare în limba maghiară. 

Evidența numărului de clase: 

An  

școlar 

Ciclul primar Ciclul 

gimnazial 

Ciclul liceal Total  

Profil real Profil umanist  

2017-2018 5 6 4 4 19 

2018-2019 5 7 4 4 20 

2019-2020 5 7 4 4 20 

2020-2021 5 7 4 4 20 

Cele 5 clase de  nivel primar funcționează în alternativa educațională Step by Step. 

Fluctuații ale numărului de elevi 

Există o anume fluctuație, în sens pozitiv, în ce privește numărul de elevi (plecați/veniți); 

Admiterea în liceu: În urma promovării probelor Evaluării Naționale, a repartizării 

computerizate și a depunerii dosarelor de înscriere, s-au constituit clasele a IX-a cu următoarele 

medii: 

 2017-2018         

ultima medie 

2018-2019     

ultima medie 

2019-2020         

ultima medie 

2020-2021 

ultima medie 

REAL 6,09 7,30 6,89 6,89 

UMANIST 4,78 4,91 5,24 4,91 

 

Se constată ca în anul școlar 2018-2019 la Profilul Real, Specializarea: Științe ale naturii  
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Ultima media a fost 7,30 – cea mai mare din cei patru ani analizați, iar la Profilul Umanist, 

Specializarea: Filologie, în anul școlar 2019-2020. 

 

b). Personal 
Politica în domeniul resurselor umane este esențială în dezvoltarea calității 

învățământului. Analiza noastră, în acest domeniu va cuprinde următoarele aspecte: 
            Gradul de acoperire cu personal didactic: 
 

 Anul școlar 
2017-2018 2018-2019 2018-2019 2020-2021 

Total posturi 39,75 39,91 39,72 39,88 
Personal didactic calificat 39,75 39,91 39,72 39,88 
Număr posturi ocupate cu 
personal didactic auxiliar  
 

1,5 1,5 3 3 

Număr posturi ocupate 
cu pers. nedidactic  
 

1,5 1,5 2 2 

 
Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului) catedrei pe 

care îl/o ocupă. Personalul didactic auxiliar și nedidactic este sub normative. Există deficit la 

personalul de întreținere și pază. 

Rata mișcării personalului didactic 

Mișcarea personalului didactic la Liceul Teoretic Kemény Zsigmond Gherla este relativ redusă. 

În general, numărul personalului didactic înregistrează diferențe foarte mici de la an la an, 

datorită în primul rând stabilității ofertei educaționale și a numărului mare de cadre didactice 

titulare. Numărul persoanelor care pleacă este foarte apropiat de al celor care vin. 

 

An 
școlar 

Din care: 
Personal 
didactic 

Din care: Personal 
didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic Titulari Suplinitori  

calificați 
Suplinitori  
necalificați 

Suplinitori 
în curs de 
calificare 

2017-
2018 

42 32 10 - - 2 1,5 

2018-
2019 

42 32 10 - - 2 1,5 

2019-
2020 

42 35 7 - - 3 2 

2020-
2021 

41 32 9 - - 3 2 

 
An școlar Nr. total 

Profesori 
Nr. 
prof. 

Nr. prof. 
Doctorat 

Nr. prof. 
Grad I 

Nr. prof. 
Gradație merit 

Nr. ore curs 
credit 
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titulari 

2017-2018 42 32 2 16 3 374 

2018-2019 42 32 2 16 3 310 

2019-2020 42 35 2 27 3 1140 

2020-2021 41 32 2 21 5 3560 

 În unitatea școlară în anul școlar 2021-2022, predau 2 cadre didactice care urmează 

cursuri de doctorat. 

În anul școlar 2021-2022 repartiția pe categorii de vârstă este următoarea: 

Catetegorii 
de vârstă 

Total <25 30 35 40 45 50 55 60 

Total 42        1 

Feminin 33        1 

Masculin 9 0       0 

 

Statistica privind personalul unității școlare (personal didactic – titulari, suplinitori, 

personal didactic auxiliar, personal nedidactic) ne arată că dintr-un total de 42 de cadre 

didactice, 32 sunt titulare, ceea ce ne arată stabilitatea, că mișcarea personalului didactic la 

Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla, este redusă. Toate cadrele didactice suplinitoare 

au obținut la concursul național de titularizare medii peste 7. Unele discipline sunt prevăzute în 

planul cadru cu număr mic de ore și din acest motiv nu se pot constitui catedre. 

Toate posturile sunt ocupate cu personal calificat (studii corespunzătoare postului) 

catedrei pe care îl/o ocupă. Personalul didactic auxiliar și nedidactic este insuficient. Există 

deficit la personalul de întreținere și pază. La Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla, 

predomină personalul didactic cu experiență, cei mai mulți se încadrează în grupa de mijloc (10 

– 30 de ani de predare). Rezultatele în plan profesional sunt remarcabile, majoritatea deținând 

gr. didactic I (21 din 42) sau titlul de doctor în științe (2). Sunt absolvenți de cursuri 

postuniversitare sau ai cursurilor de formare continuă. 

Prestația la clasă a colectivului de cadre didactice este ilustrată și de numărul de 

participări al elevilor din Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla la diferitele faze ale 

olimpiadelor și concursurilor școlare. 

În școală există o ambianță propice desfășurării unei eficiente activități instructiv-

educative, pe de o parte datorită calității bazei materiale, în al doilea rând generată de existența 

unui corp profesoral recunoscut prin profesionalismul său. Există o atmosferă de înțelegere și 

respect reciproc atât între membrii conducerii, personal didactic, între membrii corpului 

profesoral, cât și între aceștia și personalul didactic, nedidactic și întreținere, elevi și părinți. 
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Stările conflictuale sunt preîntâmpinate, iar conflictele latente sau, uneori manifeste, sunt 

mediate, soluționate într-un mod pozitiv. 

Mediul de proveniență al elevilor este aproximativ în raport egal urban/rural. 

Interesul părinților față de școală este crescut, cu deosebire la clasele mici și la clasa a 

IX-a a liceului, după care, pe măsură ce elevii înaintează în vârstă, interesul manifestat (vizite 

la școală în afara ședințelor cu părinții și a situațiilor deosebite) se plasează pe o curbă 

descendentă. 

 Numărul cadrelor didactice cu gradație de merit  5 

 Cadre didactice cu responsabilități la nivel de zonă și județ: 

- responsabili ai cercurilor metodice pe zona Gherla –  (învățători, limba și 

 literatura maghiară); 

- membri în consiliul consultativ al alternativelor; 

 IV.2.2Informații de tip cantitativ privind resursa materială și financiară  

 
Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla dispune de o foarte bună bază materială, 

într-o stare de întreținere bună, însumând astfel toate condițiile optime desfășurării activității 

instructiv-educative apropiate de standardele europene. Aceasta constă în faptul că Liceul 

Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla dispune de următoarele corpuri de clădire, după cum 

urmează: 

- Corpul A – cuprinde 15 săli destinate claselor de gimnaziu și liceu, 1 cabinet de fizică/chimie, 

1 cabinet informatică (dotat cu echipamente conforme – laptop-uri conectate la internet, 

Windows 10, Office 2016), sala profesorală, direcțiune/secretariat, bibliotecă, arhiva 

documente, 16 grupuri sanitare (din care 4 pentru handicapați locomotori); 

- Corpul B – cuprinde 5 săli de clasă destinate învățământului primar ( Fiecare sală de clasă 

are grup sanitar propriu) 1 sală de mese, cabinet medical, sală profesorală, cameră de sare, 

bibliotecă. 

- Corpul C – Sala de sport 

-  Loc de joacă pentru copii, aparate de fitness, tiroliană. 

- Teren sintetic de sport  

Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier școlar modular, table interactive, 

videoproiectoare. Clădirea liceului este supravegheată video, atât interior cât și exterior printr-

un sistem de monitorizare prin camere. Datorită lipsei unui portar s-a instalat un sistem 

electronic de telecomandă a porții,  pentru accesul în instituție.  
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a). Informații privind spațiile școlare: 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spațiu  
 

Număr 
Spații 

Suprafață (mp) 

1. Săli de clasă 20 1280,70 

2. Laboratoare 2 121,5 

3. Cabinete 6 360 

4. Spațiu de joacă 1 400 

5. Sală de sport 1 450 

6. Teren de sport 1 600 

7. Sala pentru Consiliul Elevilor 1 60 

 TOTAL 31 3272,2 

 

b). Informații privind spațiile auxiliare: 

 

Nr. 
crt. 

Tipul de spațiu  
 

Număr 
spații 

Suprafață (mp) 

1. Săli profesorală 2 80 

2. Direcțiune 1 12 

3. Direcțiune, Secretariat, Contabilitate, 

Administrativ 

1 64 

4. Sală de mese 1 121,5 

5. Cabinet medical 1 16 

6. Bibliotecă 2 111 

7. Sală pentru servirea mesei + spălător 2 88 

8. Oficiu 2 9 

9. Spații sanitare 26 
246,05 

10. Cabine de duș 2 

11. Curtea  900 

 TOTAL 31 1647,55 

 

IV.2.3 NEVOI IDENTIFICATE 
 La nivelul LTKZS s-a constatat nevoia de:  continuarea perfecționării a cadrelor 
didactice, stimulare la colaborare profesională, pregătire suplimentară a elevilor atât pentru 
examenele naționale cât și pentru concursuri, olimpiade, aprofundare a relațiilor cu familia și 
comunitatea locală, inițiere de mai multe parteneriate. 
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IV.3. ANALIZA DE TIP CALITATIV    
 IV.3.1 REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR    
Rata abandonului școlar – Acest fenomen nu se înregistrează la Liceul Teoretic Kemény 

Zsigmond decât în cazuri foarte rare. 

Rata repetenției – Acest fenomen nu se înregistrează la Liceul Teoretic Kemény Zsigmond 

decât în cazuri foarte rare. 

Promovabilitate - În perioada 2017-2020 promovabilitatea la sfârșitul fiecărui an școlar în 
rândul elevilor fost de 100%. În anul școlar 2020-2021 un elev a avut situația școlară neîncheiată 
și un repetent.  
  
Note la purtare -  Pentru perioada evaluată, 2017-2021nu s-au înregistrat elevi cu nota sub 7 
la purtare. 
 
 IV.3.2 REZULTATELE ELEVILOR LA EVALUAREA NAȚIONALĂ  

IV.3.2.1  REZULTATE AN ȘCOLAR 2017-2018 

A. EVALUARE NAȚIONALĂ  

Statistica mediilor clasa a VIII–a A 
 

Număr elevi 
clasa a VIII-a 

Număr elevi 
clasa a VIII-a 
înscriși la EN 

Număr elevi 
prezenți Limba și 
literatura română 

Număr elevi 
prezenți Limba și 
literatura 
maghiară/germană 

Număr elevi 
prezenți 
Matematică 

     

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Statistica mediilor clasa a VIII–a B 

 Simulare Media anuală Evaluare 
Națională 

Limba Română 7,81 7,65 8,18 
Limba Maghiară 7,41 7,63 8,12 
Matematica 6,18 8,08 7,78 
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Distribuția notelor comparație clasa VIII și Evaluare Națională 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12

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

Distribuția Notelor la Limba Maghiară 

Clasa VIII Evaluare Natională

 Simulare Media anuală Evaluare 
Națională 

Limba Română 5,04 6,19 7,55 
Limba Maghiară 5,13 6,64 7,19 
Matematica 2,09 5,50 5,47 
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B: BACALAUREAT 

PROFIL REAL: ȘTIINȚE ALE NATURII 

Distribuția notelor de BAC la clasa a XII-a A  

 

BAC 
Nr 
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-
9,99 

Note 
de10 Media 

PROMOVA 
BILITATE 

Limba 
Română 17 0 0 0 0 2 3 6 5 1 0 7,13 100% 
Limba 
Maghiară 18 0 0 0 0 0 6 4 4 4 0 7,75 100% 
Matematică 17 0 0 0 0 0 6 4 3 3 1 7,68 100% 
Disciplină la 
alegere 18 0 0 0 0 0 1 2 7 9 0 8,63 100% 

PROFIL UMANIST: FILOLOGIE 

Distribuția notelor la clasa a XII-a B  

BAC 
Nr 
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-
9,99 

Note 
de10 Media 

PROMOVA 
BILITATE 

Limba 
Română 

18 0 3 0 0 8 5 2 0 0 0 5,05 83% 

Limba 
Maghiară 

18 0 0 0 0 1 7 4 3 2 1 7,13 100% 

Istorie 18 0 0 0 1 9 3 3 2 0 0 5,82 94% 
Disciplină la 
alegere 

17 0 0 1 1 2 3 4 2 2 1 6,68 88% 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Lb Română

Lb Maghiară

Matematică

La Alegere
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IV.3.2.2 REZULTATE 2018-2019 

A. EVALUARE NAȚIONALĂ  

 

Număr elevi 
clasa a VIII-a 

Număr elevi 
clasa a VIII-a 
înscriși la EN 

Număr elevi 
prezenți Limba și 
literatura română 

Număr elevi 
prezenți Limba și 
literatura 
maghiară/germană 

Număr elevi 
prezenți 
Matematică 

39 29 29 29 29 
 
 

Disciplina  Intervale de notare 
1,00- 
4,99 

5,00- 
5,99 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
10 

10 

Limba și 
literatura 
română 

Nr. lucrări 5 1 5 6 9 3 - 
% 17,2 3,4 17,2 20,7 31,1 10,4 - 

Matematică Nr. lucrări 5 3 8 8 4 1 - 
% 17,2 10,4 27,6 27,6 13,7 3,5 - 

Limba și 
literatura 
maternă 

Nr. lucrări - 1 - 3 8 16 1 
% - 3,4 - 10,4 27,6 55,2 3,4 

 
Procente de promovabilitate pe discipline și pe medii de evaluare 
 

Disciplina de examen Procent de 
promovabilitate  

Număr elevi cu 
medii sub 5,00 

Limba și literatura română 82,8 % 5 
Matematică 82,8 % 5 
Limba și literatura maternă 100 % - 
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PROCENTUL DE PROMOVABILITATE: 82,8% 

 

B: BACALAUREAT  

PROFIL REAL: ȘTIINȚE ALE NATURII 

Distribuția notelor la clasa a XII-a A  

BAC 
Nr 
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-
9,99 

Note 
de10 Media 

PROMOVA 
BILITATE 

Limba 
Română 

26 0 0 0 2 7 3 4 7 3 0 7,38 92,30% 

Limba 
Maghiară 

26 0 0 0 0 0 5 7 13 1 0 7,76 100% 

Matematică 26 0 0 0 0 3 4 5 9 5 0 7,89 100% 
Disciplină la 
alegere 

26 0 0 0 0 2 0 6 14 4 0 8,63 100% 

PROFIL UMANIST: FILOLOGIE 
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Distribuția notelor la clasa a XII-a B  

BAC 
Nr 
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-
9,99 

Note 
de10 Media 

PROMOVA 
BILITATE 

Limba 
Română 

21 0 0 1 4 9 3 3 1 0 0 5,76 76% 

Limba 
Maghiară 

21 0 0 0 0 1 7 8 3 2 0 7,33 100% 

Istorie 21 0 0 0 0 2 3 8 6 1 1 7,61 100% 
Disciplină la 
alegere 

20 0 0 0 0 1 2 9 7 1 0 7,57 95% 

 

 

IV.3.2.3 REZULTATE 2019-2020 

A. EVALUREA NAȚIONALĂ  

 
 1-
1,99 

 2-
2,99 

 3-
3,99 

 4-
4,99 

 5-
5,99 

 6-
6,99 

 7-
7,99 

 8-
8,99 

 9-
9,99 

Note 
de 
10 Media 

Promova 
bilitate 

Limba 
Română 0 0 2 1 2 3 6 11 5 0 7.63 90.00% 
Limba 
Maghiară 0 0 1 1 3 0 10 10 5 0 7.74 93.33% 

Matematică 0 0 2 4 7 7 9 0 1 0 6.10 80.00% 

Media 0 0 1 2 3 3 15 4 2 0 7.15 90.00% 
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Clasa a VIII 
 1-
1,99 

 2-
2,99 

 3-
3,99 

 4-
4,99 

 5-
5,99 

 6-
6,99 

 7-
7,99 

 8-
8,99 

 9-
9,99 

Note 
de 10 Media 

Limba Română 0 0 0 0 8 6 4 11 6 1 7.26 
Limba Maghiară 0 0 0 0 10 3 9 7 4 3 7.24 
Matematică 0 0 0 0 13 4 3 9 4 3 7.15 

 

Limba Romana V VI VII VIII Media EN 
Clasa A 8.24 7.60 7.31 7.33 7.62 7.92 
Clasa B 7.00 6.50 6.60 7.17 6.81 7.20 

Variații în funcție de an școlar 

 

 

Limba Maghiară V VI VII VIII Media EN 
Clasa A 8.29 7.93 7.83 7.62 7.91 8.24 
Clasa B 7.07 6.87 6.90 6.70 6.88 6.98 
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Matematică V VI VII VIII Media EN 
Clasa A 7.43 7.43 7.36 7.79 7.50 5.93 
Clasa B 6.83 6.67 6.33 6.27 6.52 6.35 
       

 

 

 

B: BACALAUREAT 2019-2020 

Stiinte Ale Naturii clasa XII A 

 

Nr 
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-
9,99 

Note 
de 10 Media 

Promova 
bilitate 

Limba Română 29 0 0 1 0 1 2 8 12 5 0 7.95 97% 

Limba Maghiară 29 0 0 0 0 0 1 5 4 15 4 9.02 100% 
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Matematică 29 0 0 0 0 1 5 8 8 4 3 8.05 100% 

La alegere 29 0 0 0 0 1 2 4 8 13 1 8.65 100% 

Media promov 28 0 0 0 0 0 0 6 16 6 0 8.65 97% 

 

 

Filologie Clasa XII B 

 

Nr 
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-
9,99 

Note 
de 10 Media 

Promova 
bilitate 

Limba Română 26 0 1 3 2 8 6 3 3 0 0 5.86 77% 

Limba Maghiară 26 0 0 0 2 4 4 9 4 3 0 7.00 92% 

Istorie 26 0 0 1 0 6 6 6 4 3 0 6.96 96% 

La alegere 26 0 1 0 0 2 5 5 6 7 0 7.62 96% 

Media promov 20 0 0 0 0 0 7 8 4 1 0 7.62 77% 

 
 

Distribuția notelor BAC la LIMBA ROMÂNĂ 
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Limba 
Română 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

Note 
de 10 Media 

Promova 
bilitate 

Nr 
Note 

XII A 0 0 1 0 1 2 8 12 5 0 7.95 97% 29 

XII B 0 1 3 2 8 6 3 3 0 0 5.86 77% 26 
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Distribuția notelor BAC la LIMBA MAGHIARĂ 

 

 

 

 

Distribuția notelor la BAC DISCIPLINA OBLIGATORIE 

Limba 
Maghiară 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

Note 
de 
10 Media 

Promova 
bilitate 

Nr 
Note 

XII A 0 0 0 0 0 1 5 4 15 4 9.02 100% 29 

XII B 0 0 0 2 4 4 9 4 3 0 7.00 92% 26 
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Distribuția notelor la BAC DISCIPLINA LA ALEGERE 

 

Disciplina 
obligatorie 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

Note 
de 
10 Media 

Promova 
bilitate 

Nr 
Note 

XII A 
Matematică 

0 0 0 0 1 5 8 8 4 3 8.05 100% 
29 

XII B 
Istorie 

0 0 1 0 6 6 6 4 3 0 6.96 96% 26 

La alegere 
1-

1,99 
2-

2,99 
3-

3,99 
4-

4,99 
5-

5,99 
6-

6,99 
7-

7,99 
8-

8,99 
9-

9,99 

Note 
de 
10 Media 

Promova 
bilitate 

Nr 
Note 

XII A 0 0 0 0 1 2 4 8 13 1 8.65 100% 29 

XII B 0 1 0 0 2 5 5 6 7 0 7.62 96% 26 
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IV.3.2.3 REZULTATE 2019-2020 

A: EVALUREA NAȚIONALĂ  
 
B: BACALAUREAT 
 

IV.4 TRUNCHIUL COMUN  
  

  CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII   

Situația  CDS - urilor: total 21 

25 de tipuri de CDS, în anul școlar 2020-2021  

36 de CDS predate în anul școlar 2020-2021 

Nr. 
crt. 

Disciplina Nr. 
CDS 

1. Limba și literatura română 2 

2. Limba maghiară 6 
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3. Limba engleză 1 

4. Matematică 4 

5. Chimie 2 

6. Fizică 2 

7. Biologie 1 

8. Istorie 4 

9. Socio-umane 1 

10. Geografie 2 

 Total 25 

 
V. DIAGNOZA MEDIULUI     

V.1 Diagnoza mediului extern (analiza PESTE) 

 

DOMENII CONTEXT LOCAL 

POLITIC -Școala a fost construită în perioada 2010-2016 prin intermediul Fundației 

TEKA sprijinit de Guvernul Maghiar și Fundația Communitas 

-Terenul pentru construcția școlii a fost asigurat Primăria Municipiului Gherla. 

-Fundației TEKA asigură sprijin material și financiar. Asigură o parte din 

personal auxiliar, oferă burse pentru profesori.  

-Fundația TEKA asigură internat gratuit pentru aproximativ 120 elevi al 

liceului. 

Primăria Municipiului Gherla manifestă interes și disponibilitate pentru 

susținerea unității de învățământ. 
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ECONOMIC -Din bugetul Consiliului Local sunt alocate fonduri destul de însemnate 

comparativ cu perioada anterioară pentru reabilitare, igienizare, modernizare, 

dotare, formare, decontarea navetei etc. 

-Fundația TEKA asigură internat și transport gratuit pentru aproximativ 120 

elevi al liceului. 

-Inspectoratul Școlar Județean Cluj accesează Fonduri Europene pentru 

asigurarea necesarului pentru școală și elevi de echipamente pentru predare 

online. 

SOCIAL -Elevii școlii provin atât din municipiul Gherla, cât și din localitățile limitrofe 

sau din localitățile unde nu există clase cu predare în limba maghiară. 

Schimbările demografice se reflectă în schimbările structurale ale așezărilor 

rurale din regiune. Sunt foarte multe sate îmbătrânite  cu puține familii de 

tineri. Ca urmare școlile au fost desființate, copiii fiind nevoiți sa  facă 

naveta  în centrele comunale.  

-Pentru a ajuta la procesul de reabilitare educațională a regiunii, Liceul 

Teoretic „Kemény Zsigmond” din Gherla școlarizează aproximativ 200 de 

elevi  din Câmpia Transilvaniei, care provin  din 30 de localități din aceasta 

regiune. 80 de elevii din localitățile apropiate fac naveta zilnic iar cei din 

localitățile mai îndepărtate 120 de elevi sunt cazați la internatul Fundației 

Teka. Internatul și transportul este asigurat gratis de Fundația Teka. 

-Analiza demografică reliefează, pe fondul tendinței generale de scădere a 

natalității și populației școlare, o relativă constanță a efectivului total de elevi 

în unitatea noastră școlară. 

-Un factor negativ asupra frecvenței elevilor și a rezultatelor școlare este 

mediul de proveniență al acestora: familii dezorganizate, foarte frecvent 

monoparentale, afectate de nivelul educațional relativ scăzut, de fenomenul tot 

mai accentuat al migrației, copiii rămânând în grija bunicilor, precum și de 
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situația materială precară, reflectată de numărul în continuă creștere al 

ajutorului social solicitat de aceștia. 

TEHNOLOGIC -Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calității și a eficientizării 

procesului de învățământ.  

-Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă 

a echipamentelor informatice și a noilor tehnologii la toate nivelurile 

învățământului preuniversitar.  

-Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoașterii, a globalizării informațiilor 

și a generalizării tehnologiilor avansate presupune utilizarea maximală a 

resurselor IT de care dispune școala noastră: 

1. fiecare clasă este dotată cu tablă interactivă este asigurat laptop cu conectare 

la internet și cameră video pentru posibilitate de predare online; 

2. existența unui laborator de informatică dotat cu 25 de laptopuri, conexiune 

la internet.; 

3. existența paginii WEB a școlii ca mijloc de promovare a ofertei educaționale 

și de comunicare cu elevii și părinții; 

4. liceul uttilizează platforma G-Suite for Education și Office 365A și asigură 

conturi pentru profesori și elevi, pentru predare online, comunicare și partajare 

documente; 

-Se impune mobilizarea cadrelor didactice pentru a urma cursuri de inițiere sau 

de perfecționare în domeniul predării online, de utilizare a platformei G-Suite 

for Educațion, dar și o dotare mai bună a școlii cu softuri educaționale, ebook-

uri etc. 

ECOLOGIC -În orele de consiliere și orientare, diriginții desfășoară cu elevii Educație 

Ecologică 
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-Strânsa legătură cu comunitatea locală, cu celelalte instituții de învățământ 

din localitate ne ajută să ne implică proiecte cu primăria, inițiate pe tema 

ecologizării: Lets’Do It, Romania!  

-Școala nou construită respectând standare europene privind ecologizarea, 

modernă, izolată- centrală termică modernă- neoane economice 

-Zonă fără fabrici și cu circulație redusă 

-Zonă puțin poluată 

 
V.2 Diagnoza mediului intern (analiza SWOT) 
 

Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” din Gherla, își propune valorificarea cu demnitate și 

conștiință profesională tradițiile bogate, înscriindu-se pe un drum ascendent în elita învățământului 

românesc. Pentru cadrele didactice, elevii și toți cei atașați de această unitate școlară, fiecare clipă 

de prezent devine trecut și implicit, istorie. Iar istoria ne judecă pe fiecare și ne așează acolo unde 

ne este locul. 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1.Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” satisface 

nevoile de educație a unui număr mare de elevi din 

municipiul Gherla  și împrejurimi precum și din 

satele din Câmpia Transilvaniei unde numărul mic 

al locuitorilor de etnie maghiară nu permite 

funcționarea de clase cu limba de predare maghiară. 

2.Condiții optime pentru cazare și masă a elevilor 

din mediu rural. Fundația TEKA asigură internat 

gratuit și transport gratuit pentru aproximativ 120 

elevi al liceului, elevi care vin din satele din județul 

Cluj, Mureș, și Bistrița Năsăud 

3.Starea fizică bună a spațiilor școlare și încadrarea 

în normele de igienă corespunzătoare 

1.Implicarea limitată a cadrelor didactice în 

proiecte de finanțare. 

2.Insuficienta implicare/ participare a 

personalului didactic la activitățile educative 

desfășurate în școală și la acțiunile ce 

promovează imaginea liceului 

3.Insuficiența spațiilor școlare pentru 

laboratoare suplimentare (ex Laborator de 

engleză, laborator de robotică) respectiv pentru 

activități școlare suplimentare, activități extra 

curriculare. 

4.Comunicare deficitară cu părinții în anumite 

situații. 
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4.Toate sălile de clasă sunt dotate cu tablă 

interactivă, cu posibilitate de conectare la internet 

5.În fiecare sală de clasă există laptop și cameră 

USB cu microfon permițând transmitere live de 

bună calitate a lecțiilor. 

6.Patru routere de wireless pentru internet de la doi 

furnizori independente asigură bandă largă de 

conexiune la internet, permite transmiterea 

simultană din toate sălile de clasă a lecțiilor online. 

7.Supraveghere video pe coridoare și în curte. 

8.Cultură organizațională bazată pe valorizare, 

motivație, competiție. 

9.Derularea unui management rațional, eficient, 

centrat pe implicare și dezvoltare.  

10.Preocuparea continuă pentru ameliorarea calității 

educației. 

11.Ofertă atractivă pentru activitățile extrașcolare. 

12.Oferte de activități extrașcolare oferite de 

Fundația Teka pentru elevii liceului – de exemplu 

Olărit, Pictură pe sticlă, Creații artizanale, Dansuri 

populare, Călărit ș.a. 

13.Derularea unor parteneriate internaționale cu 

Școala de Artă Abba-Ungaria , Școala Cserepka 

Janos Pécs – Ungaria 

5.Oferta școlară nu satisface întotdeauna 

nevoile tuturor elevilor, opțiunile realizându-se 

încă în funcție de decizia majorității membrilor 

colectivului clasei. 

6.Inițierea unui număr restrâns de proiecte de 

parteneriat internațional. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

1.Multitudinea posibilităților de 

formare/perfecționare a personalului didactic (oferta 

instituțiilor de învățământ superior și a C.C.D. este 

bogată). 

1.Nivelul scăzut de dezvoltare economică 

locală, slaba diversificare a activității 

economice și a forței de muncă, cu potențial de 

descurajare a proiectului. 
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2.Posibilități de realizare a unor programe de 

parteneriat cu instituții similare la nivel local, 

interjudețean, național, european, cu alte instituții 

ale comunității locale, județene, naționale, 

internaționale. 

3.C.D.Ș. oferă posibilitatea satisfacerii dorinței de 

informare și cunoaștere în diferite domenii de 

activitate, contribuie la dezvoltarea motivației 

intrinseci pentru învățare, valorifică abilitățile 

individuale și vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism școlar. 

4.Promovarea educației interculturale, moral-

religioase, ecologice, artistice. 

5.Descentralizare și autonomie instituțională. 

6.Posibilitate de realizare activități comune cu școli 

partenere prin transmisie live. 

7.Realizare conferințe online. 

2.Nivelul scăzut al veniturilor financiare ale 

familiilor elevilor. 

3.Elevi proveniți din familii dezorganizate 

4.Criza de timp a părinților și plecarea acestora 

la muncă în străinătate, reducându-se 

implicarea familiei în viața școlară, fapt 

reflectat în relațiile profesori – elevi și 

performanțele școlare. 

5.Imposibilitatea motivării personalului bine 

pregătit pentru a rămâne în sistemul de 

învățământ 

6.Insuficiența personalului de întreținere și 

pază, având drept consecință degradarea/ 

sustragerea bunurilor. 

7.Reducerea populației școlare 

 

 

V.3 RELAŢIA CU COMUNITATEA  
  Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” menține o foarte bună și strânsă colaborare cu 
unitățile de învățământ din localitate, cu Fundația Téka, cu părinții și comunitatea locală, respectiv 
cu primăria orașului.    
  
V.4 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

Proiectul liceului își propune să dezvolte  o cultură organizațională caracterizată printr-un 

standard profesional ridicat. 

 O condiție esențială a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi puternice. 

Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față 
de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitate, 
entuziasm, dorința de afirmare, deși se întâlnesc și situații de conservatorism, automulțumire și 
rutină.  
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Simboluri: 

- Sigla liceului       

 

 

- Banner al unității 

 

 

Festivități și ceremonii: 

- Festivitățile de deschidere și 

încheiere a anului școlar 

- Balul bobocilor 

- Târgul de Crăciun 

- Coronița de Advent 

- Târgul mărțișorului 

- Zilele liceului 

- Premierea olimpicilor 

- Predarea cheii 

- Întâlniri de promoție 

- Târgul ofertelor educaționale 

- 100 zile de școală 

- Ziua jocului popular  

 
 
VI. MISIUNEA  ȘI VIZIUNEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Viziunea școlii este de a asigura legătura, între multiplele valori culturale ale regiunii Câmpiei 

Transilvaniei. Dorim, să formăm un tot al acestor valori, să le folosim în procesul instructiv - 

educativ, să modelăm caracterul și spiritul elevilor noștri astfel încât la sfârșitul studiilor să devină 

oameni responsabili, cu gândire creativă, cu un puternic simț civic, și la rândul lor să-și găsească 

locul potrivit într-o societate cognitivă în plin proces de globalizare. 
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Pornind de la politicile educaționale și prioritățile strategice stabilite de MEN pentru 

următoarea perioadă, de la analiza diagnostică și de la studiul prognostic al contextului politic, 

economic, social și tehnologic specific localității, stabilim pentru Liceul Teoretic „Kemény 

Zsigmond” Gherla următoarea viziune, misiune, direcții de acțiune, obiective generale - ținte 

strategice și obiective specifice pe domenii funcționale, după cum urmează: 

Motto: “Kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válhatunk, hasznos emberré a fáradságos évek 

tesznek.” - Kemény Zsigmond 

Motto: “Într-un moment norocos poți deveni o persoană extraordinară, dar anii de muncă grea te 

transformă într-o persoană utilă” - Kemény Zsigmond. 

Viziunea școlii prezintă modelul ideal, care după ce va reuși să își atingă scopurile propuse, 

echivalează cu ”viziunea de succes”. Viziunea cuprinde discordanța dintre aspirațiile organizației 

și posibilitățile ei – adică atuurile și provocările organizației. Ea trebuie să devină un ghid de 

acțiune – înțelegerea direcției de acțiune și a consecințelor. 

 

 

 

   

 

 

 

 

În viziunea Liceului Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla procesul instructiv-educativ 

trebuie să satisfacă cerințele învățământului modern, european, să ofere beneficiarilor servicii 

educaționale de calitate, care să atingă indicatorii și standardele de referință impuse de normele 

calității. 

Școala – puternic angajată 

în dezvoltarea comunității, 

capabilă să ofere servicii 

educaționale de înaltă 

calitate și performanță.  

Mediul educațional trebuie 

să ofere fiecărui tânăr 

posibilitatea afirmării 

talentului, aptitudinilor și 

aspirațiilor în spiritul 

respectului pentru valori, 

într-o societate bazată pe 

cunoaștere  

Școala – mediu dinamic 

şi democratic, asigură 

accesul la educație și 

oferă șanse de dezvoltare 

personală fiecărui elev 

prin dobândirea 

competențelor cheie care 

să permită tinerilor o 

inserție socială eficientă 
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Concepem școala ca instituție capabilă să aplice principiile și direcțiile reformei, să se 

integreze în normele europene și naționale, deschisă către comunitatea locală, care susține 

dezvoltarea și ca organizație care valorizează diversitatea și diferențele educabililor noștri, o școală 

în care să se realizeze o educație incluzivă, facilitând accesul și participarea la procesul instructiv 

– educativ a tuturor actorilor educaționali și factorilor interesați de colaborare. Liceul Teoretic 

„Kemény Zsigmond” Gherla se constituie într-o organizație care își propune să realizeze servicii 

educaționale de excelență pentru formarea unor personalități valoroase, creativ-pragmatice, moral-

civice, europene, contribuind astfel la formarea viitoarelor elite românești cu vocație europeană. 

Își propune de asemenea să dezvolte diverse parteneriate educaționale de tip și nivel european, a 

căror finalitate să fie realizarea unui parcurs educațional de succes, să coopereze cu instituții de 

prestigiu la nivel național și internațional, în speță european pentru a îmbina în mod eficient 

tradițiile locale cu valorile naționale și universale, să promoveze politici pozitive în relația cu 

comunitatea practicând o „democrație co-participativă”. 

Dorind o viziune dinamică, științifică, pragmatică, viziunea școlii s-a centrat, 

raportându-se la următoarele domenii: 

• Curriculum: îmbunătățirea rezultatelor la învățătură ale elevilor asigurând calitatea procesului 

instructiv-educativ; stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalității 

elevilor, formarea capacităților intelectuale, stimularea motivației învățării, asimilarea tehnicilor 

de muncă intelectuală; educația în spiritul valorilor comunității, utilizarea eficientă a platformelor 

educaționale online. 

• Resurse umane: elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin, care săi ofere nu numai 

cunoștințele necesare trecerii într-o etapă superioară a învățământului, ci și un cadru propice 

dezvoltării lor ca viitori cetățeni, capabili să facă față cerințelor contemporane; stimularea cadrelor 

didactice nu numai în vederea perfecționării, ci și prin implicarea lor în actul decizional, 

responsabilizarea pentru colaborare și munca în echipă. 

• Resurse material – financiare: asigurarea echipamentelor necesare pentru predare-învățare 

online, extinderea lățimii de bandă de acces la internet, introducerea catalogului online 
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Relații comunitare: creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu parteneri direct interesați, 

eficientizarea activităților de orientare școlară și profesională, participarea la activități extra 

curriculare în parteneriat cu parteneri interni și externi, utilizarea eficientă a platformelor online . 

 

ARGUMENT 

Onoarea și responsabilitatea de a fi cetățeni prezenți în viața noastră și a celorlalți ne obligă să ne 

ridicăm la standardele de performanță ale sistemelor educaționale europene, pentru a face față 

provocărilor unei lumi globalizate și informatizate, în care valorile europene precum toleranța, 

egalitatea de șanse, incluziunea, libertatea, integritatea ne mențin împreună și ne ajută să fim 

puternici. 

 

IV.2.MISIUNEA  ȘCOLII  

Misiunea Liceului Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla este aceea de a oferi tuturor 

elevilor săi și fiecăruia dintre aceștia educația necesară pentru a deveni persoane competente, 

capabile să învețe pe parcursul întregii vieți, cu o cultură și valori proprii bine definite - adevărați 

cetățeni ai societății de mâine. 

 

Școala noastră își asumă rolul unei punți, salvând diversitatea din regiune, 

transformând-o într-un întreg valoros și educând indivizi responsabili, creativi, conștienți la 

nivel național, care își găsesc locul în societatea noastră globalizatoare de-a lungul sistemului 

de valori pe care îl primesc. 

 

Cel mai important scop al nostru este de a valorifica această cultură multicoloră a regiunii, 

de a forma responsabilitatea față de valorile tradiționale și formarea unei colectivități de profesori 

devotați și eficienți. 

Oferim tinerilor capacitatea de a răspunde provocărilor din partea societății, de a deveni 

agenți ai propriei formări, care să-și organizeze și structureze singuri cunoașterea, să descopere 
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individual, având formată judecata și responsabilitatea viitoare de cetățean activ într-o societate 

cognitivă. 

Profilul moral și acțional al unui absolvent al Liceului Teoretic „Kemény Zsigmond” din 

Gherla, este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de 

învățare și educație.  

Școala noastră pentru a-și îndeplinii misiunea, trebuie să asigure: 

 Valorificarea diversității culturale ale regiunii. Școala noastră adună un număr mare de 

elevi din diaspora, deci este responsabilitatea noastră de a recunoaște valorile culturii 

populare și integrarea organică a acestora în ierarhia valorilor noastre.  

 Cultivarea respectului - a arăta considerație față de oameni, față de autorități, față de 

proprietate și, nu în ultimul rând, față de propria persoană; 

 Clădirea relației dintre părinte, profesor și școală – realizarea unui parteneriat real între 

familie și școală prin dialog susținut. 

 Asigurarea continuității – educarea elevilor noști din clasa pregătitoare până în clasa a 

XII-a după un sistem de valori bine stabilit. 

 Cultivarea abilităților individuale - identificarea și dezvoltarea abilităților și 

potențialului fiecărui elev. 

 Utilizarea eficientă a infrastructurii existente – integrarea dispozitivelor multimedia în 

procesul educațional. 

 Integritatea – de a acționa onest în gând și în faptă; 

 Toleranța – însușirea acestei valori constă în acceptarea, respectul și aprecierea 

diversității; 

 Judecata înțeleaptă – a defini și a înțelege scopurile valoroase și a stabili prioritățile; a 
gândi prin prisma consecințelor acțiunilor și a fundamenta deciziile pe înțelepciunea 
practică; 

 Educație prin activități extracurriculare și extrașcolare – care are ca scop petrecerea  

în mod folositor a timpului liber 

 Gândirea antreprenorială – a defini și a înțelege scopurile valoroase și a stabili 

prioritățile; a gândi prin prisma consecințelor acțiunilor și a fundamenta deciziile pe 

înțelepciunea practică. 
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 Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvență obligațiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni; 

 Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acțiuni, cuvinte, dorințe impulsuri și a 
avea un comportament adecvat oricărei situații; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

 

VI.  OBIECTIVE GENERALE  

 O.1. Asigurarea și creșterea calității procesului educațional cu scopul îmbunătățirii 
rezultatelor la examenele naționale. 

 O.2. Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ; 

 O.3. Valorificarea optimă a resurselor existente; 

 O.4. Crearea bazei didactico-materiale și financiare necesară bunei funcționări a 

liceului; 

 O.5. Educarea elevilor pentru dobândirea de noi capacități, deprinderi și competențe 

pentru alinierea la dezideratele educației europene; 

 O.6. Creșterea performanțelor elevilor; 

 O.7. Afirmarea prestigiului școlii și promovarea imaginii acesteia. 

 

VII. ȚINTE STRATEGICE   
  

Dacă existența școlii noastre este justificată de contextul educațional și comunitar ne 

determină să avem în vedere ca dimensiune strategică : modernizarea sistemului de educație pentru 

a da coerență parcursurilor și opțiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanțială, 

orientată pe competențe cheie ce trebuie dobândite în școală, compatibile cu cerințele noii 

economii a cunoașterii. 

VII.1 ȚINTE STRATEGICE 

       Analizând „ punctele slabe” ale mediului intern și „amenințările” identificate în mediul extern, 

propunem următoarele ținte strategice: 

 T1: Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare 
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 Acest scop vizează  asigurarea unei relații funcționale, coerente, bazată pe motivare, 

implicare și participare atât la nivelul liceului cât și la nivelului clasei de elevi. 

            T2: Realizarea unui demers didactic axat pe strategii didactice centrate pe elev care 

încurajează inițiativa, creativitatea și folosirea la maximum a potențialului elevilor. 

 Ținta strategică aleasa se bazează pe buna formare a cadrelor didactice și vizează inovații 

didactice pentru adaptarea  la nevoile de dezvoltare personală și profesională ale elevilor.                       

             T3:Promovarea dimensiunii europene și a egalității de șanse în educația elevilor: 

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

flexibilitate resimțite de economie prin piața muncii, administrația locală, viața socială și cultura 

societății noastre românești și europene. Este necesară introducerea unei dimensiuni europene în 

educație, la toate nivelurile și facilitarea accesului larg, transnațional, la resursele educaționale din 

Europa. 

              T4: Utilizarea unui sistem eficient de comunicare 

              Scopul vizează dotare tuturor compartimentelor cu mijloace de comunicare interne și 

interinstituționale și adecvarea schimbului de informații la ritmul schimbărilor din societatea 

românească. 

               T5: Promovarea imaginii unității școlare pe plan local, național și internațional.            

               Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a școlii ca centru de resurse educaționale 

și de servicii oferite comunității. 

T6: ASIGURAREA CREȘTERII CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PENTRU 
TOATE DOMENIILE ȘI TOȚI INDICATORII DIN STANDARDELE DE 
EVALUARE PERIODICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT   
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 T7: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ A 
CADRELOR DIDACTICE   
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VII.2 ARGUMENT PENTRU ŢINTELE ALESE  
 
 
VII.3.  OPȚIUNILE  STRATEGICE  
 

Domeniul 
funcțional Dezvoltare 

curriculară 
Dezvoltarea 

Resurselor umane 

Atragerea de 
resurse financiare și 

dezvoltarea bazei 
materiale 

Dezvoltarea 
relațiilor 

comunitare 
Scop 

strategic 

T1 

Eficientizarea 
activităților ce 
încurajează 
spiritul de echipă, 
cooperarea, 
înțelegerea, 
susținerea 
reciprocă, 
exprimarea 
opiniilor, 
negocierea; 

Dezvoltarea 
competențelor 
manageriale 
Formare în 
managementul 
calității 
 

Completarea 
achiziționării 
mijloacelor moderne 
audio-vizuale, 
materialelor  
didactice și de 
informare 

Relații de colaborare cu 
Primăria, cu ISJ, cu alte 
instituții ale 
comunității, cu 
Consiliul Reprezentativ 
al Părinților 

T2 

Particularizarea 
curriculumului la 
cerințele învățării 
activ-participative 
centrate pe elev 

Formarea cadrelor 
didactice pentru 
aplicarea metodelor 
active și a centrării 
activității pe elev 

Achiziționarea de 
mijloace didactice și 
echipamente 
adecvate situațiilor 
de învățare centrate 
pe elev 

Dezvoltarea 
parteneriatelor cu 
structuri implicate în 
educație. 

T3 

Dezvoltarea unor 
opționale adecvate 
egalității de șanse 
în educația 
elevilor și 
integrării europene 

Accesarea resurselor 
educaționale 
europene. Crearea 
abilităților personale, 
a deprinderilor 
sociale și tehnice, de 
promovarea 
dimensiunii europene 
și egalității de șanse 
în educația elevilor 

Crearea bazei 
materiale pentru 
susținerea 
promovării 
dimensiunii 
europene și a 
egalității de șanse în 
educația elevilor de 
către cadrele 
didactice 

Colaborare cu 
reprezentanți ai ONG-
urilor, instituțiilor de 
cultură din țară și din 
străinătate 

T4 

Dezvoltarea 
canalelor  privind 
comunicarea 

Formarea resursei 
umane în vederea 
utilizării sistemelor de 
comunicare și 
realizarea unei 
comunicări eficiente 

Dotarea tuturor 
compartimentelor cu 
mijloace moderne de 
comunicare 
eficientizarea 
parteneriatelor vitale 

Crearea unor structuri 
participative elevi - 
personal propriu 
comunitate pentru 
realizarea schimbului 
de informații cu 
exteriorul și adecvarea 
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acestuia la contextul 
comunitar concret 

T5 

Dezvoltarea 
privind activitatea 
de marketing- 
publicistică 

Responsabilizarea și 
motivarea resursei 
umane pentru 
promovarea imaginii 
școlii 

Atragerea de resurse 
pentru realizarea 
unor materiale de 
promovare a 
imaginii școlii 

Realizarea unor 
parteneriate cu 
instituții/ organizații/ 
mass-media, implicate 
în promovarea imaginii 
școlii 

 
V.3. ETAPE și TERMENE DE APLICARE A STRATEGIEI  

 

ȚINTE   
STRATEGICE 

OPȚIUNI  
STRATEGICE 

ETAPE și TERMENE DE APLICARE 

 
T1: Asigurarea 
unui 
management 
eficient, bazat 
pe motivare, 
implicare, 
participare 

Eficientizarea 
activităților ce 
încurajează spiritul de 
echipă, cooperarea, 
înțelegerea, susținerea 
reciprocă, exprimarea 
opiniilor, negocierea; 

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

(M) Dezvoltarea și pilotarea curriculum-ului conceput pe 
baza nevoilor comunitare și a celor individuale  
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară  

 
Dezvoltarea 
competențelor 
manageriale 
Formare în 
managementul calității 

(S) Inventarul cursurilor de formare în domeniul 
managementului 
(M) Formarea cadrelor didactice pentru a realiza 
îmbunătățirea calității învățământului din liceu 
(L) Identificarea și valorificarea de către cadrele didactice a 
resurselor comunității 

Completarea 
achiziționării mijloacelor 
moderne audio-vizuale, 
materialelor  didactice și 
de informare 

(S) Inventarierea tuturor lucrărilor necesare dotării spațiilor 
școlare și spațiilor auxiliare 
(L)Dotarea tuturor spațiilor cu echipamente mass-media. 

Relații de colaborare cu 
Primăria, cu ISJ, cu alte 
instituții ale comunității, 
cu Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinților 

(S) Atragerea de resurse extrabugetare 
(M) Realizarea unei rețele eficiente de comunicare și 
cooperare cu comunitatea 

 
T2: Realizarea 
unui demers 
didactic axat pe 

Particularizarea 
curriculumului la 
cerințele învățării activ- 
participative 

(S) Analiza nevoilor de educație, definirea cerințelor de 
învățare activ-participative   
(M) Dezvoltarea și pilotarea curriculum-ului  conceput pe 
baza cerințelor învățării activ-participative  centrate pe elev 
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strategii 
didactice 
centrate pe elev 
care încurajează 
inițiativa, 
creativitatea și 
folosirea la 
maximum a 
potențialului 
elevilor. 

(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în 
funcție de rezultate 

Formarea cadrelor 
didactice pentru aplicarea 
metodelor active și 
centrării activității pe 
elev 

(S) Stabilirea necesarului de formare a cadrelor didactice  
(S) Formarea cadrelor didactice debutante pentru aplicarea 
metodelor active și a centrării activității pe elev 

(M) Formarea restului cadrelor didactice pentru aplicarea 
metodelor active și a centrării activității pe elev 

Modernizarea spatiilor 
școlare și a spatiilor 
auxiliare  

(S) Inventarierea mijloacelor didactice și echipamentelor 
existente în școală și stabilirea necesarului pentru asigurarea 
utilizării în procesul de învățământ de către toate cadrele 
didactice 
(M) Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea 
mijloacelor didactice și echipamentelor adecvate situațiilor 
de învățare  
(L) Identificarea și valorificarea de către cadrele didactice a 
resurselor  

Responsabilizarea 
comunității in susținerea 
scolii 

(S) Contactarea unor instituții/ONG-uri/organizații care pot 
furniza asistență de specialitate 
(M) Încheierea de parteneriate și derularea activităților de 
formare 
(L) Atragerea altor instituții /ONG-uri/ organizații/ firme 
implicate în educație 

 
T3:Promovarea 
dimensiunii 
europene și a 
egalității de 
șanse în 
educația 
elevilor: 
 

Dezvoltarea unor 
opționale despre tema  
egalității de șanse în 
educația elevilor și 
integrării europene 

(S) Analiza nevoilor de educație, definirea cererii de 
educație și realizarea unor opționale adecvat egalității de 
șanse în educația elevilor și integrării europene 
(M) Dezvoltarea si pilotarea curriculum-ului  conceput pe 
baza egalității de șanse în educația elevilor și integrării 
europene 
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în 
funcție de rezultate 

 
 
 
Accesarea resurselor 
educaționale europene 

(S) Identificarea surselor de resurse 
(S) Informarea personalului asupra modului de accesare 
(M) Formarea cadrelor didactice prin participare la 
programe de formare internaționale 
(M) Realizarea unor proiecte comune și a schimburilor de 
experiență cu școli din spațiul european 
(L) Menținerea legăturilor cu partenerii externi și crearea 
unui schimb permanent de resurse cu aceștia 

Crearea abilităților 
personale, a deprinderilor 
sociale și tehnice, de 

(S) Identificarea nevoilor de formare a elevilor adolescenți 
privind deprinderile sociale și tehnice, de promovare a 
valorilor europene 
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promovare dimensiunii 
europene și a valorilor 
multiculturalismului a 
elevilor 

(S) Contactarea organismelor care pot furniza asistență de 
specialitate 
(S) Formarea a 3 cadre didactice în crearea deprinderilor 
sociale și tehnice, de promovare a valorilor europene a 
adolescenților 
(M) Formarea unui grup de 10 elevi pentru promovarea 
dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului 
(M) Realizarea unor proiecte comune și a schimburilor de 
experiență cu școli din Romania  

Crearea bazei materiale 
pentru susținerea 
promovării 

(M) Amenajarea unor puncte de accesare a resurselor 
europene 
(L) Realizarea unei baze de date privind sursele și resursele 
europene 

 
 
Colaborare cu 
reprezentanți ai ONG-
urilor, instituțiilor de 
cultură din țară și din 
străinătate 
 

(S) Identificarea organizațiilor cu care se pot desfășura 
activități de promovare a valorilor europene și 
multiculturalismului și realizarea de parteneriate cu 
organizațiile identificate  
(S) Realizarea unor materiale scrise și în format electronic, 
(împreună cu partenerii români și străini) pentru promovarea 
dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului 
(M) Derularea on-line a unor activități extra curriculare 
transnaționale 
(L) extinderea parteneriatelor în țară și în străinătate 

T4: Utilizarea 
unui sistem 
eficient de 
comunicare 

Dezvoltarea,  canalelor 
privind comunicarea 

(S) Analiza nevoilor, definirea cererii privind comunicarea  
(M) Dezvoltarea canalelor 
(L) Revizuirea procedurii de dezvoltare curriculară în 
funcție de rezultate 

Formarea resursei umane 
în vederea utilizării 
sistemelor de comunicare 
și realizarea unei 
comunicări eficiente 
 
 

(S) Realizarea liniilor de comunicare internă și 
interinstituționale 
(S) Analiza nevoilor de formare în utilizarea sistemelor de 
comunicare 
(S) Analiza complexa a nevoilor de formare pe comunicare 
(M)  Formarea întregii resurse umane pe probleme de 
comunicare 
(M) Formarea resursei umane pentru realizarea sistemelor și 
echipamentelor de comunicare 
(L) Crearea unei structuri activ- participative interne care să 
monitorizeze permanent nevoia de formare          

Dotarea tuturor 
compartimentelor cu 
mijloace  

(S) Identificarea necesarului de echipamente de comunicare 
 
(M) Dotarea integrală cu echipamente de comunicare 
moderne 
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moderne de comunicare 
eficientizarea 
parteneriatelor vitale 
 

(M) Organizarea unui Centru de Documentare și Informare 
(L) Realizarea unei baze de date eficientă la nivelul unității 
școlare 

Crearea unor structuri 
participative elevi- 
personal propriu- 
comunitate pentru 
realizarea schimbului de 
informații cu exteriorul și 
adecvarea acestuia la 
contextul comunitar 
concret 

(S) Realizarea necesarului de resursă pentru crearea 
structurii  

(M) Stabilirea procedurilor de lucru și pilotarea acestora 

(L)  Revizuirea structurii în funcție de rezultate 

 
T5: Promovarea 
imaginii unității 
școlare pe plan 
local, național 
și internațional 

Responsabilizarea și 
motivarea resursei umane 
pentru promovarea 
imaginii școlii 

(S) Lansarea invitației de participare la promovarea imaginii 
școlii 
(S) Identificarea resursei umane disponibile 
(M) Implicarea în activitățile de promovare a imaginii școlii 
(L) Implicarea întregii resurse umane pentru promovarea 
imaginii școlii 

Atragerea de resurse 
pentru realizarea unor 
materiale de promovare a 
imaginii școlii 

(S) Stabilirea fondurilor necesare și a surselor de obținere 
(S) Realizarea unui material promoțional de promovare a 
imaginii școlii 
(L)  Realizarea unor parteneriate în vederea atragerii de 
resurse 

Realizarea unor 
parteneriate cu instituții/ 
organizații/ mass- media, 
implicate în promovarea 
imaginii școlii 

(S) Identificarea de instituții/organizații/mass-media, 
implicate în promovarea imaginii școlii 
(M) Organizarea de activități care să promoveze imaginea 
școlii 
(M) Obținerea de rezultate la nivel național și internațional 
(M) Participarea la activități organizate de alte instituții în 
scopul promovării școlii 
(L) Menținerea imaginii școlii prin utilizarea liniilor de 
comunicare interinstituționale 

VI.2 ȚINTE STRATEGICE 

ȚINTE   
STRATEGICE 

OPȚIUNI  
STRATEGICE 

RESURSE 
STRATEGICE 

REZULTATE 
AȘTEPTATE 

  
T1: Asigurarea 
unui 
management 

Eficientizarea activităților ce 
încurajează spiritul de echipă, 
cooperarea, înțelegerea, 
susținerea reciprocă, 

 
 
 
 

 
 Realizarea în fiecare lună 

a unui training de 
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eficient, bazat 
pe motivare, 
implicare, 
participare 

exprimarea opiniilor, 
negocierea; 

 Resursa 
umana 
foarte bine 
pregătită 
profesional 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Resurse de 

expertiza: 
existenta 
unor cadre 
didactice 
cu 
expertiza si 
experiența 

dezvoltare și optimizare a 
relațiilor dintre membri 
colectivului 

 Participarea a 50% dintre 
cadrele didactice la stagii  
de formare 

 Satisfacția grupurilor de 
interes privind calitatea 
educației 

Dezvoltarea competențelor 
manageriale 
Formare în managementul 
calității 
Completarea achiziționării 
mijloacelor moderne audio-
vizuale, materialelor  
didactice și de informare 
Relații de colaborare cu 
Primăria, cu ISJ, cu alte 
instituții ale comunității, cu 
Consiliul Reprezentativ al 
Părinților 

 
T2: Realizarea 
unui demers 
didactic axat pe 
strategii 
didactice 
centrate pe elev 
care încurajează 
inițiativa, 
creativitatea și 
folosirea la 
maximum a 
potențialului 
elevilor. 

Particularizarea curriculum-
ului la cerințele învățării 
activ- participative centrate 
pe elev 

 
 Scăderea numărului de 

absențe nemotivate ale 
elevilor 

 Scăderea numărului de 
corigenți 

 Implicarea tuturor 
cadrelor didactice în 
realizarea de activități 
extrașcolare și extra 
curriculare în parteneriat 
cu comunitatea 

Formarea cadrelor didactice 
pentru aplicarea metodelor 
active și a centrării activității 
pe elev 
Achiziționarea de mijloace 
didactice și echipamente 
adecvate situațiilor de 
învățare centrate pe elev 
Dezvoltarea parteneriatelor 
cu structuri implicate în 
educație 

 
T3: Promovarea 
dimensiunii 
europene si a 
egalității de 
șanse în 
educația 
elevilor  

Dezvoltarea unor opționale 
adecvate multiculturalismului 
și integrării europene 

 
 Creșterea numărului 

elevilor implicați în 
schimburi de experiență 
internaționale 

 Existenta bazei de date 
pentru promovarea 
dimensiunii europene și a 
egalității de șanse în 
educația elevilor 

Accesarea resurselor 
educaționale europene 

Crearea abilităților personale, 
a deprinderilor sociale și 
tehnice, de promovare 
dimensiunii europene și a 
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egalității de șanse în educația 
elevilor 

Crearea bazei materiale 
pentru susținerea promovării 

Colaborare cu reprezentanți 
ai ONG-urilor, instituțiilor de 
cultură din țară și din 
străinătate 

 
T4: Utilizarea 
unui sistem 
eficient de 
comunicare 

Dezvoltarea  unor module 
/opționale privind 
comunicarea 

 
 Resursa umană 

foarte bine 
pregătită 
profesional 

 

 
 Existența liniilor de 

comunicare internă și 
interinstituțională 

 Toate cadrele didactice 
utilizează tehnologiile 
informaționale  și liniile 
de comunicare existente 

 Toți elevi utilizează 
sistemele informaționale 
existente în școală 

 Existența structurii 
participative care 
monitorizează schimbul 
de informații cu 
comunitatea 

Formarea resursei umane în 
vederea utilizării sistemelor 
de comunicare și realizarea 
unei comunicări eficiente 
Dotarea tuturor 
compartimentelor cu mijloace 
moderne de comunicare 
eficientizarea parteneriatelor 
vitale 
Crearea unor structuri 
participative elevi- personal 
propriu – comunitate pentru 
realizarea schimbului de 
informații cu exteriorul și 
adecvarea acestuia la 
contextul comunitar concret 

 
T5: Promovarea 
imaginii unității 
școlare pe plan 
local, național 
și internațional 

Responsabilitatea și 
motivarea resursei umane 
pentru promovarea imaginii 
școlii 

 Resurse de 
expertiză: 
existența unor 
cadre didactice 
cu expertiză și 
experiență 

 Existenta monografiei și 
a materialelor de 
promovare a imaginii 
școlii 

 Implicarea tuturor 
cadrelor didactice pentru 
promovarea imaginii 
și/sau realizarea de 
materiale promoționale 

 Existenta contractelor de 
parteneriat 

 Existenta programului de 
activitate extrașcolară 

Atragerea de resurse pentru 
realizarea unor materiale de 
promovarea a imaginii școlii 

Realizarea unor parteneriate 
cu instituții/ organizații/ 
mass-media, implicate în 
promovarea imaginii școlii 

 

IX. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI    
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 IX. 1 OPŢIUNI MANAGERIALE    

 IX. 2 DEZVOLTAREA CURRICULARĂ  

 VII. PLAN OPERAȚIONAL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

Nr 
Crt 

Obiective Activități Termen Responsabili 

1. Asigurarea unui management eficient, bazat pe motivare, implicare, participare 
1.1 Asigurarea relațiilor funcționale, 

coerente, bazate pe motivare și 
implicare la nivelul liceului și al 
claselor de elevi 

Asigurarea coerenței, motivației, 
implicării în colectivul didactic și in 
claselor de elevi. 
Participarea eficientă la consiliile 
profesorale, consiliile de 
administrație,  comisia de 
curriculum, comisiile metodice, 
activitățile curriculare. 

permanent Echipa 
managerială 
Consiliul de 
administrație 
Comisia pentru 
curriculum 
Profesori 

1.2 Coordonarea desfășurării unor 
activități didactice de calitate ai 
cărei beneficiari direcți sunt elevii;  

Desfășurarea unor activități 
curriculare și extra curriculare de 
calitate. 

permanent Echipa 
managerială 
Consiliul de 
Administrație 
Comisia pentru 
curriculum 
Profesori 

1.4 Dezvoltarea  unui  management al 
resurselor materiale centrat pe 
economie, eficiență, efectivitate 

Administrarea resurselor pe baza 
analizei costurilor. 
Încadrarea cheltuielilor în nivelul 
planificat al costurilor. 

permanent 
 

Consiliul de 
Administrație 
Consiliul 
Reprezentativ al 
Părinților 

1.5 Promovarea  imaginii liceului prin 
intermediul parteneriatelor, al 
mediei locale și centrale 

Inițierea și derularea proiectelor 
educaționale, interinstituționale, 
locale, naționale, internaționale. 

Conform 
calendarului 
 

Echipa de proiect 
Profesori 
 

1.6 Formarea competențelor 
manageriale, antreprenoriale și  

Antrenarea elevilor în activități de 
management. 

Conform 
calendarului 

Echipa de proiect 
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Nr 
Crt 

Obiective Activități Termen Responsabili 

ghidarea opțiunilor elevilor pentru 
carieră 

Activizarea Consiliului 
Reprezentativ al Elevilor. 
Acțiuni antreprenoriale. 

 Consiliul de 
Administrație 
Consiliul 
reprezentativ al 
elevilor 
Consilier 
psihopedagogic 
Profesori 

2. Realizarea unui demers didactic axat pe strategii didactice centrate pe elev care încurajează ini
folosirea la maximum a potențialului elevilor. 
2.1 Desfășurarea de  activități 

didactice activ-participative, 
centrate pe elev 

Organizarea unor dezbateri, studii 
de caz, analize și interpretări de 
texte literare, istorice, filosofice etc. 
Realizarea unor proiecte civice, 
forumuri online de dezbateri, 
activități documentare și 
investigații de laborator etc. 

Permanent  
 

Echipa de proiect 
Profesori de 
specialitate 

2.2 Formarea competența de 
investigare, de cercetare, să 
dezvolte inițiativa și creativitatea  
elevilor 

Realizarea unor investigații, 
teme de creație, portofolii. 
Organizarea unor concursuri de 
creație, de proiecte, de portofolii. 

Semestrial  
 

Echipa de proiect 
Profesori 
 

2.3 Coordonarea unor lucrări de 
creație și de cercetare 

Redactarea unor lucrări de creație, 
de cercetare pe diferite teme. 

Conform 
calendarului 
 

Echipa de proiect 
Profesori 
Elevi 

2.4 Inițierea și realizarea unor proiecte 
educaționale 

Căutarea partenerilor de proiect. 
Redactări de proiecte. 
Derularea proiectelor. 
Întâlniri de proiect. 
Diseminarea rezultatelor. 

permanent 
 

Echipa de proiect 
Profesori 
Elevi 

2.5 Diseminarea informației în 
comunitate 

Informarea comunității școlare 
despre realizări. 
Prezentarea în presa scrisă, audio-
video locală, bloguri. 

permanent 
 

Echipa de proiect 
Profesori 
Elevi 
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Nr 
Crt 

Obiective Activități Termen Responsabili 

3. Promovarea dimensiunii europene si a egalității de șanse în educația elevilor 
3.1 Să se cultive la elevi informații 

despre importanta echității sociale 
și a egalității de șanse, specifice 
democrației europene; 

-Ancorarea conținutului lecțiilor la 
principiile societății democratice, 
prin utilizarea unor informații 
specifice  

permanent Responsabili de 
catedre 
Cadre didactice  

3.2 -Să se formeze o conduită adecvată  
respectări normelor educației 
moral-civice;  
-Să se promoveze respectul 
reciproc în școală și societate, fără 
discriminare etnică, religioasă sau 
de altă natură; 

-Vizitarea obiectivelor culturale ale  
minorităților conlocuitoare (muzee, 
lăcașe de cult, monumente, 
biblioteci etc.); 

periodic Diriginții 
Responsabil 
activități extra 
curriculare 

3.3 -Respectarea Regulamentului de 
ordine interioară a liceului 

-Prelucrarea Regulamentului de 
ordine interioară pentru 
conștientizarea elevilor și 
respectarea lui; 

Anual  Diriginți 
 

3.4 Să se asigure un cadru democratic 
de conlucrare a cadrelor didactice 
și elevilor 

-Participarea elevilor și a cadrelor 
didactice la manifestările  culturale 
organizate în municipiu și în alte 
localități 

Periodic 
Conform 
calendarului 
de activități 

Cadre didactice 
Diriginți  
Responsabil 
activități extra 
curriculare 

3.5 -Sprijinirea elevilor proveniți din 
medii defavorabile, familii 
monoparentale 

Acordarea de burse Octombrie-
noiembrie 

Comisia pentru 
acordarea 
burselor 

4. Dezvoltarea resursei umane, a bazei materiale și realizarea unui sistem eficient de comunicare
4.1 Să se realizeze corelarea actului 

educațional cu nevoile de 
dezvoltare personală/ profesională 
a cadrelor didactice și elevilor; 
 

- Pregătirea cadrelor didactice pe 
tema lucrului diferențiat, a tratării 
diferențiate a elevilor; 
Cuprinderea claselor de filologie, 
științele naturii și matematica-
informatică în planul de școlarizare. 

Periodic  Responsabilul cu 
formarea 
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Nr 
Crt 

Obiective Activități Termen Responsabili 

4.2 - Să se elaboreze proceduri de 
evaluare a personalului care 
respectă legislația în vigoare; 

- Urmărirea evoluției profesionale a 
cadrelor didactice și analiza 
rezultatelor obținute; 

Permanent  Responsabilii de 
catedre 
Director  

4.3 - Antrenarea tuturor cadrelor 
didactice pentru promovarea unui 
învățământ activ-formativ, 
individualizat; 
- Să se urmărească valorificarea 
competențelor fiecărui salariat; 

- Dezbaterea unor teme legate 
de practica modernizării în 
învățământul românesc; 
Întocmirea fișei postului pentru 
fiecare angajat; 

permanent Director 
Responsabilii de 
catedre; 
 

4.4 - Să se realizeze evaluarea 
activității după standarde de 
performanță și stimularea 
progresului individual, evidențierea 
performanței; 

- Întocmirea fișelor de evaluare  și 
aprecierea cadrelor didactice; 
- Asigurarea consilierii pentru 
întreg personalul, pentru a evita 
sau depăși anumite 
disfuncționalități. 

Anual  Director 
Responsabilii de 
catedre; 

4.5 Să se urmărească întărirea rolului 
Consiliului profesoral în 
eficientizarea 
procesului instructiv-educativ, în 
luarea deciziilor importante pentru 
viața școlii; 

- Supunerea dezbaterii problemelor 
divergente în Consiliul profesoral 
sau/în Consiliul de Administrație. 

permanent Director 
Consiliul de 
Administrație 

5. Promovarea imaginii unității școlare pe plan local și județean          
5.1 Să inițieze și să deruleze proiecte 

interinstituționale, locale, 
naționale, internaționale 

Căutarea unor parteneri pentru 
inițierea proiectelor. 
Redactarea proiectelor. 
Derularea proiectelor. 

permanent 
parteneră 

Echipa de proiect 
Toți profesorii 
din liceu 

5.2 Să stimuleze participarea cât mai 
multor elevi în proiecte 

Implicarea elevilor în toate etapele 
proiectului: proiectare, derulare, 
evaluare, diseminare. 

permanent Echipa de proiect 
Toți profesorii 
din liceu 
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Nr 
Crt 

Obiective Activități Termen Responsabili 

5.3 Să împărtășească idei și bune 
practici în domeniul educațional și 
comunitar 

Întâlnirea cu partenerii din proiect, 
discuții, planificarea, organizarea, 
monitorizarea, evaluarea. 
Vizite ale echipei de proiect. 

Conform 
calendarului 

Echipa de proiect 

5.4 Să colaboreze cu partenerii 
implicați în proiect 

Comunicarea în limbile străine 
cerute de parteneri. 
Stabilirea activităților de comun 
acord. 
Implicarea egală a partenerilor în 
proiect. 

Conform 
calendarului 

Echipa de proiect 

5.5 Să coordoneze elevii pentru 
realizarea produselor finale, 
palpabile, utile, transferabile în alte 
contexte educaționale 

Realizarea produselor (pagini web, 
DVD-romuri și CD-romuri, broșuri, 
albume etc.). 
Realizarea schimbului de produse. 

Conform 
calendarului 
naționale, 
europene. 
 

Echipa de proiect 

5.6 Să disemineze rezultatele 
proiectului în comunitatea școlară, 
locală, națională 

Informarea comunității școlare 
despre acțiunile din proiect. 
Realizarea unor pliante. 
Redactarea unor articole. 
Administrare forumuri de discuții 
on-line. 
Realizare site-uri, emisiuni radio-TV 
locale. 

permanent Echipa de proiect 

5.7 Să se  integreze tematica 
proiectului în  activitățile 
curriculare și extra curriculare 

Realizarea unor cercetări în 
bibliotecă, arhivă, muzeu, a unor 
interviuri, a unor scenarii de piese 
de teatru, a unor site-uri etc. 

Conform 
calendarului  

Echipa de proiect 
Profesorii din 
liceu 
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X. CONSULTAREA, MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI 
REVIZUIREA PROIECTULUI     

XI. BUGET ESTIMATIV 

  

 

 


